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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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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الداخلية»: تعيني مديرين 
عامني في قطاعات مختلفة.

مهرجان الشارقة الدولي للراوي 
يكّرم جنوم «بس يا بحر» والراحل 

محمد الفايز.

عساكم على القوة.اإلبداع ال ميوت.

٤:١٨الفجر
٥:٣٨الشروق

١١:٤٠الظهر
٣:٠٥العصر

٥:٤٢املغرب
٦:٥٨العشاء

أعلى مد: ٠٠:٠٥ ص ـ ١١:٢٦ ظ
أدنى جزر: ٠٥:٤٢ ص ـ ٠٦:١٨ م

العظمى:  ٤١

الصغرى: ٢٢
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٦١ عاما - الرجال: العزاء  فيصل عبدالرحمن ســليمان الفرهود:
في املقبرة - ت الرجال: ٩٥٥٥٥٥٤٤ - ٩٩٧٤٢٠٧٠ - النساء: 

كيفان - ق٥ - ش٥٣ - م٦ - ت النساء: ٩٩١١١٢٣٦ - شيع.
٦٣ عاما - الرجال: كيفان - ق٥ جاسم محمد حسن الشرف:
- ش محمد عبده - م٥ - ت: ٩٤١٣٧٧١١ - النســاء: الزهراء - 

ق٥ - ش٥٢٠ - م٣ - ت: ٩٩٩٠٣٥٠٣ - شيع.

«يستهتر باملستندات»
جو بايدن، الرئيس األميركي 
احلالي، يعلــق ألول مرة على 
التي قــام مكتب  املســتندات 
التحقيقات الفيدرالية باالستحواذ 
عليها من منزل الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب.

«نيكي هو اســمي الهندي بشهادة 
ميالدي»

نيكــي هيلــي، الســفيرة 
األميركية السابقة باألمم املتحدة، 
تتهم مذيعــة برنامج «ذا فيو» 
بالعنصرية، إلشارتها إلى أصلها 
الهندي، وتؤكــد: ال يتحملون 
انضمام امرأة من األقليات إلى 

احملافظني.

«كفوا عن ارتداء املجوهرات»
أيــس تــي، مغنــي الراب 
األميركي، ينصح زمالءه بالتوقف 
عن ارتــداء املجوهرات وفق ما 
اعتــادوا، ألن شــوارع لوس 
أجنيليــس لم تعد آمنة، ويؤكد: 
أنا وسنوب ال نرتدي املجوهرات، 

ولسنا فقراء.

«سأعمل مبفردي»
كاني ويست، املغني األميركي، 
يؤكد أنه لم يعد يريد العمل مع أي 
شركات عاملية لتصنيع تصميماته 
لألحذية، بل قرر العمل منفردا، 

بعد انتهاء تعاقداته.

أبعد من الكلمات

بعد «صفر البندقية».. «بلوند» على «نتفليكس» األربعاء
باريسـ  أ.ف.پ: توفر «نتفليكس» 
اعتبارا من األربعاء أحد أكبر إنتاجاتها 
الســينمائية لهــذه الســنة وهو فيلم 
«بلوند»، الذي يتناول ســيرة أيقونة 
الشاشة الكبيرة مارلني مونرو، وتؤدي 
دورها النجمة الصاعدة آنا دي أرماس.
وكان أداء املمثلة الكوبية البالغة ٣٤
سنة أثار اإلعجاب خالل عرض الفيلم 

في مهرجان البندقية السينمائي بداية 
سبتمبر، إال أن العمل لم يفز بأي جائزة. 
ومن شــأن عــرض الفيلــم الذي ميتد 
على ساعتني و٤٥ دقيفة على الشاشة 
الصغيرة، أن يفقده القليل من بريقه، 
وعلى غرار إنتاجات «نتفليكس» كلها 
لن يعرض «بلوند» في دور السينما بل 
ستوفره منصة البث التدفقي ملشتركيها 

البالغ عددهم ٢٢٠ مليونا.
وال يركــز العمل على البريق الذي 
كان يحيط بأيقونة الثقافة الشــعبية 
التــي توفيت عن ٣٦ عامــا، بل يظهر 
اجلانب املأساوي بحياة مارلني مونرو 
التــي حطمتها الذكورية الســائدة في 
هوليوود وفي الواليات املتحدة عموما 

خالل حقبة الرئيس جون كينيدي.

عاصفة تهدد احملاولة الثالثة 
إلطالق «وحش ناسا» إلى القمر

أ.ف.پ:   - واشــنطن 
تتوالى الصعوبات احمليطة 
بعملية إطالق صاروخ ناسا 
اجلديــد العمالق إلى القمر 
الذي يطلــق عليه البعض 
«الوحش». وبعد محاولتي 
إقالع فاشــلتني قبل بضعة 
أسابيع بسبب مشاكل فنية، 
أصبحت احملاولة اجلديدة 
املقرر تنفيذها الثالثاء ضمن 
برنامج «أرتيميس ١» مهددة 
حاليا بفعل عاصفة تتشكل 
في منطقة البحر الكاريبي. 
ولــم جتــر بعــد تســمية 
«املنخفض االستوائي رقم 
٩» فيمــا يقع حاليا أســفل 
جمهورية الدومينيكان، إال أن هذا املنخفض يفترض أن يتحول 
إلى إعصار في األيام املقبلة وأن يصل عبر خليج املكسيك إلى 
فلوريدا حيث يقع مركز كينيدي للفضاء الذي ســيطلق منه 
الصاروخ. وميكن لصاروخ «اس ال اس» البرتقالي واألبيض 
أن يتحمل على منصة اإلطالق رياحا تصل ســرعتها إلى ١٣٧

كيلومترا في الساعة.

الصاروخ «اس ال اس» على املنصة

آنا دي أرماس في مهرجان سان سباستيان 
السينمائي أمس (أ.ف.پ)


