
a

ش

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

البقاء هللا

٦٩ عاما - العزاء في املقبرة  عبدالوهاب خليفة حسني أبو دهوم:
فقط - ت: ٦٥٧٧٩٩٥٥ - ٩٩٠١٩٩٩٦ - شيع.

٩٣ عاما - الرجال: مسجد  عبدالرسول ياسني حاجي مال يوسف:
اإلمام احلسن - بيان - ابتداء من اليوم االثنني وملدة ٣ أيام - ت: 
٩٩٦٨٣٦٠٦ - النساء: الرميثية - ق٤ - ش مالك بن أنس - م٥ - 

حسينية العلوية أم صادق - ت: ٩٧٨٨٩٧٩٨ - شيع.
فاطمة جاسم محمد الكروي: (زوجة مساعد العنزي) ٥٢ عاما - النساء: 

الفردوس - ق٧ - ش١ - ج٤ - م٩ - ت: ٩٤٤٠٠٣٤١ - شيعت.

«كدولة من العالم الثالث»
دونالــد ترامــب، الرئيس 
األميركي السابق، يصف الغارة 
التي متت على منزله بأنها تشبه 
ما يحدث في دول العالم الثالث.

«أشعر بانقباض كلما استيقظت صباحًا»
مارك زاكربيــرج، رئيس 
«فيسبوك»، يعترف بأنه يشعر 
باســتياء العالم مما يدور في 
فيسبوك، ويؤكد: أمارس ساعتني 

من الرياضة كي أنسى األلم.

«ندمت على الزواج»
مادونــا، املغنية األميركية، 
تؤكد أنهــا ندمت على قرارها 
الزواج، من شني بن كزوج أول، 
ثم من ريتشي املنتج البريطاني 

في زواجها الثاني.

«الهند تزيح بريطانيا عن املركز اخلامس 
ألكبر اقتصاد قومي»

شبكة بلومبيرغ، تؤكد حلول 
الهند في املركز اخلامس ألكبر 
اقتصاد قومي عامليا، مع تراجع 
االقتصاد البريطاني إلى املركز 

السادس.

أبعد من الكلمات ذا ويكند جلمهور حفله بكاليفورنيا: 
فقدت صوتي وسأعيد أموالكم

رويتــرز: قطع مغني البوب الكنــدي ذا ويكند حفلة 
موسيقية في كاليفورنيا أمس السبت، بعدما فقد صوته 

في منتصف العرض.
وأدى ذا ويكنــد أربع أغنيات في ملعب صوفي، قبل 
أن يقول إنه بحاجة إللغاء العرض. وأبلغ اجلمهور بأنهم 

سيستعيدون أموالهم.
وكتــب في تغريدة «ذهب صوتي في األغنية األولى، 
أشعر بأنني محطم»، ووعد بترتيب موعد الحق للحفل.

وبدأ ذا ويكند، واسمه احلقيقي آبل تيسفاي، مسيرته 
عام ٢٠١٠، وفاز حتى اآلن بأربع جوائز جرامي.

ذا ويكند قبل أن يقطع احلفل

مواطنون ُيعربون عن تفاؤلهم 
بنتائج االنتخابات.

دون الكهرباء  پولنديون ُيولِّ
من الدراجات ملشاهدة األفالم.

الكويت تستاهل.احلاجة ُأّم االختراع!

أمن

جتديد حبس املتهمني
في قضية حريق سيارة ضابط

مبارك التنيب

أعلن احملاميان ضــاري الطراروة ومحمد خريبط جتديد 
حبس املتهمني في قضية حريق سيارة ضابط برتبة نقيب في 
وزارة الداخلية، وهم ثالثة متهمني أحدهم نزيل في الســجن 

املركزي.
يشــار إلى أن الواقعــة متثلت بأن الضابــط، ويعمل في 
املؤسسات اإلصالحية «السجن املركزي»، فوجئ بحريق سيارته 
في منتصف الليل، وبعدها تلقى رســالة على «الواتســاب» 
تفيــد بــأن احلريق مبنزلة إنذار له وألســرته إذا ما اســتمر 
فــي التضييق على جتار املخدرات اإليرانيني، وأكد الطراروة 

وخريبط التمسك بإنزال أشد عقوبة على املتهمني.

