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»التربية«: أشخاص متنفذون وراء الشهادات 
الدراسية »املضروبة«.

لعبة ڤيديو تساعد في حتقيق اكتشافات فضائية.

٭ طبخ طبختيه.. مدامكم تدرون.. حتچوا! ٭ احلياة كلها صارت ألعاب ڤيديو!
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لنحيا

ند عوكن أخواتنا لحضور دروس تفسير 

تلقيها كل أحد بإذن اهلل
أ.  نوف خالد يوسف المرزوق

العنوان : مسجد فاطمة محمد إبراهيم الجسار 
ضاحية جنوب السرة - منطقة الشهداء 

قطعة 5 - شارع 505
أوقات الدرس : بعد صالة المغرب مباشرة

الدرس مجانًا
لالستفسار والتسجيل

96971200

�سورة احلج

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد: 
9:03 ص 8:30 م

أدنى جزر: 
2:57 ص 2:40 م

حالة الطقس

مشمس والرياح شمالية 
غربية مثيرة للغبار سرعتها 

من 20 ـ 50 كم/س.

العظمى: 36
الصغرى: 27

3:51 الفجر  
5:15 الشروق:  

11:47 الظهر  
3:22 العصر  
6:18 املغرب  
7:40 العشاء  

البقاء هلل

مدينة محمود عبداهلل حسني دشتي ـ 65 عاما 
ـ حسينية الشامية ـ الشامية ـ ق 6 ـ 

ش 62 ـ م 15 ـ ت: 99023453.
موضي يوسف ناصر البدر ـ 81 عاما ـ الرجال: 
ديوان البدر ـ شارع اخلليج العربي ـ 
ت: 22461444 ـ النساء: الشويخ ـ ق 
6 ـ شارع عبدالرحمن يوسف البدر 

ـ م 3.
هدى داود الوعري، أرملة خالد صالح 

العسكر ـ 76 عاما ـ السرة ـ ق 6 ـ 
شارع علي بن أبي طالب ـ م 35 ـ ت: 

.25316994
حمود عبداهلل ناصر الفرهود ـ 96 عاما ـ 
الرجال: قرطبة ـ ق 3 ـ ش 4 ـ ج 

4 ـ م 31 ـ ت: 99228044 ـ النساء: 
الشامية ـ ق 8 ـ ش 85 ـ أحمد 

الشويب ـ م 94.
عماد حسني عبدالرحيم الصفار ـ 49 ـ عاما ـ 
الرجال: حسينية أبو الفضل العباس ـ 
الصفافير ـ الدعية ـ ت: 97558877 ـ 
النساء: الرميثية ـ ق 6 ـ شارع حراء 

ـ ج 69 ـ م 18 ب.
صالح جمعة عبداهلل كمال ـ 73 عاما ـ 

الرجال: سلوى ـ ق 1 ـ شارع املتنبي 
ـ حسينية االمام احلسني ـ ت: 

55554343 ـ النساء: سلوى ـ ق 1 ـ 
ش 7 ـ حسينية اإلمام احلسني.

أسماء علي حسني عجيمان، زوجة طالل 
صالح مرزوق فيروز ـ 34 عاما ـ 

الرجال: اجلهراء القدمية ـ ق 1 ـ ش 
3 ـ م 145 ـ ت: 94997081 ـ النساء: 

اجلهراء ـ القصر ـ ق 2 ـ شارع 
مرشد الشمري ـ م 28 ـ مقابل 

مدرسة مقداد بن األسود.
رابحة علوان حمادي القطامي، أرملة عبداهلل 
القطامي ـ 72 عاما ـ الرجال: صباح 
الناصر ـ ق 5 ـ ش 38 ـ م 29 ـ ت: 
99528433 ـ النساء: الزهراء ـ ق 2 
ـ ش 203 ـ م 12 ـ ت: 90092922 ـ 

الدفن بعد صالة العصر.
يوسف عبداهلل يوسف القالف ـ 85 عاما ـ 

الرجال: مسجد البحارنة ـ الدعية ـ ت: 
55646707 ـ النساء: الدعية ـ ق 4 ـ 

شارع املتوكل ـ م 32 ـ ت: 90080989 
ـ الدفن بعد صالة العصر.

