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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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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

دخول فترة الوسم 
١٦ اكتوبر اجلاري.

٨ كويتيني يشاركون في برنامج 
عباقرة شباب العرب.

عساه خير َوْبرَكْه.يستحقون الدعم والتشجيع.

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

البقاء هللا

الرجال:  ١٦ عاما -  صالح مطلق محمد الرشيدي:
العزاء فــي املقبرة فقط - ت: ٦٠٣٣٩٩٩٩ - 
النساء: العزاء عبر االتصال - ت: ٦٥٩٥٥٩٧٧

- شيع.
٥٨ عاما - الرجال:  عبداللطيف أحمد محمد املانع:
العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٥٦٦٤٤٩٥ النساء: 
عبداهللا املبــارك - ق٦ - ش٦٠٦ - م٣ - ت: 

٩٩٠٢٧٠٧٨ - شيع.
٨٦ عاما  عبدالرحمن محمــد العبداللطيف البناي:
- الرجــال: العديلية - ق١ - شــارع عبداهللا 
الهاجري - م١٧ - ت: ٩٤٤٣٠٣٤٠ - ٦١٠٠٢٠٢٢
- ٩٩٨٨٤٤٨٧ - النساء: السالم - ق١ - ش١٢٣

- م٢٣ - ت: ٩٠٩٩٣٣٧٧ - ٦٦٦٠١٦٢٨ - الدفن 
بعد صالة العصر.

«أنت متنمر»
جيجــي حديــد، املوديــل 
األميركية، ترد على كاني ويست، 
انتقاده  املغني األميركي، بعــد 
محررة أزيــاء أميركية، وصفت 
البيض  ارتداءه كلمــات: «حياة 
مهمة»، على قميصه، بأنه تصرف 

غير مسؤول.

«تسوية الستمرار فيلم راست»
أليك بالدوين، املمثل األميركي، 
يعلن التوصل إلى اتفاق مع أسرة 
هالينا هاتشنز(٤٢ سنة) املخرجة 
املقتولة خطأ، أثناء تصوير فيلم 
راست، مبا يؤدي إلى منع محاكمته 

واستمرار الفيلم.

«هذه خياراتك لالستثمار»
روبرت كيوساكي، املستثمر 
واملليونيــر األميركي، يتنبأ 
بانهيــار اقتصــادي قريب، 
وينصح متابعيه باالستثمار 
في العقارات والذهب والعمالت 
االفتراضيــة عندمــا تهبط 

أسعارها ألدنى مستوى.

أبعد من الكلمات

٤:٢٥الفجر
٥:٤٤الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٥٧العصر

٥:٢٧املغرب
٦:٤٤العشاء

العظمى:  ٣٧

الصغرى: ٢١

مصرية تعود ألهلها بعد غياب ٥٠ عامًا.. 
بسبب «فيسبوك»!

في قصة أشبه بالروايات وحكايا األفالم السينمائية، جنحت 
امرأة مصرية في العثور على أســرتها التي فقدتها في عمر لم 
يتجاوز اخلامســة، وذلك بعد أن تخطت سن الـ٥٠، وتزوجت 
ورزقــت من األوالد بـ ٥. وقد انتشــرت مبواقــع التواصل في 
مصر قصة رضا عبدالرحيم التي تسبب فضولها ورغبتها في 
االطالع على القطار من الداخل في أن تفقدها والدتها لينتقل بها 
القطــار إلى محافظة املنيا جنوبا ثم تعاود التنقل بعد مكوث 
دام نحو ١٠ ســنوات إلى عدة أماكن قبل أن يســتقر بها املقام 
في محافظة األقصر أقصــى اجلنوب، حيث تزوجت وأجنبت 
أوالدها. وقد استطاعت الســيدة رضا التعرف على ذويها في 
محافظة بني ســويف، حيث كانت فقدتها أمها في أحد أسواق 
مدينة الفشــن القريبة من السكة احلديد، وذلك بعدما نشرت 
قصتها على موقع «فيســبوك» لتعود إلى والدتها وذويها بعد 

رضا عبدالرحيمغياب دام نحو ٥٠ عاما.

ستوكهولم - (أ.ف.پ): 
منحت جائــزة نوبل لآلداب 
اخلميس للروائية الفرنسية 
أني إرنــو، وفق مــا أعلنت 
األكادميية السويدية، وهي 
كاتبــة معروفــة مبؤلفاتها 
ذات األسلوب السهل املمتنع 
واملســتوحاة مــن جتربــة 
الطبقة والنــوع االجتماعي 
الشــخصية. وعللــت جلنة 
إرنــو  اختيارهــا  نوبــل 
البالغة ٨٢ عاما مبا أظهرته 
مــن «شــجاعة وبراعة» في 
«اكتشــاف اجلــذور والبعد 
والقيــود اجلماعية للذاكرة 

الشخصية». ووصفت إرنو فوزها باجلائزة بأنه 
«شرف كبير» وكذلك «مسؤولية كبيرة» أعطيت 
لها للشهادة من أجل «اإلنصاف والعدالة». وقالت 
للتلفزيون السويدي «أعتبر أنني أعطيت شرفا 
كبيرا، وبالنسبة لي في الوقت نفسه مسؤولية 
كبيــرة، وهي مســؤولية أعطيت لــي من خالل 
منحي جائزة نوبل». وأضافت: «يعني ذلك إعطاء 
شهادة عن شكل من أشكال اإلنصاف والعدالة فيما 
يتعلق بالعالم». ويحصل الفائزون بجائزة نوبل 
في كل فئة على ميدالية وعشــرة ماليني كرونة 

سويدية (نحو ٩١١٤٠٠ دوالر)، تتم مقاسمتها في 
حالة فوز أكثر من شخص. وفاز باجلائزة العام 
املنصرم الكاتب املولــود في تنزانيا عبدالرزاق 
قرنح الذي تركز أعماله على محنة الالجئني وعلى 
االســتعمار والعنصرية. وباتت إرنو التي كان 
اســمها مطروحا منذ سنوات للجائزة املرموقة، 
املرأة الســابعة عشــرة التي حتصل عليها، من 
أصل ما مجموعة ١١٩ فائزا بفئة اآلداب منذ منح 
جائــزة نوبــل األولى عــام ١٩٠١. كذلك أصبحت 
الفائز الفرنسي السادس عشر في تاريخ نوبل.

الروائية الفرنسية أني إرنو                                                                  (رويترز)

«نوبل اآلداب» للفرنسية أني إرنو ملا أظهرته 
في كتاباتها من «شجاعة وبراعة»

أعلى مد: ٠٩:٣٤ ص ـ ١٠:٥٢ م
أدنى جزر: ٠٣:٣١ ص ـ ٠٤:٣٤ م

ملشاهدة الڤيديو


