
متكن زوج���ان م��ن حتقيق أرب���اح كبيرة 
بسبب قطتهما التي يتابعها ما يزيد عن 4 
ماليني شخص عبر تطبيق »إنستغرام«، مما 

يجعلها القطة األكثر شعبية هناك. 
ويقول مالكا القطة ناال إن إدارة حسابها 
تعد مهمة صعبة للغاية، كونهما يعمالن 
طيلة ال��وق��ت، إذ يقوم الثنائي عبر حساب 
القطة ببيع منتجات مثل ألعاب احليوانات 
األليفة ونشر منشورات عبره مقابل 8 آالف 

دوالر لكل منشور.
وذك��ر ال��زوج��ان، أنهما اقتنيا القطة في 
2010 من إحدى دور رعاية احليوانات األليفة 
وأنشآ حساباً لها على »إنستغرام« بالصدفة، 
قبل أن يتفاجئ الثنائي بزيادة عدد املتابعني 
للحساب. وأوضح الزوجان أنهما بدآ بتلقي 
عروضا لنشر إع��الن��ات عبر حساب القطة 
بعدما صارت شهيرة، وهو ما جعل  الزوجة 
ميثاشيتيفان تعتبر أن إدارة حساب القطة 

يستحق أن يصبح وظيفة وليس هواية.
وأش��ار ال��زوج��ان إل��ى  أن مظاهر شعبية 

القطة تظهر عندما تشارك في مهرجانات 
حيث يحرص الكثيرون على السفر لتحيتها، 

بل إن البعض يبكي لدى رؤيتها.
 وأض��اف��ا أن��ه��م��ا يستخدمان حسابات 

احليوانات لزيادة الوعي بشأن ما تعاني منه 
احليوانات األخرى مثل اجلوع، وكذلك تثقيف 
الناس حول تربية احليوانات، وفقا لوكالة 

»سبونتيك« اإلخبارية.
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أفـــراد  جميع  يقتل  فــتــى 
عائلته بسبب »إهماله«

في جرمية بشعة هزت الرأي العام في روسيا أقدم 
مراهق ال يتجاوز من العمر 16 عاما على على قتل 

والدته وشقيقيه التوأم وجده وجدته قبل أن ينتحر. 
وذك�����رت ت��ق��اري��ر إع��الم��ي��ة أن ال��ف��ت��ى تيمور 
كيمتالدينوف ذبح والدته وشقيقيه التوأم البالغني 
م��ن العمر 4 س��ن��وات ، ألن أم��ه »أهملته« ورك��زت 

اهتمامها على التوأمني الصغيرين.
وبعد ذلك سارع تيمور إلى قتل جدته وجده اللذين 
يعيشان معه في نفس البيت، مستخدما فأسا في 

قتلهم جميعا، لينتحر عقب ذلك.
ووفقا لصحيفة »ذا صن« ترك الفتى املنتحر رسالة 
كتب فيها إنها كان يحب عائلته وخاصة جده فيكتور 
66 عاما، وجدته ليديا 69 عاما، وأنه ألمر مؤسف ألنه 
مضطر إلى قتلتهم، وأنه »فعل ذلك حتى ال يحزنا عند 

وفاة من يحبون من األقارب«.
وأرس���ل تيمور أي��ض��ا رس��ال��ة صوتيه إل��ى أحد 
أصدقائه في املدرسة قال له عبرها إنه كان من السهل 

عليه قتل عائلته.
 وق��ال أحد أصدقاء تيمور إن األخير  كان يشعر 
بالغيرة ألن وال��دت��ه متضي الكثير م��ن ال��وق��ت مع 
شقيقيه، وأن��ه اعترف له بخطته لقتلهم، ولكنه لم 

يأخذ حديثه على محمل اجلد.
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من يعرف قصة موضي اجلهني التي ادعت ان السعودية كانت 
مبثابة سجن لها فهربت ألمريكا عام٢٠١٧لتدخل السجن ٤ مرات 
آخرها في أواخر هذا العام ملدة ٤ اعوام قادمة اآلن اصبحت بلد 
احلرية سجن لها وبلدها الذي ادعت انه سجنا كان سترا وغطاًء لها 

الله يهدي بناتنا ويحميهم من الفكر الضال املنحرف
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الكثير من الشباب والشابات الكويتيني يسألونني:ملاذا ال 
يوجد قروض دراسية للدراسات العليا؟ أحد عنده إحابة؟
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كل ما يحصل بالكويت اليوم من تدهور وس��وء يستحقه 
الشعب الكويتي بجدارة ألنه هو سبب رئيسي في سكوته عن 
الوضع السيء و هو شريك في تشكيل املجلس السيء في كل 

