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»ال شك أن هناك أياما طيبة وأخرى سيئة«
املمثلة البريطانية نعومي واتس )48 سنة(، 

التي مت ترشيحها جلائزة األوسكار عن 
دورها في فيلم »21 غرام«، تتحدث حول 
انفصالها عن شريكها ليف شرايبر الذي 

ابتعد عنها مع امرأة أخرى بعد عالقة استمرت 
11 سنة.

»لبنان في قلبي«
الفنانة املصرية شيرين عبدالوهاب معربة 

 عن سعادتها بالتواجد هذا العام في
3 مهرجانات لبنانية وهي »القبيات وصيدا 

وضبيه«.
وقالت شيرين ملوقع »الفن«: أنا سعيدة 

بتواجدي في املهرجانات اللبنانية هذا العام وطبعا 
هذا بعد احلفل الرائع الذي قدمته العام املاضي في 
مهرجانات بعلبك الدولية. وإن شاء اهلل أكون دائما 

عند حسن ظن اجلمهور اللبناني«.
وأضافت: »طبعا وجودي في املهرجانات اللبنانية 

خطوة مخطط لها.. لبنان حبيبي وفي قلبي دائما«.

»سنعود بنفس الجرأة التي عودناكم عليها«
الفنان السعودي ناصر القصبي، خالل 

برنامج صباح العربية، متحدثا عن 
مسلسل »سيلفي« الشهير الذي سيعرض 

خالل شهر رمضان في موسمه الثالث، والذي 
ينتظره اجلمهور بشغف من عام إلى آخر.

وأشاد القصبي بجودة النصوص التي اختارها فريق 
العمل لهذا املوسم الذي يعود إلى املشاهدين بنفس 

اجلرأة التي عودنا عليها في أجزائه السابقة.
وأوضح القصبي ان العمل جدد دماءه من خالل 

الكتاب اجلدد املشاركني به، وأنهم سيقدمون محتوى 
جديدا فكرة ومضمونا إلسعاد اجلماهير.

هذا  في  الطبيعية  المعايير  انقالب  الحتمال  بالقلق  »أشعر 
العالم«

عارضة األزياء الشهيرة واملمثلة باميال 
أندرسون، التي حتولت إلى ناشطة اجتماعية، 
تعلن أنها ليست من دعاة املساواة بني الرجل 
واملرأة ألن لكل منهما دورا مختلفا عن اآلخر.

التي  تلك  هي  هل  جماال..  األكثر  زفافها  كان  األختين  »أي 
اصطادت مليارديرا أم تلك التي تزوجت أميرا؟«

تساؤل لبعض رجال الصحافة البريطانية 
حول زفاف الشقيقتني بيبا ميدلتون من 

امللياردير جيمس ماثيوز، وزواج شقيقتها 
كيت ميدلتون من األمير وليام.

»بل وربما أذهب إلى زفافه أيضا«
األميرة البريطانية بياتريس تعلق على 
خطبة صديقها ديف كليرك لصديقته 
األميركية لني أندرسون بالرغم من عالقته 
الرومانسية التي استمرت 10 سنوات مع 

بياتريس، بل وذهبت بياتريس، التي كانت قد 
قطعت عالقتها به، إلى حد القول انها كانت من أول 

املهنئني له.

»كانت صدمة كبيرة لي بال شك«
إبز الف جنم أغاني الراب يؤكد أنه 

انفصل عن خطيبته فيكي فالون بعد 
اكتشافه انها كانت تبحث عن عمل كمرافقة 

للرجال.

البلدية: إتالف 3 أطنان مواد غذائية فاسدة 
في اجلهراء.

املغنية »أريانا غراندي« التي أحيت حفل مانشستر 
الدامي: آسفة.. أنا محطمة.

٭ قواكم اهلل وشغلكم وايد زين.. لكن متى نخلص 
من هالسالفة؟!

