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تقارير أجنبية: سوق التجزئة بالكويت من أفضل 
األسواق التي تشهد زخما.

معرض في نيويورك لـ»تغريدات« ترامب
على تويتر.

٭ زين.. خّلوا الديرة تتحرك شوي.
٭ تحت عنوان »تغريدات رئيس يعيش

في تويتر«!

جرياً على عادتها السنوية وتقديرا من »األنباء« 
للدور االجتماعي للديوانيات في الكويت وجتسيدا 
ملكانتها وأثرها اإليجابي بني املواطنني من خالل 
تبادل الزيارات، فإننا نحرص على نشــر أسماء 
أصحاب الديوانيات وعناوين ومواعيد ديوانياتهم 
خالل شــهر رمضان املبــارك، فعلى الراغبني من 
أصحاب الدواوين في نشــر بيانات ديوانياتهم 
إرســال اســم الديوانية والعنــوان 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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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  
راضية مرضية فادخلي  في عبادي

وادخلي جنتي

»رجعتونا لزمن الرومانسية واحلب 
اجلميل« 

مستخدمو مواقع 
التواصل االجتماعي 

مشيدين مبسلسل »حالوة 
الدنيا« الذي تقوم ببطولته 

الفنانة التونسية هند صبري 
واملمثل التونسي ظافر العابدين، 

مؤكدين ان اجلمهور كان يفتقد هذه 
النوعية من املسلسالت الرومانسية 
الناعمة وسط الكم الهائل من العنف 

واإلجرام والفساد في كل مناحي 
احلياة، وجاء مسلسل حالوة الدنيا 
بنعومته وجوه الرومانسي ليجذب 

العديد من املشاهدين واملتابعني.

»واهلل العظيم أنا غلبانة.. وطيبة« 
املمثلة املصرية زينة 

عبر مداخلة تلفزيونية 
معربة عن سعادتها 

بنجاحها في مسلسل 
»ألعلى سعر« وهي تؤدي 

دور ليلى الصديقة الشريرة لبطلة 
املسلسل جميلة »نيللي كرمي«.. 

مؤكدة ان الدور جذبها بشدة، وكانت 
متأكدة ان املشاهدين سيكرهونها، 
وهذا ما حدث.. ويدل على جناحها 

في التقمص واألداء، مضيفة: لكنني 
في احلقيقة واهلل العظيم طيبة 

وغلبانة وبحب كل الناس.

»أصابني ذلك بصدمة رهيبة«
زعيم حزب العمال 
البريطاني جيرميي 

كوربن وهو يعرب عن إدانته 
حلادث الدهس الذي جرى 

قرب مسجد فينسبري بارك 
شمال لندن، وأدى ملوت شخص واحد 

وإصابة عدد آخر من املصلني، عندما 
اجتاحهم شخص بسيارته في الشارع 

وهو يهتف: »سأقتل كل املسلمني«. 

 »كان علّي أن أكون مثالية
من ناحية الشكل أيضا«

املغنية مل سي تكشف 
أنها مارست الرياضة 

البدنية على نحو مفرط، 
حينما كانت في فرقة 

»سبايس غيرلز« الغنائية التي 
اشتهرت في تسعينيات القرن 

العشرين، وضمت في عضويتها 
أيضا مغنيات المعات في ذلك الوقت 

مثل إميا بونتون وڤيكتوريا بيكام 
التي تعمل اليوم في عالم األزياء.

»وهذا دليل آخر على أنه يسير 
على خطى والدته«

تعليق للصحافة 
البريطانية بعدما شوهد 

األمير وليام يواسي امرأة 
في الطريق فقدت زوجها 

في حريق برج غرينفل بلندن.

