
أبعد من الكلمات
«ينبغي للتمثيل أن يأتي أجمل من الواقع»

املمثلة سكارليت جوهانسون (٣٥ سنة) 
متحدثة عن مهنة التمثيل، حيث تستشهد 
بجملة لألديب أوسكار وايلد عن الفن.

«كنت نائمًا ولم أتوقع الفوز وقتها»
املغني األميركي إميينيم (٤٧ ســنة) 
مفسرا تغيبه منذ ١٧ سنة، عن حفل 
األوسكار الذي فاز فيه عن أغنية «لوز 

يورسيلف».

«قلت لم يضربني ألجنبه السجن، لكنه اتهمني 
بضربه فدخلت السجن»

املغنية ميغان ثي ستاليون تشارك ڤيديو 
على «انستغرام» تشرح فيه ملاذا أودعت 
الســجن ملدة يومني، عقب شــجار مع 

خطيبها السابق عام ٢٠١٥.

«كنت حامًال واضطررت للكذب»
املمثلة جانيواري جونز (٤١ ســنة) 
تعترف بأنها اضطرت إلخفاء حملها 
أثناء تصوير فيلم «إكس من» الذي 

تضمن مشاهد حركة.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
البقاء هللا

أمينة عبدالرزاق إسماعيل إدريس، أرملة علي عبداحلميد 
إدريس: ٧٢ عاماـ  الرجال: الشهداءـ  ق٥ـ  ش٥١٢ـ  م٢١ـ  
النساء: صباح السالمـ  ق٨ـ  ش١ـ  ج١٣ـ  م٣٠ـ  شيعت.

عبدالعزيز صالح ناصر السلمي: ٦٩ عاماـ  الرجال: الشامية 
ـ ق٨ ـ ش٨٩ ـ م١٤ ـ ديــوان اللهو ـ ت: ٩٩٧٧٩١١٥ ـ 
النساء: مشرفـ  ق١ـ  ش٢ـ  م١٩ـ  ت: ٢٥٣٨١٦٦١ـ  شيع.
مرمي أحمد إبراهيم الُعماني، أرملة مجرن أحمد احلمد: 
٨٨ عامــا ـ الرجال: العديلية ـ ق٣ ـ ش٣٣ ـ م٣٠ ـ ت: 

٦٦٦٥٧٣٣٥ ـ النساء: العديلية ـ ق٣ ـ ش٣٣ ـ م٢ ـ ت: 
٩٩٦٧٧٦٦٣ ـ شيعت.

أحمد أنور سعيد العيســى: ٣٦ عاما ـ الرجال: جنوب 
السرةـ  الزهراءـ  ق٥ـ  ش٥٠٥ـ  م١٢ـ  ت: ٥٠٨٣٤٠٠٤ 
ـ النساء: الروضة ـ ق١ ـ شارع عبدالرحمن الداخل ـ 

م٤٤ ـ ت: ٩٩٦٨٢٩١٨ ـ شيع.
ليالي عباس أسد: ٣٦ عاماـ  الرجال: الرميثيةـ  مسجد 
املقامس ـ ت: ٦٦٣٣٠١١٠ ـ النساء: صباح السالم ـ ق١٠ 

ـ الشارع األول ـ ج٢ ـ م٨ ـ ت: ٩٩٠١٣٩٥٤ ـ شيعت.
هيا سعيد مهنا غربني، أرملة فهد سالم غريب العازمي: 
٩٠ عاماـ  الرجال: مبارك الكبيرـ  ق٢ـ  ش١٨ـ  م٦ـ  ت: 
٩٩٨٩٨٧٨٩ـ  النساء: القصورـ  ق٥ـ  ش٩ـ  م٢١ـ  شيعت.
مرمي خليل إبراهيم السالم، أرملة عبداهللا صالح السالم: 
٩٩ عاماـ  الرجال: املنصوريةـ  حسينية املشمومـ  ق٢ 
ـ ش٢٥ ـ م٨ ـ ت: ٩٠٠٦٦٧٨٢ ـ النساء: الرابية ـ ق٢ ـ 

17آراء35األمنيةش١٦ ـ م٤٨ ـ ت: ٩٩٦٢٠٤٧١ ـ شيعت.

خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 

الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

االحد
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زيادة تكاليف ترميم بيغ بن 
٢٢ مليون يورو بسبب تعرضها 

لقنبلة تعود إلى أيام احلرب 
العاملية الثانية.

الفلبني تقرر رفع احلظر عن 
إرسال العمالة املنزلية إلى 

الكويت.

  ما بغينا نخلص!!   هذه نتائج احلروب!!

أحد مشاهير «سناب شات» إلى النيابة إلساءته ملالزم باملرور
محمد اجلالهمة 

متكن قطــاع األمن اجلنائي ممثال في إدارة 
اجلرائم اإللكترونية عصــر أمس من توقيف 
صاحب حســاب إلكتروني صدرت عنه إساءة 
لعدد من ضباط املرور. وبحسب مصدر أمني 
فإنه وفور تداول مقطع مصور للمتهم تطاول 
فيه على أحد رجال املرور بعد أن سحب الضابط 
وهو مالزم رخصة قيادتــه صدرت تعليمات 

باســتدعائه ومواجهته مبا صــدر منه. وذكر 
املصــدر أن املتهم قال خــالل التحقيق معه إن 
تعليقه على ما حدث كان انفعاليا ووليد اللحظة. 
وأشــار املصدر إلى إحالة املتهم إلى جهات 
االختصــاص على أن يرفق فــي ملف اإلحالة 
املقطع املصــور الذي تطاول مــن خالله على 
رجــل األمن. وكان املتهم، وهو أحد املشــاهير 
مستخدمي موقع التواصل «سناب شات» ذكر 
فــي املقطع املصور أنه كان يســير بســيارته 

عندمــا أوقفه ضابط حديث التخرج وســحب 
منه الليســن، مهددا بأنه ســيتمكن من إعادة 
الرخصة رغما عنــه. وأضاف أن هذا الضابط 
كان يــداوم معه في املدرســة وأخوه كان معه 
في نفس الصف.  وقال في هجومه أنه يتمكن 
في ساعة واحدة من جمع معاش الضابط الذي 
يحصل عليه في شهر كامل، مضيفا أن الساعة 
التي يضعها في معصمه أغلى من راتب رجل 

األمن الذي سحب رخصة قيادته.
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«اجلرائم اإللكترونية» أوقفته بعد أن نشر مقطعاً مصوراً هاجم فيه الضابط


