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استجوابات.. وتهديدات قبل بداية 
دور االنعقاد.

٭ نبي العنب.. مو الناطور.

يقترح  كتالونيا  إقليم  رئيس 
تعليق نتائج االستفتاء.

٭ تهدئة اللعب!

»العبودية احلديثة جرمية بربرية بكل معنى الكلمة«
وكيلة وزارة الداخلية البريطانية أمبر 

رود وهي تدين مثل هذا النوع املخيف 
من االستغالل والتعامل البشري الشرير، 

وتدعو العالم للتصدي لهذه الظاهرة املهينة 
لكل قيم العدالة واألخالق والكرامة اإلنسانية.

»ال ميكننا لوم الضحايا بالطبع«
النجمان السينمائيان ليوناردو ديكابريو 

وتشارليز ثيرون وهما يعربان عن 
مساندتهما للنساء اللواتي حتلني بالشجاعة، 
وكشفن أعمال منتج األفالم اإلباحية هارفي 

وينستاين املشينة بحق النساء، ومن هن: 
أجنيلينا جولي، غوينيث بالترو وميرا سورفينو.

»لم يكن مبقدوره أبدا إيذاء أي إنسان«
زوجة الرئيس ترامب األولى إيفانا ترامب 

تؤكد في كتاب جديد صدر حديثا أن 
الشخص الوحيد الذي كانت تأمتنه على 
أطفالها هو جنم أغاني الـ »روك« مايكل 

جاكسون، حيث كانت تتركهم يلهون معه 
لساعات. لكن من املعروف أن جاكسون كان قد 

واجه اتهامات عدة بالتحرش باألطفال، وبرأته 
منها احملكمة برأي إيفانا.

»أريد االنتقال من عالم املوسيقى والغناء إلى عالم السينما«
املغني الشهير جاسنت بيبر )23 سنة( 

وهو يؤكد أنه يفكر جديا بالتمثيل، كما 
فعلت صديقته السابقة سيليتا غوميز التي 

متثل اآلن في آخر فيلم للمخرج وودي أالن.

أبعد من الكلمات
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عائشة علي عبدالرحمن العامر، أرملة صالح عبداهلل حسني الشطي 
ـ 70 عاما ـ الرجال: صباح السالم ـ ق6 ـ ش1 ـ ج19 ـ م6 ـ 
ت: 99407374 ـ النساء: العديلية ـ ق3 ـ ش33 ـ م22 ـ ت: 

.55552522
سفاح جليدان عبيد الفضلي ـ 69 عاما ـ الرجال: املنقف ـ ق1 ـ 

ش111 ـ م35 ـ ت: 99215111 ـ النساء: الصباحية ـ ق3 ـ ش3 
ـ م385 ـ ت: 99717874.

شهد صالح عبداهلل الفهد ـ 22 عاما ـ الرجال: مبارك الكبير ـ ق1 
ـ ش14 ـ م20 ـ ت: 66688373 ـ النساء: األندلس ـ ق9 ـ 

ش15 ـ م241 ـ ت: 96666109.
سعد صالح عبدالهادي الضمير ـ 63 عاما ـ الدسمة ـ ق3 ـ ش32 ـ 

م7 ـ ت: 99873066.
علي حسني سردار علي فريدون ـ 33 عاما ـ حسينية عاشور ـ بنيد 

القار ـ ت: 52220015 ـ 99913443.
بدرية جاسم محمد الشهاب، زوجة بدر عبدالوهاب محمد 

الشهاب ـ 79 عاما ـ الرجال: مشرف ـ ق5 ـ ش5 ـ م8 ـ ت: 
25393458 ـ النساء: مشرف ـ ق5 ـ ش5 ـ ج1 ـ م11.

بدرية خالد فارس الوقيان، أرملة صقر علي شاهني الغامن ـ 85 
عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ديوان الوقيان ـ مقابل مطافي 

النزهة ـ ت: 51125555 ـ النساء: الفيحاء ـ ق6 ـ ش62 ـ م5أ 
ـ ت: 97441116 ـ الدفن التاسعة صباحا.

البقاء هلل

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

y.abdul@alanba.com.kwومضات
يوسف عبد الرحمن

الوردة لك!
الوردة رائعة األثر واجلمال بكل ألوانها وأنواعها.. ومن 

تقدم له وردة يشعر بقمة السعادة ألنها تدخلك عالم األحالم 
واجلمال واإللهام! ولهذا سميت بالهدية »األسطورة«!

