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

البقاء هللا

٤٩ عاما - الرجال: مشرف - مسجد  أسامة علي حسني عبداهللا:
الوزان - ت: ٩٧٦٤٤١٤٤ - شيع.

٦٨ عاما - الرجال: السالم  محمد عبداهللا محمد عبدالعزيز الشدوخي:
- ق٣ - ش٣٢٣ - م١٤ - ت: ٩٤٤٩٤٧١٧ - النســاء: الشهداء - 

ق٢ - ش٢٠١ - م٤٩ - شيع.
٣٣ عاما - الرجال: الصليبخات - حسينية  نوف مشعل محمد بارون:
الهاشمية - ت: ٦٧٠٧٧٩٤٩ - النساء: الدوحة - ق٤ - ش٥ - 

م٣٤ - ت: ٩٩٦٠٤٩٣٨ - شيعت.
مرمي محمد أحمــد القطان: (زوجة عبداهللا عبدالعزيز العبيدان) 
٧٨ عامــا - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٧٧٠٩٨٩

- ٩٧٦٣٠٠٠٨ - النساء: السالم - ق٥ - ش٥٠٧ - م١٩- (يوم 
واحد فقط) - ت: ٦٩٣٣٣٢٣٩ - شيعت.

٦٥ عاما - الرجال: عن طريق  خالد عبداللطيف فيصــل الثويني:
الهاتف فقط - ت: ٩٧٦٢٧٠٧٠ - النســاء: املنصورية - ق١ - 

ش١٠ - م١٧ - ت: ٩٩٦٦٦٤٦٨ - شيع.

«ال أحد منكم أسمى طفله باراك بعد»
بــاراك أوبامــا، الرئيــس 
األميركي األسبق، ميازح أعضاء 
طاقمه السابق بالبيت األبيض، 
أن أحــدا منهم لم ينجب طفال 
أسماه باراك، ويضيف مداعبا: 

لكن مازال أمامنا وقت بعد.

«سرقوا تصميماتي، بعد رفضهم العمل 
معي»

املغنــي  كانــي ويســت، 
األميركي، يتهم شــركة أحذية 
عامليــة بســرقة تصميماته، 
وصديقه املغني األميركي باف 
ديــدي يتضامن معــه ويؤيد 

مقاطعة الشركة العاملية.

«رمبا يخطب جيجي حديد»
مصادر مقربة من ليوناردو 
دي كابريــو، املمثل األميركي، 
تؤكد أنه يتقــرب إلى املوديل 
جيجي حديد بعد انفصاله عن 
خطيبته كاميال مورون مؤخرا، 
وأن جيجي حتى اآلن تعتبره 

مجرد صديق.

«مصدومة وحزينة»
ليزا الفالم، املذيعة الكندية 
(٦٢ سنة) تعبر عن أسفها لقرار 
طردهــا من إحــدى محطات 
التلفزيون الكندي، جراء رفضها 

صبغ شعرها األبيض.

أبعد من الكلمات

كارديشيان تطلق شركة لالستثمار في األسهم اخلاصة
واشنطن - أ.ف.پ: وسعت 
جنمــة تلفزيــون الواقــع كيم 
كارديشيان أنشطتها في عالم 
األعمــال، إذ دخلت قطاعا آخر 
التجميل  بعــد مســتحضرات 
الداخليــة بإعالنها  واملالبــس 
األربعاء إنشاء شركة «سكاي 
بارتنرز» لالستثمار في األسهم 

اخلاصة.
وأوضحت النجمة األميركية 
التي اكتسبت شهرة واسعة من 
خالل برنامج «كيبينغ أب ويذ 
ذي كارديشــيانز» في تغريدة 
عبر شبكة تويتر أنها أسست 
الشركة مع اخلبير في هذا املجال 

جاي سامونز.
وأضافت كيم كارديشيان 
أن والدتها كريس جينر التي 
كانــت أيضا من شــخصيات 
الواقــع  برنامــج تلفزيــون 
«ســتكون شــريكة» في هذه 
الشــركة. وتســعى «ســكاي 
بارتنرز» إلى االســتثمار في 
عــد مــن القطاعــات، ومنهــا 
«الرقمي واملنتجات االستهالكية 
والتجارة اإللكترونية واإلعالم 
والضيافة واملنتجات الفخمة»، 
بحسب ما ورد في منشور على 
حساب الشركة عبر انستغرام.
وحقق برنامــج تلفزيون 
الواقــع التلفزيوني الذي كان 
ينقل احليــاة اليومية لعائلة 
لوس أجنيليس الثرية جناحا 
واسعا إلى أن توقف عام ٢٠٢١.
العائلــة  مــن  كان  ومــا 
عندهــا إال أن ركبــت موجــة 

كارديشــيان البالغــة اليــوم 
٤١ عامــا مــن حتقيــق ثــروة 
طائلــة، وأفادت من شــهرتها 
لبنــاء امبراطوريــة جتارية، 
فأطلقت مجموعة ملستحضرات 

التجميــل وعالمــة للمالبس 
الداخليــة النســائية. وقدرت 
مجلة «فوربس» املتخصصة، 
ثــروة كيم كارديشــيان بنحو 

١٫٨ مليار دوالر.