حريق مخزن للغذاء واألثاث 
في منزل باحلساوي

متكنت فرق اإلطفاء فجر امس من اخماد حريق منزل 
عربي، اســتخدمت احدى غرفه كمخزن للمواد الغذائية 
واالثاث واألجهزة الكهربائية في منطقة احلساوي، وقالت 
قوة االطفاء في بيان لها ان إدارة العمليات املركزية وجهت 
فرق اإلطفاء من مركزي جليب الشيوخ والعارضية الى 
موقع البالغ والتي باشرت عملية مكافحة احلريق ومتكنت 

من اخماده دون وقوع اصابات بشرية.

ضبط ٤٠ كيلو من بودرة الالريكا في «مكمالت غذائية»
سعود عبدالعزيز 

قــال مديــر عــام اإلدارة 
العامــة للجمارك ســليمان 
الفهد إن رجال ادارة اجلمرك 
اجلوى ضبطوا كمية كبيرة 
من املواد املخدرة يقدر وزنها 
بنحو ٤٠ كيلــو من بودرة 
الالريكا املخدرة في شحنة 
قادمــة مــن إحــدى الــدول 
اآلســيوية فــي ظاهرهــا، 
وايضا وفق املستندات انها 
(مكمــالت غذائية)، ولكنها 
البودرة املخدرة أخفيت في علب مكمالت غذائيةفــي حقيقة األمر ملغمة في 

بودرة الالريكا املخدرة. وأكد 
الفهــد أننا مســتمرون في 
تطوير املنظومة اجلمركية 
وتدريب املوظفني على اعلى 
املستويات وسنضرب بيد 
مــن حديد ولن نســمح ملن 
تسول له نفسه بالعبث في 

أمن البالد.
وأشاد بالتعاون بني جميع 
االقسام اجلمركية في ادارة 
اجلمرك اجلوى وبالتعاون 
مــع وزارة الداخلية ممثلة 
في ادارة مكافحة املخدرات 

لضبط املتهمني.

انحشار سائق شاحنة 
في تصادم ثالثي بالوفرة

شهدت منطقة الوفرة في ساعة متأخرة من يوم أمس حادث 
تصادم على طريق ٥٠٠ بني شاحنة ومركبتني. وقالت قوة االطفاء 
العام في بيان لها إن إدارة العمليات املركزية، وفور تلقي البالغ 
وجهت فرق إطفاء مــن مركزي الوفرة والنويصيب، وتبني عند 
الوصول للموقع انحشــار وإصابة قائد الشــاحنة بكســور بعد 
انقالبها علــى جانبها، فيما قامت الفرق بإخراج قائد الشــاحنة 

من حادث التصادم الثالثيوتسليمه للطوارئ الطبية لنقله الى املستشفى.

«تسريب» يلغي مجددًا إطالق «وحش ناسا» إلى القمر
كيــب كنافيرال (فلوريــدا) - رويترز: للمرة الثانية 
خالل خمسة أيام، أوقفت إدارة الطيران والفضاء األميركية 
(ناسا) السبت العد التنازلي وأجلت محاولة كانت مقررة 
إلطالق صاروخ عمالق من اجليل اجلديد في أولى مهام 
برنامجها «أرمتيس» املقرر أن يشــمل رحالت من القمر 

إلى املريخ.
وجاء إلغــاء أحدث محاولة إلطالق صــاروخ (نظام 
اإلطــالق الفضائي)، الذي يعــادل طوله مبنى مؤلفا من 
٣٢ طابقا ويطلق عليه «الوحش»، مع الكبسولة أوريون 
من كيب كنافيرال بوالية فلوريدا بعد محاوالت متكررة 
من الفنيني إلصالح تسريب لوقود الهيدروجني السائل 
فائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود املرحلة 