والوردة متى ما وضعتها في »كتاب« ال متوت أبدا!
عجيبة الوردة ممكن تهدى لك من أي إنسان وبأي األعمار 
وتأثيرها يكون عليك كاملورفني! وسحرها باتع في تعديل 

املزاج واملودة!
هناك وردة تعيش معك حلظة أو ساعة أو يوما وهناك وردة 

تعيش معك سنني!
!»Flower« :فتنة عظيمة هذه املسماة

وقالها الشاعر أحمد الهاشمي:
هدايـا النـاس بعضهـم لبعـض

تولـــد فـــي قلوبهـــم الوصـــاال
وتـزرع في القلـوب هوى وودا

وتكســـوك املهابـــة واجلـــاال
عزيزي القارئ الكرمي: رمبا أدوشتك بسطور احلزن وعرض 

املصائب من أحوال احلياة فدعني أقدم لك اليوم في مقالي 
وردة!

يقول أبو العالء املعري:
إن الهدايـا علـى مقدار صاحبها

إن كـــن لســـن إلســـراف وأطماع
اذن عليك ان تلتفت إلى ما قدمت لك من »ورود« ولكن في 

األساس أنت محلك القلب يا وردة!
ومضة: أهديك وردة بلونك احملبب سقيتها من شكري 

وتقديري لك عزيزي القارئ.
وأمتنى على مدى األيام ان نسقيها مباء الوصل والتفاؤل 

والرجاء وعطاء الكرم!
آخر الكام: جئت اليوم أحمل لك »الوردة« التي حتبها 

وعنوانها احملبة والتقدير وهي تختصر كل كالمي ورسالتي 
ومحبتي وذوقي لتبقى في ذاكرتك!

زبدة احلچي: يقال ان حضارة الشعوب اليوم تقاس على 
أساس ما تصرفه من زهور وورود ويقاس ذوق »الفرد« 

ورقته مبا يقدم لغيره من ورد.
الدنيا تقفز انتقلنا من التعبير بالنظرة واالبتسامة وعبارات 

الشكر الى التعبير بالوردة والزهرة!
وبالفعل الزهور تهذب النفس وتعلمنا درسا جديدا كلما 
اهديت لنا.. فقولوا: سبحان من خلقها وأبدعها! ألن هذا 

»الشكر واحلمد« يدخل في باب االمتنان بالنعم!
وألن »الزهرة« ال حتتاج الى مترجم فإنني اهديها لكم 

»اليوم« لعلها تدخل السعادة والبهجة في حياتكم!
خذ »نفسا« عميقا وامسك هذه »الوردة« وتفاءل وافرح 
بحياتك »امسح« الدمعة واحذف احلزن واملعاناة وقسوة 

الظروف، وعش عالم »الورد« بجميل الشعور ألن »زهرة 
واحدة« رمبا تخفف وطأة احلياة بشذى عبيرها... فهل 

تقبلون »هديتي« و»ملهمتي« الوردة من غير شوك؟!

ميدلتون »حامل«... في »الصحة النفسية«

وكاالت: أطلــت دوقة كامبريدج كيت ميدلتــون للمرة االولى 
منذ اإلعان عن حملها، وذلك في حفل استقبال في قصر بكنغهام 
أقامه االميران وليام وهاري اول من امس الثاثاء لاحتفال بجهود 

العاملني بقطاع الصحة النفسية في بريطانيا.
وكان األمير وليام وكيت قد أعلنا الشهر املاضي أنهما ينتظران 
طفلهمــا الثالث، وكان آخر ظهــور علني لكيت حني زارت حديقة 
عامة بقصر كنســينغتون مهــداة لوالدة وليام وهــاري الراحلة 
األميرة ديانا.  مســاعد كيت صرح: »حالة الدوقة تتحســن لكنها 
ما زالت تعاني من التقيؤ بسبب احلمل. إنها سعيدة لتمكنها من 

الوجود هنا الليلة«.
أما وليام فقال: »وجد ثاثتنا أن الصحة النفسية هي األساس 

لكثير من القضايا التي نهتم بها«.

كويتي »مجسم« إلى النيابة العامة املصرية
العتدائه على ضباط مكلفني بتأمني خليج نعمة

»األنباء« خاص

أبلغ مصدر أمني مصري 
الســلطات  »األنبــاء« أن 
املصريــة في خليج نعمة 

وبحســب املصدر فإن 
املواطــن حــاول دخــول 
إحدى املنشآت احملظورة 
في خليج نعمة بسيارته، 
وحينما أصر على الدخول 

أحالت مواطنا مجسما إلى 
النيابة العامة بتهم متعلقة 
باالعتــداء على رجال أمن 
والسب والقذف وحتديدا 

ضابط مباحث مصري.

منع، فما كان منهـ  والكام 
ال يزال على لسان املصدر 
ـ إال ان قــام بالتهجم على 
رجــال األمــن واالعتــداء 

عليهم.