دورة انتخابية .  هل ننتظر يوم أسود عشان نصحى ؟!
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�� الكويت في عهد الشيخ صباح… مصنع القرارات العربية 
واملواقف الدولية �� شيد ديبلوماسية التوازن والوسطية كنهج 
ومنهج �� أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم العربي حفظ الله 

حضرة صاحب السمو صباح األحمد

قطة »يتيمة« حتقق أرباحًا كبيرة لزوجني عبر »إنستغرام«

بيع قميص ل��ري��اض��ة ك��ّرة 
السّلة كان للرئيس األميركي 
السابق ب��اراك أوباما في مزاد 
بسعر 120 ألف دوالر، بحسب 
ما كشفت دار امل���زادات القّيمة 
على عملية البيع هذه، االثنني.  
وه���ذا ال��ق��م��ي��ص ال���ذي يحمل 
الرقم 23 ك��ان يرتديه أوباما 
ف��ي الثامنة عشرة م��ن العمر 
عندما كان في املدرسة الثانوية 
في بوناهو في هاواي، وفق ما 
أف��ادت دار امل��زادات »هيريتدج 
أوكشنز«. وقد قّدر سعره قبل 
طرحه للبيع بحوالي 100 ألف 

دوالر.
وم���ن امل��ع��ل��وم أن الرئيس 
السابق باراك أوباما يهوى كّرة 
السّلة وق��د شوهد م���راراً وهو 
ميارس هوايته هذه عندما كان 
في البيت األبيض، مع الطاقم 

الرئاسي أو مشاهير أو زّوار.

ترامب يرزق
 باحلفيد العاشر

توّسعت عائلة الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب 
الذي أصبح جّدا للمّرة العاشرة، بعدما رزق ابنه إريك 

مبولودة.
وغ��ّرد إري��ك ترامب االب��ن الثالث للرئيس األميركي 
»يسعدني والرا ترامب أن نعلن لكم والدة دوروث��ي 

ترامب«، بحسب ما أوردت »فرانس برس«، الثالثاء.
وامل��ول��ودة اجل��دي��دة هي احلفيدة العاشرة لترامب 
البالغ من العمر 73 عاما، والذي له خمسة أوالد من ثالث 
زيجات. والولدان األوالن، دونالد جونيور وإيفانكا، هما 
ثمرة زواج��ه األول، ولهما على التوالي خمسة وثالثة 

أطفال، أما إريك والرا، فلهما أيضا ابن.
ويتوّلى إريك ترامب مع شقيقه البكر دونالد جونيور 
إدارة مجموعة »ت��رام��ب أورغانايزايشن« التي تدير 
استثمارات أسرة ترامب في الواليات املتحدة واخلارج، 
من العقارات والفنادق إلى ن��وادي الغولف، وذل��ك منذ 

وصول والدهما إلى سّدة الرئاسة في يناير 2017.
أما الرا ترامب، فهي صحفية سابقة معروفة بدفاعها 
عن احليوانات، وهي تدير مع زوجها »مؤسسة إريك 
ت��رام��ب« التي مت��ّول خصوصا مستشفيات لألطفال، 
وغالبا ما تشارك في برامج تلفزيونية للدفاع عن سياسة 

الرئيس األميركي.
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إحتجاجًا على اإلهمال.. 
تونسيون يحتلفون بعيد ميالد »حفرة«

استعان مواطن تونسي بفرقة موسيقية 
لالحتفال بعيد م��ي��الد »ح��ف��رة« ف��ي أحد 
ال���ش���وارع أك��م��ل��ت 30 ي��وم��ا، ف��ي حت��رك 
احتجاجي طريف ض��د اإله��م��ال، حسبما 

أوردت وسائل إعالم محلية. 
وأظ��ه��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ج���رى ت��داول��ه 

على نطاق واس��ع على م��واق��ع التواصل 
االجتماعي، فرقة موسيقية تعزف مجموعة 
من أغاني أعياد امليالد حول احلفرة الكبيرة 

في ضاحية الكرم شمالي العاصمة.
وبحسب وس��ائ��ل إع���الم محلية، فإن 
احلفرة مهملة منذ شهر، دون أن تتحرك 

البلدية إلصالحها.
لكن رئيس البلدية فتحي العيوني صرح 
إلذاع��ة موازييك أف أم أن احلفرة نتجت 
ع��ن إش��غ��االت تخص الشركة التونسية 
الستغالل وتوزيع املياه، وهي من املفترض 

أن تقوم بإصالحها.