أبعد من الكلمات

شديد الحرارة والرياح 
شمالية غربية سرعتها
من 22 ـ 50 كم/س.
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پيت لـ أنيستون: آسف حبيبتي!
تعليقا على اخلبر الذي نشــرته صحيفة »لو فيغارو« الفرنســية 
عن النجم األميركي براد پيت، وحتديدا قوله لطليقته األولى جنيڤر 
أنيســتون: »أعتذر ألنني حطمت قلبك«. أشــار مصدر مقرب من 
براد مؤكدا أنه ليس من عادته أن يفصح عن مشــاعره بســهولة. 
ولفت إلى أن العالج النفســي الذي خضع له ساعده على التعبير 

عن نفسه، وهذا ما دفعه إلى طلب الصفح من جنيڤر أنيستون.
وردت أنيســتون: »أقبل اعتذار براد پيت وأنصحه بالتركيز على 

املستقبل«.
وكان قد شبه براد پيت انفصاله عن أنچلينا چولي باملوت.

قطار فائق السرعة يقوم بأولى رحالته
من برلني إلى ميونيخ

برلــني - إيــالف: انطلق 
القطار فائق السرعة اجلديد 
ICE بأولى رحالته من مدينة 
برلني إلى مدينة ميونيخ في 
أملانيا يوم اجلمعة املاضي، 
وذلك في حضور مجموعة 

منتقاة من الضيوف. وأفاد 
بهذا اخلصــوص موقع »ذا 
لوكال« بأن تلــك القطارات 
املدينتني  السريعة ستربط 
عبــر رحــالت تقــدر مدتها 
بـــ ٣ ســاعات و55 دقيقــة، 
مبــا يعنــي اختصــار وقت 
الرحالت احلالــي مبا يزيد 
على ساعتني. وأضاف املوقع 
أن تلك القطارات ســتضيق 
اخلناق على شركات الطيران 

التي  وشــركات احلافــالت 
تهيمن سوقيا اآلن على ذلك 
املســار. ومن اجلدير ذكره 
أن أعمال تطوير خط السكة 
احلديدية، الذي يسير عليه 
ذلك القطار السريع اجلديد، 
قد بــدأت عام ١996 وانتهت 
لتوها العام املاضي. وشيد 
في غضون ذلك ٢٢ نفقا و٢9 
جسرا في مسار جديد ميتد 
مسافة قدرها ١٠٧ كيلومترات 
عبر غابة تورينغن املوجودة 
في أملانيا الشــرقية سابقا. 
وينتظر أن تسير القطارات 
إلــى ٣٠٠  بســرعة تصــل 
كيلومتر في الســاعة فوق 
تــالل وعبر وديــان مزدانة 
باألشجار. وينظر إلى اكتمال 
ذلك املشروع على أنه اإلجناز 
األكبــر إلعادة ربــط أملانيا 
الشــرقية والغربية ســابقا 
بعد توحيدهمــا عام ١99٠، 
علما بأن اخلطط متت املوافقة 

عليها عام ١99١. القطار فائق السرعة

    من تاريخ ما أهمله التاريخ
د.صالح محمد العجيري

العيد األحد
أول شــهر شوال سنة 1438هـ بداية عيد الفطر السعيد يوم األحد 2017/6/25، 
ويولد هالله صباح يوم السبت الساعة 5 والدقيقة 30 وفي املساء ميكث 18 دقيقة 

وشكله منحرف. وجتدر اإلشارة الى ان موعد صالة العيد الساعة 5 والدقيقة 5.
عساكم من عواده.

استقبل وفداً من النادي العلمي وأكد أنه مفخرة للكويت

ً العجيري مؤكداً: عيد الفطر األحد.. فلكيا

عاطف رمضان 

جدد عالم الفلك د.صالح العجيري التأكيد 
علــى أن يوم االحــد املقبل املوافــق اخلامس 
والعشــرين من الشــهر اجلاري هو أول ايام 

عيد الفطر السعيد فلكيا.
وأشاد العجيري في تصريح صحافي لدى 
زيارة عدد من اعضاء مجلس ادارة النادي العلمي 
له مبناسبة العشر األواخر من شهر رمضان 
املبارك، باجلهود التي يقوم بها القائمون على 
النادي لتطوير انشطته ودوراته العلمية التي 

تقدم ألبناء الكويت.
وثمن العجيري زيارة وفد النادي العلمي 
لــه التي مت خاللهــا التباحث حول موعد عيد 
الفطر حيث أكد لهم مبا ال يدع مجاال للشك ان 
رمضان هذا العام سيكون ٢9 يوما فقط وانه 