األساسية للمركبة.
تســببت أيضا محاوالت معاجلة التســرب في تأخر 

مديــري املهام في العــد التنازلي، وهو مــا جعل الوقت 
الستكمال استعدادات ما قبل اإلطالق غير كاٍف قبل اإلقالع.
وجــرى إلغــاء اإلطالق قبــل نحو ثالث ســاعات من 
املوعد احملدد. ورمبا حتدد «ناسا» موعدا حملاولة أخرى 

اليوم أو غدا. 
وألغيت أول محاولة إطالق يوم االثنني بسبب مشكالت 
فنية قال مســؤولون في «ناســا» إنه جرى حلها بشكل 

حاز رضاهم.
يشــار إلى أن التأخيرات فــي يوم اإلطالق والعقبات 
التقنيــة ذات الصلة أمر معتاد مــع الصواريخ اجلديدة 
مثل صاروخ (نظام اإلطالق الفضائي) التابع لـ«ناسا»، 
وهو صاروخ معقد تلزمه مجموعة من إجراءات ما قبل 
اإلقالع التي لم يتم اختبارها والتدريب عليها بشكل كامل 

من قبل املهندسني دون ظهور أي عوائق. (أ.ف.پ) الصاروخ العمالق على منصة اإلطالق أمس  

«خوامت القوة».. انطالقة تاريخية بـ ٢٥ مليون مشاهد
نيويوركـ  أ.ف.پ: أعلنت 
شــبكة أمــازون الســبت أن 
مسلسلها الضخم «ذي لورد 
أوف ذي رينغز: ذي رينغز 
أوف بــاور» املســتوحى من 
روايــات جــي آر آر تولكني، 
حقــق أقــوى انطالقــة فــي 
تاريخ منصة «برامي ڤيديو»، 
مستقطبا ٢٥ مليون مشاهد.

مع هذا اإلنتاج الرائد الذي 
بدأ بثه اجلمعة، تهدف «برامي 
ڤيديو» إلى مواجهة منافستها 
«اتش بي او» التي أطلقت في 
الفائت اجلزء  ٢١ أغســطس 
اجلديد من سلسلة «غامي أوف 
ثرونز»، بعنوان «هاوس أوف 

ذي دراغن».
وكانت «اتش بي او» لفتت 
أيضا إلى أن مسلسلها اجلديد 
حقــق أفضــل انطــالق على 
منصاتها، مع مــا يقرب من 
١٠ ماليني مشاهد في الواليات 

املتحدة وحدها.
وأشــارت «أمــازون» في 
بيــان إلى أن اجلــزء اجلديد 

األول، محطما جميع األرقام 
القياســية السابقة ومسجال 
أفضــل انطالقــة لعمــل في 

تاريــخ منصة برامي ڤيديو» 
التــي بثــت أول حلقتني من 

املسلسل اجلديد.

املسلسل حطم جميع األرقام القياسية السابقة

من سلسلة «سيد اخلوامت» 
استقطب «أكثر من ٢٥ مليون 
مشاهد حول العالم في يومه 

ث قيود  «إنستغرام» ُحتدِّ
«احملتوى احلساس» للصغار

سان فرانسيســكو - د.ب.أ: حّدثت منصة التواصل 
االجتماعي إنســتغرام القيــود التي تفرضها على ظهور 
«احملتوى احلســاس» أمام املستخدمني الصغار، لتقليل 

فرص تعرضهم ألي محتوى غير مناسب للسن.
وقالت املنصة اململوكة لشركة ميتا بالتفورمس التي 
متتلك شبكة فيسبوك وتطبيق واتسآب، إنه عند دخول 
املستخدمني األقل من ١٦ سنة إلى موقع إنستغرام، سيزيد 

كم احملتوى احلساس الذي يتم إخفاؤه عنهم تلقائيا.
كما تضم التغييرات اجلديدة دعوة املستخدمني احلاليني 
األقل من ١٦ سنة  إلى حتديث حساباتهم حتى تتفق مع 
اإلعدادات اجلديدة، التي أطلقت عليها «إنستغرام» اسم 

«احلد من احملتوى احلساس».

