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الغموض حول »بريكست« يزداد 
بعد استقالة رئيسة وزراء بريطانيا.

»اإلطفاء« توقع عقد تأمني 
 صحي لإلطفائيني بقيمة

2 مليون دينار.

 صچ يستاهلون. الغموض يلف العالم بأكمله.

»هذه بادرة لطيفة جدا منهما«
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، تعلّق 
على األخبار التي ذكرت أن املغنية 
بيونسيه وزوجها جاي زد وقفا أمام 
صورة كبيرة لها تتسم بطابع ملكي 

من أجل التقاط صورة تذكارية.

»أستطيع القول بكل تأكيد ان ثقافة املوضة 
السائدة هي املسؤولة عن حاالت اإلغماء 

التي تلحق بالعارضات«
البريطانية  األزياء  املمثلة وعارضة 
جميلة جميل تعلق على سياسة دور 

األزياء التي تطلب من العارضات احملافظة على رشاقتهن 
مما يجعلهن نحيفات جدا كهياكل عظمية ومعرضات 
لإلغماء كما حدث للعارضة إل فاننغ التي أغمي عليها 

خالل مهرجان كان.

»هذا هو وطني... إنها كوبا التي فيه جذوري 
وكبريائي وأحبائي«

جنمة فيلــم جيمس بوند، اخلامس 
والعشرين، آنا دي أرماس تعرب في 
عدة صور بثتها على اإلنستغرام عن 

مدى حبها وشوقها لبلدها بعد ابتعادها عنه لتصوير 
مشاهد الفيلم اجلديد.

»كالعادة، إنهما ال يفترقان عن بعضهما أبدا 
حتى في هذه السن!«

تعليق للصحافة بعدما شوهد النجم 
اإلجنليزي مايكل كني )86 سنة( يغادر 
مع زوجته شاكيرا )72 سنة( مطعما، 

يدا بيد، في ساعة متأخرة من الليل بإحدى ضواحي لندن.

أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

فيضة حميدي مسفر القحطاني، أرملة الشيخ داود سلمان احلمود 
السلمان الصباح: 94 عاما - الرجال: قرطبة - ق2 - ش4 - جادة 
7 - م9 - ت: 66844472 - النساء: الروضة - ق4 - ش46 - م5 
بجانب املسجد - ت: 66441115 - 94009031 - 50850009 - شيعت.
حميدة عبدالعزيز أحمد، أرملة ناصر جمعان الدعسان الصانع: 
75 عاما - العزاء علــى املقبرة فقط )مقبرة الصليبخات( - ت: 

97755322 - 99869677 - شيعت.
ناصــر ناصر محمد البخيت: 70 عاما - الرجال: الصباحية - ق1 - 
ش8 - م702 - ت: 99876393 - 99661201 - النســاء: املسايل 

- ق5 - ش516 - م547 - ت: 99894988 - شيع.
درويش محمــد درويش اخلالدي: 47 عامــا - العمرية - ق5 - 
م35 - ديوان العفراوي - شــارع األردن مقابل الفروانية - ت: 

98866606 - 66566646 - شيع.
قبّيل مبارك قبّيل الرشيدي: 82 عاما - الرجال: اشبيلية - ق3 - 
ش321 - م14 - ت: 55078777 - النساء: الفردوس - ق8 - ش1 

- ج7 - م18 - ت: 97355622 - شيع.
منى عبداللطيف عبداللطيف األيوب: 58 عاما - الرجال: الشويخ 
السكنية - ديوان القناعات - ت: 60383666 - النساء: اليرموك 

- ق4 - ش2 - ج2 - م3 - شيعت.
فخرية عبدالوهاب حسن بوخلف، زوجة ناصر طاهر العبداهلل: 65 
عاما - الرجال: حســينية املهنا - الرميثية - ق3 - شارع احمد 
بن حنبل - ت: 66633657 - النســاء: القصور - ق2 - ش4 - 

م2 - شيعت.
عبداهلل محمد طينان العجمي: 27 عاما - العزاء مبقبرة صبحان 

فقط - ت: 97125957 - شيع.
عبداهلل محمد غريب الفيلكاوي: 29 عاما - الرجال: الرميثية - ق4 
- ش45 - م13 - ت: 66619313 - النســاء: مبارك الكبير - ق1 - 

