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»هذا الزمن ال مكان فيه للضعفاء«
املصرية غــادة عبدالرازق موجهة  املمثلة 
رســالة ملنتقديها، قالت فيها: ال تكن هشا 
فتسقطك أي ضربة وال تضعفك أي صدمة او 
فشل يعقدك وال أي خطأ يقتلك.. كن قويا فال 
مكان للضعفاء في هــذا الكون، وهذا رد على 

االنتقادات الكثيرة التي تعرضت لها بعد الڤيديو 
املســيء الذي بثته من غرفة نومها مبالبس غير 
الئقــة، وقد اعترفت بأنها أخطــأت، غير انها لم 

تسلم حتى اللحظة من استياء الكثيرين.

»كاميال كشفت تشالز الذي ال يعرفه أحد«
أصدقاء األمير البريطاني تشــالز يعلقون 
بعــد أن رفعت زوجته كاميــال الغطاء عن 
احليــاة من وراء الســتار فــي القصر امللكي 
وبعدما قدم املصور ماريو تيســتينو، املفضل 
لدى القصر، صــورة لألمير جتمعه مع كاميال 

مبناسبة عيد ميالدها السبعني.

»شيء مخيب لآلمال ومثير للشعور بالكآبة«
النجمة إيزابيل كورنش خالل حتدثها عن 
الصعوبات التي واجهتها في عالم التمثيل 
قبل ان حتصل على دور رئيسي في املسلسل 

التلفزيوني »مارفيل سوبر هيروز«.

»هو مصاب باضطراب عقلي بسبب إدمانه على الكوكايين«
املمثلة ســتيفاني ديفيز وهــي تؤكد ان 
صديقها الســابق جيرميــي ماكونيل دمر 
حياتهــا بعد ان نقــل إليها عــدوى مرض الـ 
»كالميديا«، ويذكر أن ديفيز وماكونيل كانا قد 
دخال في مشــاجرة عنيفة قبل فترة قصيرة 

تعني عليهما بعدها التوجه إلى املستشفى ملعاجلة 
نتائجها.

»يبدو أنه ال يستفيد من أخطائه«
تعليــق للصحافــة بعدما اضطــر املغني 
الكندي جاســن بيبر لدفع غرامة مقدارها 
162 دوالرا لقيادته سيارته في شوارع بيفرلي 

هيلز وهو يتحدث بهاتفه اخلليوي.
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البقاء هلل

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

علي محمد علي العياضي ـ 50 عاما ـ الرجال: مبارك عبداهلل اجلابر 
ـ غرب مشرف ـ ق 3 ـ ش 302 ـ م 5 ـ ت: 99031528 ـ 
98880081 ـ النساء: القصور ـ ق 6 ـ ش 1 ـ م 50 ـ ت: 

.25411327
محمد عيسى حيدر آل رشيد ـ 79 عاما ـ الرجال: احلسينية اجلديدة ـ 
شرق ـ خلف البنك املركزي ـ ت: 66062997 ـ النساء: قرطبة ـ 

ش 1 ـ ق 2 ـ م 40 ـ ت: 99516996.
فهد محمد عبدالعزيز العنجري ـ 75 عاما ـ الرجال: كيفان ـ ق 6 ـ 

ش 65 ـ م 10 ـ مقابل مسجد كلية الشريعة ـ ت: 99898232 ـ 
النساء: اليرموك ـ ق 2 ـ ش 1 ـ ج 1 ـ م 7.

وقف مغني راب أساء للشرطة في تونس
تونــسـ  العربية: أوقف جمهــور مهرجان محافظة املهدية 
بوسط شــرق تونس حفل مغني الراب الشهير »كالي بي بي 
جي« مساء أمس بسبب أدائه أغاني اعتبروها مهينة ومسيئة 

لقوات األمن.
وخالل احلفل انسحبت عناصر الشرطة التي كانت موجودة 
لتأمينــه، تعبيــرا عــن غضبهــم 
وسخطهم من محتوى هذه األغاني، 
معتبريــن أن هــذا الفنــان تعمــد 
استفزاز األمنيني من دون مراعاة 
ملشــاعرهم وتقديــر دورهم الذي 
يقومون به. وتعاطف احلاضرون 
في احلفل مــع موقف رجال األمن 
وقاموا باعتالء املسرح واالحتجاج 
علــى مغني الراب وعلــى أغانيه، 
ووجهوا له وابال من الشتائم، مما 
دفعه إلى االنسحاب ليتوقف احلفل.

وقال أحد احلاضرين: إنه »وجب 
على هذا الفنان احترام عناصر األمن 
التي تركت عائالتها وجاءت لتأمينه 
وتأمــني حفله حتى النهايــة حتى يضمن احتــرام الناس له، 

وتقدير رموز األمن واألمان في البالد«.

كالي بي بي جي

داكوتا و»زبدة الفول السوداني«!

سافرت داكوتا جونسون الى والية سافانا وذلك 
لتصوير فيلمها اجلديد »صقر زبدة الفول السوداني« 
الذي تتوقع أن يحقق جناحا كبيرا حيث إنه من وجهة 

نظرهــا يختلف كثيرا عن أدوارها في أفالم أخرى، 
والفيلم يعالج موضوع الشباب الذين يعانون من 
متالزمة داون، ويتعرض لهذا األمر بإنسانية شديدة.

