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االحد

واحد أبواللطف

الكويت تتأهل لكأس آسيا 
لكرة الصاالت 2020.

استمرار االحتجاجات 
الشعبية في لبنان 

وتوسع دائرتها.

   اللهم إنا نستودعك
        لبنان وأهله.

   أوه يااألزرق..  عاشوا عيالنا.

4:33الفجر
5:5٢الشروق

١١:33الظهر
٢:47العصر
5:١3املغرب
6:3٠العشاء

أعلى مد: 2:22 ص ـ 5:03 م
أدنى جزر: 9:48 ص ـ 9:57 م

الرياح متقلبة االجتاه، سرعتها من 
6 - 22 كم/س.

حار وغائم جزئيا مع فرصة ألمطار خفيفة متفرقة 
العظمى: 39 - الصغرى: 23

أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

»سعيد بعدم اضطراري الرتداء ربطة عنق«

٭ األمير البريطاني وليام عن ارتدائه 
الزي الشعبي الباكستاني أثناء زيارته 

وزوجته لباكستان.

»التواجد على اإلنترنت مينحك صوتًا«

٭ املمثلة األميركية جينيفر انستون 
)50 ســنة( تقرر فتح حساب على 

انستغرام بعد نصيحة زمالئها.

16آراء 09أمنية

عبدالناصر سليمان عبدالرحمن يوسف احلداد: 55 عاما - الرجال: ضاحية 
عبداهلل السالم -  ق1 - ش19 - م2 - ت: 99041429 - النساء: مشرف 

- ق5 - ش9 - ج1 - م23 - ت: 99011238 - شيع.
محسن هميج خلف السريحي املطيري: 85 عاما - صباح الناصر - ق7 

- ش50 - م37 - ت: 66811616 - شيع.
فتحية عبداملنعم عبداهلل العناني، زوجة حسني سلطان عبداهلل: 75 عاما 
- الرجال: غرناطة - ق2 - ش3 - م29 - ت: 55217272 - 99631849 - 
النساء: الصليبخات - ق2 - ش104 - م70 - ت: 97701077 - شيعت.

محسن فيصل حميد بوخلف: 11 عاما - الرميثية - ق3 - شارع احمد 
بن حنبل - ج37 - م1 - ت: 99403090 - شيع.

فاطمة محمد أمني العوضي، أرملة عبداهلل محمد شريف العوضي: 83 
عاما - الرجال: الدعية - ديوان العوضي - ت: 60308500 - النساء: 

القادسية - ق2 - ش26 - م3 - ت: 55665042 - شيعت.
فهد حسني مخلف املطيري: 65 عاما - الرجال: جابر األحمد - ق7 
- ش793 - م174 - ت: 99060656 - النســاء: العارضيــة - ق10 - 

ش4 - ج2 - م4 - شيع.
شيخة نايف محمد، زوجة عبداهلل محمد بن خالد احلربي: 71 عاما 
- الرجال: ســعد العبداهلل -  ق11 - ش177 - م115 - ت: 50555777 
- النساء: الواحة - ق2 - ش2 - م576 أزرق 18 - ت: 55985566 - 

الدفن بعد صالة العصر مبقبرة اجلهراء.

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

أملاني يقف أمام قطار املترو 
ليرغمه على انتظار زوجته!

ألن زوجتــه لم تصل فــي املوعد قام رجل مبحاولة إعاقة 
انطالق مترو بأحد شوارع مدينة إسن غربي أملانيا.

وقالت الشرطة أمس األول إن القطار كان في محطة إسن 
الغربية مهيأ لالنطالق، وكان الرجل )34 عاما( طلب من قائد 
املترو أن ينتظر وصول زوجته، إال أن السائق لم يبد استعدادا 

لذلك فتوجه الرجل إلى القضبان ووقف عليها أمام املترو.