البــث التدفقــي وتعاقدت مع 
«ديزني» إلطالق برنامج جديد 
ذات مفهوم مشــابه جدا على 

منصة «هولو».
ومكن هــذا البرنامج كيم 

الكوبية آنا دي أرماس... هل يكمل «بلوند» حلمها األميركي؟أمن
البندقية - أ.ف.پ: قد يكون 
جتسيد الكوبية آنا دي أرماس 
شــخصية مارلــني مونرو في 
فيلم «بلونــد»، مبنزلة «دور 
العمر» في مســيرتها، وتريد 
املمثلة احملبوبة في هوليوود 
أن يكون فيلم ســيرة النجمة 
الشقراء الشهيرة املدرج ضمن 
برنامج مهرجان البندقية محطة 
أساسية تســتكمل بها حلمها 

األميركي.
لم يكن أي شيء يحمل على 
االعتقــاد بأن آنــا املولودة في 
كوبا فيدل كاسترو الشيوعية 
عام ١٩٨٨، عشية انتهاء حقبة 
احلرب الباردة، قد تتولى يوما 
أدوارا في أفالم أميركية حتقق 
إقباال شــعبيا كبيرا، وجتسد 
فيها شــخصيات نساء قويات 

وشهيرات.
إال أن هذه املمثلة الشــابة 
السمراء ذات االبتسامة الساحرة 
التي لم تكن تتقن اإلنكليزية 
قبــل انتقالهــا إلــى الواليات 
املتحــدة، هــي التــي اختارها 
املخرج أنــدرو دومينيك لهذا 

الدور الذهبي.
ورغم مسيرتها السينمائية 
البارزة التي أبرزها دخولها نادي 
فتيات جيمس بوند الشهير فإنه 
ال شــك في أن توليهــا بطولة 
فيلم «بلوند» عن سيرة مارلني 
مونرو، سيأخذ حياتها املهنية 
نهائيا إلى بعد آخر. وتشرح أنها 
اســتعدت لهذا الدور بعشرات 

آنا دي أرماس في مهرجان البندقية أمس (رويترز)الساعات من القراءة.

إحباط تهريب ٢٥ ألف حبة كابتي 
مباكينة قهوة في الشحن اجلوي

إخالء سبيل املتجمهرين «البدون» 
بكفالة ٣٠٠ دينار لكل منهم

محمد اجلالهمة

متكــن قطاع األمن اجلنائي ممثال فــي اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخدرات مــن احباط ضــخ ٢٥ ألف قرص من 
املؤثرات العقلية نوع «كبتاغون» الى البالد مهربة داخل 

طرد بريدي قادم من احدى الدول االوروبية.
الــى ذلك، قال مصــدر امني لـ «األنبــاء» ان معلومات 
وردت الــى رجال املكافحة عن تهريب ٣ أشــخاص كمية 
من احلبوب داخل ماكينــة إلعداد القهوة ليتم عمل كمني 
لدى تسلم املتهمني الثالثة وضبطهم بعد تسلمهم شحنة 
احلبوب، واعترف املوقوفون بجلبهم احلبوب بقصد االجتار.

عبدالكرمي أحمد

أمر قاضي جتديد احلبس بإخالء ســبيل ١٤ شخصا 
من غير محددي اجلنســية بكفالة ٣٠٠ دينار لكل منهم 

بقضية تنظيم واملشاركة في جتمهر غير مرخص.
ورجح مصدر قانوني ان حتدد احملكمة الكلية قريبا 
موعــدا حملاكمة املتهمني و٧ مواطنني اتهموا باالشــتراك 
معهم في ذات االتهام، وقررت النيابة العامة أخيرا إخالء 

سبيلهم بكفالة مالية.

احلبوب املضبوطة داخل ماكينة القهوة

سلبا «ذكيًا» وهربا على مركبة 
«دليفري» مسروقة

سعود عبدالعزيز

متكن رجال أمن مخفر شرطة الواحة من ضبط شابني 
سلب أحدهما هاتفا ذكيا من محل للهواتف بخدعة معاينة 
الهاتف، وذلك بعد مطاردة في نفس منطقة الواحة، والالفت 
ان املركبــة التي كان بداخلها اللصان مبلغا عن ســلبها 

من وافد يعمل دليفري ألحد مطاعم توصيل الطلبات.
وقــال مصدر أمني لـ «األنبــاء» ان رجلي دورية أمن 
سمعا استغاثة آسيوي يعمل في محل هواتف، وشوهد 
شاب يرتدي مالبس رياضية يركض ليتم مالحقته بعد 

ان صعد الى مركبة كانت بانتظاره.
وأضاف املصدر: بعد مطاردة مت ضبط الشاب ومرافقه، 
ولدى االستعالم عن املركبة التي كانا بداخلها تبني انها 
مبلغ عن سلبها كما عثر رجال األمن على الهاتف املسروق.