من املقطع املصور الذي مت تداوله للمواطن قبل وأثناء الشجار

كايلي تلمح إلى جنس مولودها بـ»األزرق«
نشرت جنمة تلفزيون 
الواقع كايلي جينر عبر 
حســابها اخلــاص على 
التواصل  أحــد مواقــع 
االجتمــــاعي، صـــورة 
ألحمر شفاه من عامتها 
اخلاصة باللونني األزرق 
والــوردي، وأرفــقـــت 
الصــورة بتعليــق جاء 
فيــه: »أي واحد أختار؟ 
إننــي أفـكـــر بـالـــلون 
األزرق«. وهــذا ما جعل 
املتابعــني يتكهنون بأن 
هذه الصورة هي تلميح 
مــن قبلها علــى جنس 
املولــود، الــذي على ما 

كايلي جينريبدو سيكون ذكرا.

حمل ميدلتون يظهر في حفل الصحة النفسية

بدانة األطفال جتتاح العالم خالل 4 عقود
وكـــاالت: أوضـــحت 
دراســة جديــدة ملنظمــة 
الصحة العاملية أن معدالت 
األطفــال  لــدى  البدانــة 
ارتفعــت ١٠  واملراهقــني 
أضعــاف علــى مســتوى 
العالم خال األربعني عاما 

املاضية.
وحلل الباحثون بيانات 
مؤشر كتلة اجلسم لقياس 
الــوزن من جميــع أنحاء 
العالم تقريبا وتوصلوا إلى 
أن عدد البدناء من األطفال 

ارتفع من ستة مايني إلى 
٤٧ مليونا خال الفترة من 
عام ١٩٧5 وحتى عام ٢٠١6. 
وظهر االجتاه نفسه لدى 
الفتيات، إذ ارتفعت أعداد 
البدينات منهن من خمسة 
مايني إلى خمسني مليونا.

وسجلت أعلى معدالت 
البدانة في جزر بولونيزيا 
املنتشرة في منطقة احمليط 
الهــادي، لكــن الواليــات 
املتحدة وبعض الدول في 
منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا تقترب 
من هذه املعدالت.

الدراســة،  وحثــت 
التي نشــرت فــي دورية 
العلميــة،  »النســيت« 
احلكومــات علــى اتخــاذ 
إجــراءات فوريــة للحــد 
مــن تســويق األطعمــة 
واملشروبات غير الصحية 
بالســعرات  واملليئــة 
احلراريــة والســكريات 
واملوجهــة لألطفال ومنع 

توافرها في املدارس.

تضامن هوليودي ضد املنتج املتحرش »وينشتاين«

وكاالت: كشفت صحيفة 
نيويورك تاميز، أن من بني 
اللواتي حترش بهن هارفي 
وينشتاين النجمتني غوينيث 
بالتــرو وأنچلينــا چولــي، 
وقالت چولي إن وينشتاين 
حــاول التقرب منها في أحد 
الفنادق مطلــع العام ١٩٩٠، 
لكنها صدته. وأضافت أنها 
اختبرت جتربة ســيئة مع 
املنتــج الشــهير حني كانت 
صغيرة، وقررت على أثر ذلك 

من بينهن املمثلتان أشــلي 
جاد وروز ماكغاون املنتج 
الشهير بأفعال مشينة وقطع 
وعود عليهن مبســاعدتهن 
فــي مســيرتهن الفنية في 
مقابــل تنــازالت. إلى ذلك 
انضم النجم جورج كلوني 
والنجمة جينڤير لورانس 
إلى قائمة جنوم هوليوود 
الذين أدانوا ســلوك املنتج 
هارفي وينشتاين ومزاعم 
حترشــه بنســاء. ويواجه 

عدم التعامل معه أبدا وحذرت 
ممثات آخريات، مؤكدة أن 
مثل هذه التصرفات أمر غير 
مقبول. وكان مجلس إدارة 
»وينشتاين« أقدم على طرد 
املنتج من شركته اخلاصة، 
بعدما أجرت الشركة حتقيقا 
فــي مزاعم التحــرش التي 
تاحق وينشتاين، في وقت 
طلــب األخير إذنــا للغياب 

»لفترة مفتوحة«.
واتهمت نســاء عديدات 

وينشتاين، مؤسس شركة 
اتهامات  »ذا وينشــتاين«، 
بتحرشــه بعدد من النساء 
تعود إلى نحو ثاثة عقود 
وكشــفت عنهــا صحيفــة 

»نيويورك تاميز«.
إلــى ذلك، قــال كلوني، 
أعمالــه  أحــد  الــذي كان 
الكبــرى من  الســينمائية 
إنتاج شــركة وينشــتاين، 
إن ســلوك املنتج »ال ميكن 

الدفاع عنه«.

غوينيث بالترو أنچلينا چولي