ماذا لو اختفى النساء أو الرجال من كوكب األرض؟ فنانو الكويت يجيبون
  دعاء خطاب
@doaa26

عــادة مــا تكــون عالقــة 
الرجل واملــرأة محل نقاش، 
فقد نتفق ونختلف.. نتشاور 
ونتشــاجر أحيانا، لكن هل 
فكرمت يوما كيف تكون احلياة 
من دون الرجال أو النساء؟ 
سؤال طرحته »األنباء« على 
عدد من جنوم الفن واإلعالم 
في الكويــت، فكانت فرصة 
للجنسني للحديث عن آرائهم 
وإطــالق العنــان خليالهــم، 
وتنوعت اإلجابات بني الهجوم 
واملــزاح، أمــا البعض اآلخر 
فكان له رأي مغاير حيث أكدوا 
استحالة االستمرار في احلياة 
دون أحد الشريكني.. وإليكم 
ما قالوه في السطور التالية:

األرض ســأرقص، لكــن أهم 
شي يكون ولدي موجودا«، 
وخالفتها الرأي الفنانة شيماء 
ســليمان، قائلة: »أحس إنه 
وايد صعب فاملرأة ال تستطيع 
احلياة بدون رجل. ويتصور 
الفنــان القديــر عبدالرحمن 
العقــل أن احليــاة من دون 
نساء مستحيلة. وبفزع شديد 

من جهته، استنكر اخلال 
بوطــالل املوقف قائــال: »ما 
يصير ما راح نطالع بعض«، 
وبفكاهة أجابت ملكة جمال 
سورية والعرب د.نادين فهد 
ضاحكة: »بعاملي احلالي كأن 
األرض ما عليها عنصر الرجال 
فإذا اختفوا من الكوكب يكون 
الوضــع طبيعــي على األقل 

بنبطل نفكــر فيهم«، وعلى 
النقيض جاء رأي الفنان محمد 
الشــعيبي قائال: »مــا نقدر 
نعيش بدون حرمي وإذا صار 
رح نستسلم لألمر الواقع«، 
فيما قالت الفاشنيستا نهى 
نبيــل: »أؤمــن أن املرأة هي 
نصــف املجتمع والرجل هو 
النصف اآلخــر وإذا اختفوا 
من الكوكب انعدمت احلياة«، 
الــرأي اإلعالمية  ووافقتهــا 
والفنانة شيماء قمبر قائلة: 
»مــا نســتغنى عنهــم فهــم 
آباؤنا وأبناؤنا«، أما اإلعالمي 
عبدالرحمن الديني فقال: »إنه 
ســيحزن ويبكــي إذا حــرم 
من النســاء واختتم حديثه 
قائال: »هن أمهاتنا وأخواتنا 
وصديقاتنــا واحلياة بدون 
امرأة ال تساوي وال تسوى«. 

قالت الفنانة فرح الهادي: »ما 
أقدر رح أضيــع من غيره«، 
ورد عليهــا زوجهــا الفنــان 
عقيل الرئيسي مستحيل ما 
تكون فرح موجودة، وبحذر 
ال يخلو مــن الضحك أجاب 
ناشط السوشيال ميديا فهد 
العرادي قائال: »أمتنع عن الرد 

خشية غضب زوجتي«. 

الثنائي فرح وعقيلعبدالرحمن الديني شيماء سليمان د.نادين فهد والزميلة دعاء خطاب

فهد العرادي محمد الشعيبيسارة العنزي اخلال بو طالل أحمد إيراجنهى نبيلعبدالرحمن العقل

فــي البدايــة قــال الفنان 
أحمد ايراج ان اهلل سبحانه 
وتعالى خلق لنا من أنفسنا 
إليها وجعل  أزواجا لنسكن 
بيننــا مــودة ورحمــة وهي 
طبيعة الكون وبالتالي نحن 
ال نستطيع العيش دونهن، أما 
الفنانة سارة العنزي فقالت: 
»لو اختفى الرجال من كوكب 

ملشاهدة الڤيديو

لالشتراك
22272770
alanba.com.kwلالشتراك عبر املوبايل

الشروط:
• يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« لمدة سنة بقيمة 20 د.ك على هدية فورية عبارة

   عن طقم ساعات رجالية ونسائية »EVAL« مرصع بثماني حبات من األلماس وذلك اعتبارًا من 2019/10/6 حتـى 2019/11/30.
• ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقدًا.

• يقتصر هذا العرض على المشتركين األفراد وال يحق للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والهيئات الرسمية
   وجمعيات النفع العام أو الخاص والعاملين  في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

اشترك واحصل فورًا
على طقم ساعات )رجالية ونسائية( مرصّـع باأللماس!

اأملا�س لكل النـا�س

20
19

/2
03

7 
هـ /

ت - 

اختر لون 

طقم الساعات

المنـاسب لك


