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أبعد من الكلمات

»ال أســتطيع إنكار ان الصدمات النفسية تعكر إحساسي 
باملوسيقى«

املغنية ليدي غاغا تعترف بأن تعرضها 
لبعض الصدمات النفسية املفاجئة يحول 

دون اإلبداع الفني.

»احلقيقة انني في غاية السعادة معه«
اإلعالمية البريطانية كارولني فالك 

بعد ان وجدت اخيرا احلب مع الفنان 
األميركي بلو لوغان، الذي شعرت معه بأن 

احلياة جديرة بأن تعيشها.

»لقد وجه لي كلمات نابية، وحاول خنقي«
املغنية األميركية أزيليا بانكس وهي 
تؤكد للشرطة ان املمثل راسل كرو 
اعتدى عليها بالضرب واللكمات خالل 

حفلة في غرفة الفندق الذي يقيم به.

»سالمتك يا كبير«
الفنان محمد حماقي موجها كالمه للفنان 
الكبير محمود عبدالعزيز الذي مير بأزمة 

صحية، وكتب حماقي على صفحته قائال 
»ربنا يشفيك يا أستاذ محمود ويقومك بألف 
سالمه يا رب، فأنت فنان كبير واتعلمنا منك 

كيف نحترم انفسنا وتاريخنا وفننا«.

»معها أنسى الدنيا وأعود طفلة«
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد ان 
نشرت صورة عبر صفحتها اخلاصة 
على أحد مواقع التواصل االجتماعي وهي 
تالعب ابنتها، وعلقت عجرم على الصورة 

قائلة »أحب أن ألعب مع ابنتي، فمعها 
اشعر بأنني طفلة، وانسى كل هموم الدنيا 

ومتاعبها«.

»أحسست منذ اول لقاء بها بأني سوف أتزوجها«
جنم مسلسل »أشجار السنديان 

املقدسة« إيدن كاالغان وهو يتحدث 
بشعور فياض عن زوجته اجلديدة سارة 
هونيويل بعد التقاط اول صورة لهما في 

حفل زواجهما.

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
00:52 ص - 2:22 م

أدنى جزر
8:16 ص - 8:40 م

حالة الطقس

 حــار والرياح شــمالية غربية 
متقلبة االجتاه سرعتها

من 6 ـ 28 كم/س.
العظمى: 39
الصغرى: 19

الفجر 4:32
الشروق: 5:52
الظهر 11:33

العصر 2:48
املغرب 5:14
العشاء 6:31

آراء

الصفحة األمنية

19

42

عنا
ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب

alanbaa.newspaper alanba_news_kw alanbanews

واقعة حترش داخل مجلس العموم البريطاني!
دبــي - وكاالت: ألقت الشــرطة البريطانية 
القبض على مساعد عضو بارز في مجلس العموم 
البريطاني )البرملان( عن حزب احملافظني لالشتباه 
فــي تورطه في واقعة حترش داخل مقر مجلس 

العموم.
وأطلقت الشرطة مساعد عضو مجلس العموم 
كريغ ماكينلي، البالغ من العمر 23 عاما، بكفالة 
حتى يناير القادم، وذلك على ذمة التحقيقات في 
االشتباه بتورطه في واقعة حترش حدثت داخل 
املجلس في الســاعات األولى من صباح اجلمعة 

املاضية، بحسب ما ذكرت صحيفة »الغارديان« 
البريطانية الثالثاء. وقال متحدث باســم عضو 
مجلــس العموم ماكينلي، إن األخير علم صباح 
اجلمعة باالتهامات املوجهة ضد أحد مساعديه.

وبعد أن تلقى ماكينلي طلبا من الشرطة وآخر 
من مجلس العموم، ســمح للســلطات املختصة 
بدخول مكتبه الذي قالت الضحية، وهي إحدى 
ضيوف حفل شهد تناول الكثير من املشروبات 
الكحولية، وأقامه حزب احملافظني في موقع قريب، 

إنها تعرضت للتحرش بداخله.
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رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

البقاء هلل

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

انور عقلة نصار  منى عجيل نصار الشريدة، زوجة 
الشــريدة الشمري - 42 عاما - الرجال: غرناطة 
- ق2 - ش5 - م57 - منزل عجيل الشريدة - ت: 
97722228 - 97774269، النساء: صباح الناصر 

- ق4 - ش35 - م30 - ت: 55727570.
 زهرة عباس حسن، ارملة حسن عبداهلل املشهود -
78 عاما - الرجال: اجلابرية - حسينية البلوش - 
ت: 60402017 - 99061149، النساء: العمرية - ق4 
- ش6 - م6 فترة العصر فقط - ت: 90095001.

جواد مجيد عبدالرزاق العصفور - 65 عاما - الرجال: 
الشــعب - ق 5 - ش املنامة - ديوان حيات - ت: 
99710120، النساء: الظهر - ق4 - ش1 - م45 - ت: 

.60998282
ارملة ســعد مناحي  منيرة مقعد عبداهلل الهاجري، 
الهاجري - 90 عاما - الروضة - ق2 - ش24 - م26 
- ت: الرجال: 99701144 - ت: النساء: 66003269.

وديدة سعد عمر الراجحي، زوجة خلف الرجعان الهليلي 
- 69 عاما - الرجال: شــمال غرب الصليبخات - 
ق2 - ش251 - م225 - ت: 99821368، النســاء: 
الصليبخــات - ق3 - ش112 - ج5 - م55 - ت: 

.90997474
فوزية صالح عبدالعزيز العبيدي، زوجة ابراهيم حسني 
عيسى جمعة - 61 عاما - الرجال: الروضة - ق5 
- ش53 - م22 )للرجال فقط اليوم االربعاء ثاني 
ايام العزاء( - ت: 97357711، النساء: الزهراء - ق8 

- ش815 - م39 - ت: 97811018.
دميا محمود جهز الرشيدي - 3 أعوام - العزاء في املقبرة 
فقط - ت: 55555820 - الدفن بعد صالة العصر.
حاجي قمبر أســد الري -76 عاما - الرجال: بنيد 
القار - حســينية عاشــور - ت: 99552254، 
النســاء: عبداهلل مبارك - ق1 - ش105 - م23 - 

ت: 99819989.