سارة صالح الصويلح العازمي، أرملة خلف 
عبيد امليع العازمي ـ 84 عاما ـ الرجال: 
فهد األحمد ـ ق 4 ـ ش 408 ـ م 31 ـ 

ت: 65731858 ـ النساء: الصباحية ـ ق 
2 ـ ش 4 ـ م 702 ـ ت: 99318883.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي 
إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  

في عبادي  وادخلي جنتي

أطفال براد پيت يزورونه للمرة األولى 
بعد انفصاله عن أجنيلينا

وكاالت: كشف موقع »تاميز أوف إينديا« 
تفاصيــل الزيــارة األولى ألطفــال النجمني 
أجنيلينــا جولــي وبراد پيــت لوالدهم بعد 
انفصالهما، ورغم تكتم الكثيرين على تفاصيل 
هذه الزيارة، إال أن اخلبر مت تداوله في وسائل 
اإلعالم مؤخــرا. وكانت الزيارة األولى التي 
توجه فيها األبناء الـ 6 لبراد پيت يوم األحد 
أبريــل املاضي، إذ اســتقبلهم والدهم املمثل 
البالغ من العمر 5٣ عاما في منزله في لوس 
فيليــز بوالية كاليفورنيا في جو من األلفة 

وهي األجواء التي افتقدها براد وأبناؤه.
ويتوقع الكثير من عشاق النجمني براد 
پيــت وأجنيلينــا جولــي أن زيــارة األبناء 
لوالدهم ســتتكرر باســتمرار خالل الفترة 
املقبلة، خصوصا أن جنم هوليوود الشهير 

يفضل دائما البقاء بجانبهم.
وكان احتل خبر انفصال جنمي هوليوود 
براد پيت وأجنيلينا جولي مساحة هائلة في 
وسائل اإلعالم التي كانت حترص على نقل 

أدق التفاصيل اخلاصة بالنجمني.

براد پيت وأجنيلينا مع أوالدهما قبل االنفصال

ركوب الدراجة يقي 
من أمراض القلب والسرطان

ايالف: توصلت دراسة، 
نشــرتها دورية بريطانية 
معنية بالشــؤون الطبية، 
إلــى أن ركــوب الدراجات 
يحــد مــن خطــر اإلصابة 
مبرض الســرطان ومرض 
القلــب مبقــدار النصــف. 
وأظهــرت الدراســة، التي 
اســتغرق إعدادهــا خمس 
سنوات وشملت ٢5٠ ألف 

بريطاني، أن املشــي أيضا 
له بعض الفوائــد مقارنة 
باجللــوس داخل وســائل 
املواصالت العامة أو ركوب 
السيارة. وقال فريق العمل 
في غالسكو إنه مبجرد أن 
يصبح ركوب الدراجة جزءا 
من روتــني العمل اليومي، 
يكــون األمر أكثر ســهولة 
مقارنة بالذهاب إلى صالة 
األلعاب الرياضية. وقارنت 
الدراسة بني أناس دأبوا على 
احلركة بـ »نشاط« وآخرين 

أكثــر ميال لعــدم احلركة. 
ورصــد الباحثــون وفــاة 
٢.٤٣٠ شخصا ممن شملتهم 
الدراسة، في حني شخص 
 ٣.٧٤٨ إصابــة  األطبــاء 
بالســرطان، وإصابة ١.١١٠ 
آخرين مبشاكل في القلب. 
وأدى ركوب الدراجات على 
نحو معتاد خالل فترة إعداد 
الدراسة إلى احلد من خطر 
الوفاة عموما بنسبة ٤١%، 
كما تراجعت نســبة خطر 
اإلصابة بالسرطان بواقع 
٤5%، وتراجعــت نســبة 
خطر اإلصابة مبرض القلب 
بنحو ٤6%. وسجل راكبو 
الدراجات مسافة ٣٠ ميال في 
املتوسط كل أسبوع، وكلما 
سجلت مسافة أكبر، كانت 
النتائج الصحية أفضل. كما 
يقلل املشي احتماالت تفاقم 
مرض القلب، في حني تعود 
فائــدة كبيرة علــى أولئك 
الذي يحرصون على املشي 
مسافة تزيد على ستة أميال 