اللص يتظاهر بتفحص الهاتف قبل الركض

القبض على سيدة «بدون» تسلمت 
٩٣ كيلو حشيش مهربة بحرًا

محمد اجلالهمة

متكن رجــال اإلدارة العامــة خلفر الســواحل من إحباط 
عملية تهريب مواد مخدرة قادمة الى البالد عن طريق البحر.

وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن املنظومة الرادارية رصدت 
زورقا داخل املياه اإلقليمية شمال البالد، وعند توجه عدد من 
الدوريات إلى املوقع لم يتم العثور على الزورق وتبني وجود 
امرأة قادمة عن طريق الســاحل تقوم بتحميل اخياش تركها 
املهربون، ليتم ضبطها وبتفتيش االخياش وجد بها حشيش 
يزن ٩٣ كيلو حشــيش، وجار التحقيق مع السيدة للوقوف 
على عالقتها بتجار املواد املخدرة خارج وداخل البالد وحجم 

تعامالتها في هذه السموم.

املتهمة وامامها احلشيش في مقر خفر السواحل

كلوني وروبرتس يجتمعان 
مجددًا في «تذكرة إلى اجلنة»

لنــدن ـ رويتــرز: يلتقي املمثالن جــورج كلوني وجوليا 
روبرتس، احلائزان على جائزة األوسكار، معا مرة أخرى على 
شاشــة الســينما في فيلم «تيكيت تو باراديس» (تذكرة إلى 
اجلنة)، وهو أول فيلم كوميدي رومانســي لهما معا، وتدور 
أحداثه حول مشاحنات بني زوجني مطلقني. ويلعب الثنائي دور 
ديڤيد وجورجيا، اللذين ينحيان خالفاتهما جانبا ويتعاونان 
ملنــع ابنتهما ليلي من الزواج من شــخص قابلته مؤخرا في 
رحلــة تخرج إلى بالي. وحتــى ال ترتكب االبنة نفس اخلطأ 
الذي يعتقدان أنهما وقعا فيه قبل ٢٥ عاما، يسافر الوالدان إلى 
اجلزيرة إلفساد الزواج. الفيلم من إخراج أول باركر ويشارك 
في بطولته بيلي لورد ولوكاس برافو. ويبدأ عرضه في دور 

السينما العاملية في ١٢ سبتمبر.

(أ.ف.پ) كلوني وزوجته مع روبرتس بالعرض األول للفيلم  

جاكرتا حتّض على استخدام النقل العام بـ «زومبي»!
جاكرتا - أ.ف.پ: استعانت 
لقطــار  املشــغلة  الشــركة 
املتــرو املعلق فــي العاصمة 
اإلندونيسية جاكرتا املعروفة 
باالختناقات املرورية الضخمة، 
بشــخصيات املوتــى األحياء 
(الزومبي) حلض السكان على 
استخدام وسائل النقل العام 

بدال من سياراتهم اخلاصة.
فقد حولت الشركة املشغلة 
للشبكة، قطارا ومحطة إلى ما 
يشــبه مشــاهد نهاية العالم، 
ودعت الركاب للغوص في هذه 

التجربة.
الترفيهــي  النشــاط  هــذا 
املدفــوع الذي قدمته شــركة 
«ال ار تــي جاكرتا» املشــغلة 
املعلقة، وشــركة  للقطــارات 
«باندورا بوكس»، أطلق الشهر 
املاضي للترويج خلدمة السكك 
احلديدية التي التزال جديدة، 
وتشجيع السكان احملليني على 

االستفادة منها.
في هذا املكان غير املعتاد، 
يزمجر ممثلون مبالبس ممزقة 
ويلتفون على أنفسهم إلثارة 
انتبــاه الــركاب. ويظهر أحد 
هؤالء مبظهر مخيف بشــكل 
خاص، إذ يضع كرات بيضاء 

بدال من العينني.
يتقدم كائنات «الزومبي» 

ڤيروس «باندورا» ينتشر عبر 
املدينــة ويحول الســكان إلى 

أموات أحياء.
ويقاتل جنود مســلحون 
ببنادق مزيفة ضد «الزومبي»، 
فــي محاولة ملرافقــة الركاب 

وحمايتهم.

لكن أجسادا جامدة تستيقظ 
فجــأة لتترقــب احلاضريــن 

وترعب اجلمهور.
وفي احملطة، الفتة حتذير 
كتــب عليها «خطــر، احذروا 
الزومبــي»، وســط وميــض 
أضواء حمراء كعالمة تنبيه.

(أ.ف.پ) عدد من الركاب في قطار «الزومبي»  

هــؤالء نحــو الــركاب الذين 
يفرون عبر األنفــاق املظلمة 
للمحطة، قبل أن يتمكنوا من 

ركوب القطار.
علــى شاشــة فــي عربــة 
القطار، يدعي مذيع تلفزيوني 
مفترض (ممثل آخر) بأن وباء 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

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.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

توجيهات باتباع سياسة الباب املفتوح 
في جميع مرافق اجلامعة.

علماء: آثار مدمرة محتملة لتغير 
املناخ في الشرق األوسط.

وهل تنقصه كوارث أكثر مما هو 
فيه؟!

زين تسوون.