- ال ذنب لك فيما فعله األغبياء.. أعداء احلياة!
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جريًا على عادتها السنوية وتقديرا من »األنباء« للدور 
االجتماعي للديوانيات في الكويت وجتســيدا ملكانتها 
وأثرها اإليجابي بني املواطنني من خالل تبادل الزيارات، 
فإننا نحرص على نشــر أســماء أصحــاب الديوانيات 
وعناويــن ومواعيــد ديوانياتهم خالل شــهر رمضان 
املبارك، فعلى الراغبني من أصحاب الدواوين في نشر 
بيانات ديوانياتهم إرســال اســم الديوانيــة والعنوان 

واملوعد على فاكس رقم: ٢٢٢٧٢٨٣٠
editorial@alanba.com.kw :أو بريد إلكتروني

وكل عام واجلميع بألف خير

ديوانياتكم في »األنباء«
خالل رمضان املبارك
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)أ.ف.پ( جنوم »كان« يتحدون اإلرهاب 

كان ـ أ.ف.پ: وقــف جنوم مهرجان 
»كان« أمس دقيقة صمت حدادا تضامنا 
مع ضحايا مدينة مانشستر البريطانية 
التي تعرضت العتداء اوقع 22 قتيال، 
على مــا أعلن تييــري فرميو املدير 
املنتدب للمهرجان. وقال فرميو قبل 
عرض فيلم للمخرج اإليراني الراحل 
عباس كياروســتامي: باسمي وباسم 
كل جنوم العالــم نعرب عن تضامننا 
مع مدينة مانشســتر، ونقولها عالية 

صريحة متحدية: سنظل نبتسم ولن 
نستسلم واحلياة تستمر. وأعلن فرميو 
عن إلغاء عــرض باأللعاب النارية كان 
مقررا إقامته امس احتفاال بالنســخة 
السبعني من املهرجان. كذلك أعرب رئيس 
بلدية كان دافيد لينار من ناحيته عن 
»التضامن« بعد االعتداء الذي شهدته 
األراضي البريطانية. وأكد في بيان عبر 
»تويتر« على »التضامن الكامل املفعم 
بالتعاطــف وروح التحدي في آن مع 

املواطنني االجنليز الكثيرين املقيمني في 
مدينتنا وزوار مهرجان كان الوافدين من 
بريطانيا«. ونشرت تعزيزات أمنية غير 
مسبوقة ملناسبة هذه الدورة السبعني 
من املهرجان مع عدد كبير من عناصر 
الشــرطة والدرك واجليش والقوات 
إلى عوائق اســمنتية  اجلوية إضافة 
لتفادي أي هجمات بالشاحنات شبيهة 
مبا شهدته مدينة نيس املجاورة قبل 

عشرة أشهر )86 قتيال(.

البقاء هلل

محمد علي حسني مراد الكندري ـ 60 عاما ـ الرجال: الشعب ـ 
ديوان الكنادرة ـ ت: 55510010 ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق8 

ـ ش5 ـ م21 ـ الدفن التاسعة صباحا.
شيخة وليد سلطان عبداهلل ـ 16 عاما ـ الرجال: الروضة ـ 

ق2 ـ صالة دسمان ـ شارع علي سليمان بوكحيل  ـ ت:  
99744391 ـ النساء: صباح السالم ـ ق5 ـ الشارع األول ـ 

ج23 ـ م34 ـ ت: 99844391 ـ الدفن التاسعة صباحا.
علي ناصر محمد البريكي ـ 75 عاما ـ الرجال: سلوى ـ ق7 ـ 

ش2 ـ م54 ـ ت: 99636514 ـ النساء: القصور ـ ق7 ـ ش29 
ـ م10 ـ ت: 99842442 ـ الدفن بعد صالة العصر.

يأيتها النفس  املطمئنة 
ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

تضامناً مع ضحايا مانشستر

جنوم »كان«: سنظل نبتسم ولن نستسلم

يحل معاون رئيس األركان لهيئة 
اإلدارة والقوة البشرية اللواء 
الركن خالد مضحي الشمري 
ضيفا على »ألو األنباء« اليوم 

األربعاء، للحديث عن كل ما 
يتعلق بقبول أبناء العسكريني في 

اجليش.
وسيتلقى اللواء الركن خالد 

مضحي الشمري استفسارات 
القراء خالل الفترة من الساعة 

7 إلى الساعة 8 مساء على الرقم 
.22272888

معاون رئيس األركان لهيئة اإلدارة والقوة البشرية
اللواء الركن خالد الشمري ضيف »ألو األنباء« اليوم