لن نكمل العدة. 
وأكد الرئيس الفخــري للنادي العلمي ان 
عالقتــه بالنادي متتد لســنوات طويلة حتى 
قبل انشاء النادي عندما فكر في انشاء مرصد 
العجيري، مشــيرا الى ان ما حققه النادي من 

اجنازات هو مفخرة للكويت واهلها.
ولفــت الــى انه قــام بزيارات الــى اوروبا 
لالطالع على احدث مــا توصلت اليه مراصد 
الفلك وانه حاول قدر االســتطاعة ان يضاهي 
مرصد العجيري اكبر املراصد العاملية خلدمة 
الكويــت وأهلها، الفتا الــى ان ذلك مت بجهود 
الكثير من رجاالت الكويت الذين دعموا الفكرة 
وســاندوها الى ان حتقق هذا احللم وأنه يعد 
مــن اكبر املراصد فــي منطقة اخلليج العربي 
وهو صرح وطني علمي بارز يستفيد منه من 

هم داخل او خارج الكويت.
وأشــار العجيري إلــى ان االهمية الكبيرة 
للمرصد بدأت منذ ان افتتحه سمو امير الكويت 
الراحل الشيخ جابر االحمد حيث كانت منطقة 
اخلليج العربي تفتقر الى وجود مرصد فلكي 
فكانت الكويت ســباقة في انشاء هذا املرصد 

ليكــون اول مرصد فلكي فــي منطقة اخلليج 
العربي يقوم بخدمة الفلكيني واجلمهور معا.
واضاف ان اهمية املرصد تبرز من موقعه 
املميــز داخل صرح علمي اضافة الى قربه من 
خط االســتواء فمن خالل الســماء اجلنوبية 

ميكن رؤية ما ال يراه اهل اوروبا.
بــدوره ثمن أمني عــام النادي العلمي علي 
اجلمعة الدور الذي قام به عالم الفلك اجلليل 
د. صالح العجيري على مدى اكثر من ٣5 عاما 
مــن التعاون املثمر، الفتا الى ان زيارة ممثلي 
النادي العلمي له في العشر األواخر من رمضان 
تأتي في اطار التعاون املثمر والبناء فيما بني 
النادي ورئيسه الفخري والذي له كان الدور 

األساسي في انشاء مرصد العجيري.
وقال اجلمعة: ان فكرة انشاء املرصد جاءت 
فــي عام ١9٨٠ ورأت هــذه الفكرة النور في ١٤ 
ابريل من عام ١9٨6 وذلك من خالل تعاون النادي 
العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليحمل 
املرصد اسم العالم الفلكي د.صالح العجيري 
تقديــرا للدور البارز الذي قام به خلدمة بلده 
فــي مجال علوم الفلك وللمكانة الكبيرة التي 
احتلها على مستوى الكويت والوطن العربي.
واوضــح ان ادارة علــوم الفلك في النادي 
العلمي تقوم بتدريب وتعليم االعضاء اجلدد 
واملنتســبني للنادي على الرصــد والتصوير 
الفلكــي، كما تقوم ســنويا بالتدريب امليداني 
ملشاريع التخرج للطالب والطالبات في التعليم 
اجلامعــي والتطبيقــي، الى جانــب الدورات 
التدريبية الفلكية للجمهور العام وهواة الفلك.

واضاف ان انشطة املرصد تتركز في اجلانب 
التعليمــي والتثقيفي لعلــوم الفلك من خالل 
اســتقبال الزيارات اليومية للمرصد من قبل 
طــالب املدارس في املراحــل املختلفة وكليات 
اجلامعة والهيئات العامة وجمعيات النفع العام 
ومن جميع هواة الفلك مبختلف فئات املجتمع 
الكويتي باالضافة الــى الزيارات العلمية من 
الوفود العربية واالجنبية من خارج الكويت.

 د.صالح العجيري متوسطا يوسف البدر وأوس النصف وعلي اجلمعة ونواف العمر وبدر العميري ومحمد الهدهود