بعد ٦ عقود من وفاتها.. مارلني مونرو جنمة «البندقية»
البندقيــة - أ.ف.پ: أي أســرار قد تخفيها مارلني 
مونــرو بعد ســتة عقود علــى وفاتها؟ اجلــواب قد 
يحمله فيلم «بلوند» املنتظر خالل مهرجان البندقية 
السينمائي، والذي يعيد سرد أبرز محطات مسيرتها 
والنهاية املأســوية لنجمة قست عليها حياة الشهرة 
في هوليوود. ويقدم فيلم املخرج أندرو دومينيك في 
عرض عاملي أول ضمن املســابقة على جائزة «األسد 
الذهبي»، وسيبدأ بثه عبر شبكة «نتفليكس» املنتجة 
للعمل في ٢٨ ســبتمبر، مــن دون عرضه في صاالت 
الســينما. ويعرض «بلوند» قراءة جديدة بأســلوب 
نسوي ملسيرة نورما جني مورتنسون، االسم احلقيقي 
ملارلــني التــي توفيت عــام ١٩٦٢ عــن ٣٦ عاما بعدما 

أصبحت أيقونة في الثقافة الشعبية.
واســتلهمت حياتها في كثيــر من األعمال الفنية، 
مــن لوحات أندي وارهول إلــى فيلم «ماي ويك ويذ 
مارلني» مليشــال وليامز قبل عشــر ســنوات، مرورا 

بروايات لكتاب من أمثال نورمان مايلر.
وجتســد دور النجمة األشهر في تاريخ السينما، 
املمثلــة الكوبية الصاعدة أنــا دي أرماس البالغة ٣٤

عاما والتي برزت خصوصا بدور «فتاة جيمس بوند» 
فــي فيلم «نو تــامي تو داي»، وكممرضــة في الفيلم 
البوليسي «نايفز أوت». هذا الدور الذي واجهت دي 
أرماس بســببه انتقادات متصلة بلكنتها اإلسبانية، 

أنا دي أرماسقد ينقل املمثلة إلى فئة جديدة.

أوباما يحصد «إميي» أفضل راوٍ 
بـ «محمياتنا الوطنية العظيمة»

واشنطن - أ.ف.پ: حصل الرئيس األميركي االسبق باراك 
أوباما على جائزة «إميي» عن سرده ملسلسله الوثائقي «آور 
غرايت ناشونال باركس» («محمياتنا الوطنية العظيمة») 
على نتفليكس، على ما أعلنت أكادميية التلفزيون األميركية 
السبت. ويقام حفل توزيع هذه اجلوائز في ١٣ سبتمبر، لكن 

يسبق ذلك اإلعالن عن اجلوائز الثانوية.
وكان رئيس أميركي آخر حصل سابقا على جائزة «إميي»، 
هو دوايت د.أيزنهاور في عام ١٩٥٦، لكنها كانت جائزة فخرية.

وبعد ترك منصبه في عام ٢٠١٧، كتب كل من باراك أوباما 
وزوجته ميشيل مذكرات حققت مبيعات مرتفعة. وباإلضافة 
إلى مؤسستهما غير الربحية، أسسا شركة إنتاج وقعت عقدا 
مع نتفليكس بعشرات ماليني الدوالرات. وفاز الفيلم الوثائقي 
األول لشــركتهما، «American Factory»، بجائــزة أوســكار 
ألفضل فيلم وثائقي، وجائزة «إميي» عن فئة أفضل إخراج، 
لكن املكافأتني منحتا لصانعي العمل وليس للزوجني أوباما 
نفســيهما. ولم يفز خليفة باراك أوباما في موقع الرئاســة، 
دونالد ترامب، بجائزة «إميي» عن برنامجه لتلفزيون الواقع 

«ذي أبرنتيس»، رغم ترشيحه مرتني لنيلها.
كمــا فاز الرئيس األميركي الســابق الذي بقي في البيت 
األبيــض بني ٢٠٠٩ و٢٠١٧، بجائزتي «غرامي»، عن النســخ 
Dreams»و «The Audacity of Hope» ،الصوتيــة ملذكراتــه

.«from My Father

باراك أوباما

ملشاهدة الڤيديو