أسبوعيا.
في إندونيسيا.. طعام وسجائر للموتى!
جاكرتا - العربية: هل ميكن أن يصدق أن سكان قرية من 
قرى إندونيســيا يتعاملــون مع موتاهم كما لــو أنهم أحياء، 

يحتفظون بجثثهم، ويجلبون لهم الطعام والسجائر؟!
لكن هذا حقيقي.. ففي القرية املسماة توراجان حيث األحياء 
ال تنقطع صلتهم باألمــوات من خالل هذه الطقوس املتوارثة 

جيال بعد جيل.
وبعد أن ميوت الشخص في القرية، يظل االعتقاد بأنه لم ميت 
إمنا هو مريض، يعاني من علة ما فصلته عن العالم اخلارجي، 

فأمر التشييع واجلنازات عندهم قد يستغرق كل العمر.
لكن في واقع األمر فإن بقاء امليت بني األحياء قد يتعلق في 
أغلب األحيان مبا يدخره من مال في حياته يكفي لتسيير أموره 
بعد املوت، وشراء متطلباته، وبعدها ميكن أن تقطع الصلة به.
هذا الطقــس يخالف أغلب الطقوس فــي العالم، حيث إنه 
مبجرد موت اإلنســان تنقطع الصلة به ويؤخذ إلى املدفن أو 

القبر، ليبعد متاما عن عالم األحياء.
فــي تورجــان من العــادي جدا أن يظل الشــخص في بيت 
العائلة ولسنني قد متتد كثيرا، بحيث يرافقهم - اسميا - دون 

أن يتحرك له ساكن.
وال يعتبر الشخص ميتا باملعنى احلقيقي عند القرية إال بعد 
أن يتم دفنه نهائيا، إذ يظل االعتقاد بأنه مريض وقد يشفى.

ولالحتفاظ باجلثة يتم حقنها مبادة حافظة تعرف باســم 
»الفورمولني« ملنعها من التحلل، ويتم توفير غرفة في املنزل 

للميت لكي يعيش فيها.
وعادة يقوم األقارب بإحضــار الطعام والدخان للميت في 
غرفته مرتني في اليوم، كما يتم غسل اجلثة روتينيا، وتغيير 

املالبس، كما يترك وعاء لقضاء احلاجة في ركن من الغرفة.
ويتم التحدث مع اجلثة كما لو أن صاحبها حي، ويقدم لها 
الضيــوف، ويتم طرح األســئلة عليها حتى لــو لم تكن هناك 

إجابة مسموعة!

عازف البيانو »بيغل« 
أبهر عشاق املوسيقى في العالم!

واشــنطن - وكاالت: انتشــر فــي مواقــع التواصل 
االجتماعي مقطع ڤيديــو لكلب يدعى »بيغل املوهوب« 
يقوم بضرب مفاتيح البيانو ثم يهز ذيله ويصدر نباحا 

عاليا وكأنه يغني.
الكلــب بيغل، الــذي يظهر في الڤيديــو حصل على 
تشــجيع من صاحبه الذي قام بتصويره، حيث اختار 
الضرب على مفاتيح البيانو ثم الغناء أو »العواء« بشكل 

طويل ومتناغم.
هــذا، وحصد الكلب بيغل الــذي يعيش مع صاحبه 
في الواليات املتحدة األميركية آالف املعجبني في مواقع 
التواصــل االجتماعي. وقال صاحبه: »إنه يحب العزف 

على البيانو«، بحسب الديلي ميل.
وأضاف: »لقد استولى على قلوب الكثيرين من عشاق 

املوسيقى في العالم خالل وقت قصير«.