اللواء الركن خالد الشمري

هالل رمضان.. اجلدل يعود مجددًا
والسعودية ـ وألول مرة ـ

تدعو لتحرّيه اخلميس واجلمعة
قبل ســاعات من التحري لرؤية هــالل رمضان الكرمي.. 
تفجر اجلدل مجددا، ليس على اخلالف املعهود بني »الفلكي« 
و»الرؤية« ولكن وللمرة األولى حول التحري لرؤية الهالل 

يومني متتاليني.
فقد دعت احملكمــة العليا في 
اململكة العربية الســعودية إلى 
حتري رؤية هالل رمضان مساء 
غد اخلميس »التاسع والعشرين 
من شهر شعبان ١٤٣٨ هـ بتقومي 
أم القرى« وإبــالغ أقرب محكمة 
ممن يراه بالعني املجردة، فإن لم 
 ُيَر فُيتحرى مســاء يوم اجلمعة

الـ ٣٠ من شعبان.
وكانــت اململكــة قــد أعلنــت 
بدء شهر شــعبان في ٢٨ أبريل، 
فيما ســيكون يوم غد اخلميس 
٢٨ شــعبان في عدد من البلدان 
العربية واإلسالمية، وعلى هذا األساس فإن كثيرا من هذه 
البلــدان دعت مواطنيها إلــى حتري الهالل يوم اجلمعة ٢6 

مايو اجلاري.
يذكر أن عددا من خبراء الفلك ومنهم د.صالح العجيري 
وعادل املرزوق قد أكدوا أن ُغّرة رمضان فلكيا ستكون يوم 
السبت ٢٧ مايو اجلاري ألن رؤية الهالل في مغرب يوم غد 

اخلميس شبه مستحيلة.

وفاة روجر مور بطل أفالم جيمس بوند

تصميم مصباح شمسي.. األرخص في العالم
لنــدن - بي بي ســي: تعاونت 
شــركة بريطانية، تعمل في مجال 
استشارات التصميمات، مع شركة 
تصنيــع صينيــة عمالقــة إلنتاج 
مــا تقوالن إنه املصباح الشمســي 

األرخص ثمنا في العالم.
وصممت شركة »انفنتد«، ومقرها 
البريطانيــة،  مدينــة مانشســتر 
املصبــاح الشمســي »إس إم ١٠٠« 
والذي يباع بخمســة دوالرات في 

دول أفريقية.
وطــورت »انفنتــد« املصبــاح 
بالتعــاون مــع شــركة »ينغلــي« 
الصينية ومؤسســة »سوالر ايد« 

اخليرية.

لندن - أ.ف.پ: توفي 
البريطاني روجر  املمثل 
مور الذي أدى دور العميل 
السري جيمس بوند في 
سبعة أفالم عن عمر يناهز 
٨9 عامــا جــراء إصابته 
مبرض السرطان، على ما 
كشــفت عائلته في بيان 

الثالثاء.
وكتب أبناء املمثل في 
بيان مقتب حزين »بقلب 
مثقل نعلــن وفاة والدنا 
احملب، ســير روجر مور 
)الثالثاء( في سويسرا بعد 
كفاح قصير مع املرض«.
وقد نــال روجر مور 
شــهرة عاملية ألدائه دور 
اجلاسوس جيمس بوند.
وأعلنــت أســرته نبأ 
وفاته عن طريق تغريدة 
في »تويتر« نشرتها في 
حسابه الرسمي. وجاء في 
التغريــدة: ان مور توفي 
بعد صراع بطولي وشجاع 

مع مرض السرطان.
وأصبــح مور، بفضل 
التــي  الـــ ١٢  الســنوات 
قضاها في اداء دور بوند، 
وشــخصية  مليونيــرا 

محبوبة حول العالم.

يذكــر أن روجــر مور 
ولد في ١٤ أكتوبر ١9٢٧ في 
لندن وحصل على وسام 
اإلمبراطورية البريطانية 
برتبة قائد، كما مت تعيينه 
ســفيرا لليونيسيف في 

العام ١99١.
هذا، وستكون للراحل 
جنازة خاصة في موناكو 

وفقا لرغبته.