ش11 - م5 - ت: 99042654 - شيع.
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مسيرات ملئات اآلالف من الشباب 
األوروبي من أجل املناخ

أ.ف.پ: شــارك مئــات 
األوروبيــن  مــن  اآلالف 
الشــباب الذيــن تغيبــوا 
عن مدارسهم في مسيرات 
اجلمعة من أجل املناخ الذي 
يشكل محورا أساسيا في 
االنتخابات األوروبية التي 
تنتهي األحد. وشهدت أملانيا 
أكثر من مائتي مبادرة من 
هذا القبيل انضم إليها 3٢٠ 
ألف تلميذ، بحسب حركة 
»فرايدايز فور فيوتشــر« 

القيمة على هذا احلدث.
وفي برلن، احتشد ١5 
ألف تلميذ، بحسب املنظمن، 
فــي منتصف النهــار أمام 
بوابة براندنبورغ الشهيرة.

ودعا العشــرات من أصحاب احلســابات 
املعروفة على »يوتيوب« متابعيهم في أملانيا 
الذين هم باملالين إلى التصويت في االنتخابات 
األوروبية ضد األحزاب املنضوية في ائتالف 
أنغيال ميركل بســبب تقاعســها عن حماية 
البيئــة، بحســب تعبيرهم، فــي خطوة هي 

األولى من نوعها.
وأقيمت مسيرات شبابية كذلك في معظم 
املدن األوروبية. وقد ساهمت هذه التحركات 
التي تنظم منذ أشهر في إعادة املسائل املناخية 
إلــى الواجهــة، لتصبح في قلــب اهتمامات 
املجتمعات وفي صدارة األجندات السياسية.

جانب من املسيرات في سويسرا      )ا.ف.پ(

ً »سبايس اكس« تطلق 60 قمراً صناعيا
أ.ف.پ: أطلقــت شــركة »ســبايس اكس« 
لصناعــات الفضــاء اخلميس املاضي ســتن 
قمرا اصطناعيا صغيرا تشكل الدفعة األولى 
من كوكبة »ستارلينك« التابعة لها والتي قد 
تضم في املستقبل ١٢ ألفا منها. وأقلع صاروخ 
»فالكون ٩« من انتاج الشــركة التي اسســها 
إيلون ماسك في كاليفورنيا، بنجاح من قاعدة 
كاب كانفيرال في فلوريدا عند الساعة 3٠.٠٢ 
بتوقيت غرينتش حامال ستن قمرا اصطناعيا. 
وبعد ساعة على اإلقالع، أفرج الطابق الثاني 
مــن الصاروخ عن األقمــار األصطناعية على 

ارتفاع حوالي ٤5٠ كيلومترا.
وستفترق هذه األقمار الحقا بشكل طبيعي 
لترتفــع إلــى 55٠ كيلومتــرا أي فوق محطة 
الفضاء الدولية )حوالي ٤٠٠ كيلومتر تقريبا( 
لكن على ارتفاع أدنى بكثير من غالبية األقمار 
االصطناعية األخرى املوجودة في مدار األرض 
وال سيما تلك املوضوعة على مدار ثابت على 

علو 36 ألف كيلومتر. وكانت عملية اإلطالق 
مقررة أصال األسبوع املاضي لكنها أرجئت في 
اللحظة األخيرة بسبب مشاكل في البرمجية 

املعلوماتية.

)أ.ف.پ( صاروخ »فالكون 9« لدى إقالعه 

حديقة حيوان في بيرو 
تطعم السالحف أزهاراً

رويترز: قدمت حديقة حيوان باركي دي الس لينداس في 
ليما عاصمة بيرو وجبة من الزهور للســالحف احتفاال باليوم 
العاملي لهذه احليوانات ولرفع الوعي بشأن املخاطر التي تواجهها. 

وحتتضن احلديقة أكثر من 40 سلحفاة من 
فصائل مختلفة، ومن بينها هذه السلحفاة 
التي تدعى سانسون وتبلغ من العمر 150 
عاما. والكثير من هذه السالحف كانت تربى 
في املنازل لكن تخلى عنها أصحابها الحقا.
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