الكلب املوسيقار

الكلب مندمجا مع املوسيقى

أبعد من الكلمات
»سنلجأ للتحكيم الدولي لرفع اإليقاف عن نيمار«

نادي برشلونة اإلسباني معلنا بشكل رسمي جلوءه إلى 
محكمة التحكيم الرياضي، من أجل رفع اإليقاف عن جنمه 

نيمار دا سيلڤا، قبل مواجهة ريال مدريد، بالكالسيكو غدا.
ورفضت جلنة االستئناف في االحتاد اإلسباني لكرة القدم الطلب 

الذي تقدم به برشلونة إللغاء العقوبة املوقعة على نيمار، والتي 
متتد لـ 3 مباريات، سيغيب على إثرها عن الكالسيكو.

ويحارب نادي برشلونة اإلسباني من أجل إلغاء العقوبة التي تلقاها الالعب، 
بسبب حديثه بسخرية مع احلكم الرابع أثناء حلظة طرده أمام ملقا قبل 

أسبوعني.

»ألف مبروك أغلى وأهضم ننوس«
الفنان سليم عساف مهنئا نانسي عجرم بإصدارها ألبومها 

اجلديد، حيث كتب لها على صفحته: اكتشفت إنك حلم البنات 
بالفن والتواضع والذكاء، فرحتي كبيري بنجاحك وقربك للقلوب، 
ألف مبروك أغلى وأهضم ننوس. وألبوم عجرم اجلديد يضم 14 
أغنية منوعة بني اللبنانية واملصرية واخلليجية، تعاونت فيه مع 

مجموعة من الشعراء وامللحنني واملوزعني في العالم العربي.

»من الواضح أن هوليوود تتجنبني ألني أقف بجانب التيبت«
النجم األميركي ريتشارد غير، الذي كان من املمثلني الذين 

تسعى إليهم هوليوود في الثمانينيات والتسعينيات، بات اآلن 
يشكو من ابتعادها عنه بسبب خوفها من مقاطعة الصني ألفالمها 
إذا ما شارك فيها ريتشارد، إذ كان قد حتدث مرة حول ما وصفه 

باحتالل الصني إلقليم التيبت، وانتهاكها حلقوق اإلنسان، لكن 
يتعني اإلشارة إلى ان الصني تشكل ثاني أكبر سوق لألفالم األميركية بالعالم.

»ال، هو لم يتعلم التحدث بها حتى اآلن«
عارضة األزياء إلزا باتاكي، املولودة في مدريد عام 1979، 
تعترف أن زوجها كريس همسويرث ال يستطيع التحدث 

معها باللغة اإلسبانية للسنة السادسة على التوالي من زواجهما، 
علما أنه كان قد تعهد لها أنه سيفعل ذلك خالل شهرين فقط.

»وهل لكونهم حيوانات.. ال يجدون من يدافع عنهم؟!«
النجمة جيسيكا هارت اثناء حضورها حفل اجلمعية 

األميركية ملنع القسوة ضد احليوانات بدورته السنوية الـ 20 
في نيويورك، واحلدث خيري يهدف ويجذب أكثر من 350 محبي 

احليوانات، مبا في ذلك قادة املجتمع احمللي، واجلهات املانحة 
السخية واملشاهير، ويجمع األموال إلنقاذ حياة احليوانات في 

جميع أنحاء البالد.

»أضواء المدينة شرف لي وال يهمني المقابل«
الفنان تامر حسني بعد االتفاق على كل تفاصيل حفل »أضواء 
املدينة« الذي ينتظره اجلمهور في 28 اجلاري في مدينة العني 
السخنة. بهذه اخلطوة يرد حسني على الفنانة أنغام والفنان وائل 
جسار اللذين رفضا إحياء احلفل قبل احلصول على املبلغ املتفق 
عليه كامال. وأعلن تامر أن إحياء حفل »أضواء املدينة« شرف له، 

ومن دوره كفنان جتاه التلفزيون املصري.

»من الواضح أننا ننحدر نحو حرب باردة جديدة«
الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف وهو يحذر 

موسكو والغرب على ضوء سباق التسلح الراهن بينهما، 
ويدعوهما لبذل اجلهود املناسبة من أجل وقف التدهور احلاصل 

في العالقات بني اجلانبني.