استراحة للرجال خالل تبضع زوجاتهم 
شــنغهاي ـ أ.ف.پ: وجد مركز جتاري في شــنغهاي 
حال إلنقاذ التناغم بني األزواج في أوقات التسوق، إذ بات 
يخصص حجرة ميكن للرجال االســتراحة فيها بانتظار 

إجناز شريكات حياتهم مهمة التبضع في املركز.
وفي بلد يعيش طفرة كبيرة في املنحى االستهالكي، أقام 
مركز »غلوبال هاربور« الذي يضم عددا كبيرا من متاجر 
املنتجات الفاخرة أربع »حجرات لالســتراحة مخصصة 

لألزواج«.
هذه املقصورات الشــفافة حتوي كرسيا للتدليك مع 
شاشة ميكن للزوج مشاهدة برنامجه املفضل أو متضية 
 الوقــت بلعبــة الڤيديو. ويبلــغ ثمن احلجــرة الواحدة

٤٠ ألف يوان )59٠٠ دوالر(.
وميكن للمســتخدم حجز كرســي مســبقا باستخدام 

الهاتف احملمول للتمتع بهذه اخلدمة املجانية.
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التعليقات ممنوعة على هذا الدب!
بكني - أ.ف.پ: حظرت السلطات الصينية 
تداول التعليقات على مواقع التواصل الجتماعي 
حول الدب »ويني« الذي كان البعض يستخدمه 
للتلميح إلى الرئيس شي جينبينغ وانتقاده.  
وكان ممكنا االثنني نشر صورة الدب املعروف 
باإلجنليزية بـ »ويني ذي بوه« على موقع »ويبو« 
املعادل الصيني ملوقع »تويتر«، لكن كتابة أي 

تعليق كانت غير ممكنة، وتظهر للمســتخدم 
عبارة »محتوى غير قانوني«.

وعلى خدمة »وي تشات« واسعة االستخدام 
في الصني، حذفت صورة الدب، لكن املستخدمني 
كانوا قادرين على وضع صور من أرشيفهم لهذا 
الدب املصمم في بريطانيا في العشرينيات من 

القرن العشرين.

د.صالح محمد العجيري
    من تاريخ ما أهمله التاريخ

أسماء الشهور
العربية القدمية

أسماء الشهور عند العرب العاربة
١ـ  املؤمتر، ٢ـ  ناجر، ٣ـ  خوان، 
٤ـ  صوان، 5ـ  ختم، 6ـ  زباء، 
٧ـ  األصم، ٨ـ  عادل، 9ـ  نافق، 
١٠ـ  واغل، ١١ـ  هواع، ١٢ـ  برك.

الشهور عند سبأ وحمير
يروى ان أســماء الشهور 
السبئية احلميرية كالتالي، 
وهي تبدأ من شهر رمضان:

١ ـ ذو أبهــى، ٢ ـ ذو دمن، 

 ٣ـ  ذو دثــأ، ٤ـ  ذو حجتــان،
5 ـ ذو خضــر، 6 ـ ذو خرف، 
٧ ـ ذو مخظم، ٨ ـ ذو جنوة، 
 9 ـ ذو فلســم، ١٠ ـ ذو فــرع،

١١ ـ ذو سالم، ١٢ ـ ذو ثور.

الشهور عند ثمود
١ ـ موجــب، ٢ ـ موجــر، ٣ ـ 
مورد، ٤ـ  ملزم، 5ـ  مصدر، 6 
ـ هوبر، ٧ـ  هوبل، ٨ـ  موهاء، 
9ـ  دمير، ١٠ـ  دابر، ١١ـ  حيفل، 

١٢ ـ مسبل.

د 

عائلـــة النبهان الشمري
تنعى مبزيد من احلزن واألسى

 فقيدتها الغالية املغفور لها بإذن الله تعالى

فجره ظاهر ناصر النبهان الشمري
  أرملة املرحوم/ خماط رزن سالم النبهان الشمري 

التي وافتها املنية عن عمر يناهز 81 عامًا

و�سيوارى جثمانها الرثى اليوم الثالثاء
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الضغوط النفسية تؤدي
إلى »شيخوخة مخ اإلنسان«

بي بي سي: خلصت دراسة أجراها خبراء من جامعة ويسكنسون 
للطب والصحة العامة في الواليات املتحدة إلى أن التعرض لضغط 
نفسي شديد في بداية احلياة قد يؤثر على صحة الدماغ في وقت الحق.
وشــمل البحث دراسة لبيانات ١٣٢٠ شخصا ممن تعرضوا الى 
ضغوط نفسية قاسية خالل حياتهم، وأخضعوا الختبارات تتعلق 
بالتفكير والذاكرة. وكان متوســط أعمار املشاركني في البحث 5٨ 
عاما من ضمنهم ١.٢٣٢ من ذوي البشرة البيضاء و٨٢ أميركيا من 
أصول افريقية. وخضع جميع املشــاركني في الدراسة الختبارات 
عصبية - نفســية شملت الذاكرة اآلنية والتعلم اللفظي والذاكرة 

والتعلم البصري وإعادة سرد القصة.
وقال اخلبراء إن التجارب النفسية القاسية التي مير بها اإلنسان 
قد تكون خسارة وظيفة أو وفاة طفل أو الطالق أو العيش مع والد 

مدمن على الكحول أو املخدرات.
وقال اخلبراء إن »األميركان األفارقة يعانون من جتارب نفسية 

أكثر من ذوي البشرة البيضاء بنسبة %6٠«.
وقالت الدكتورة ماريا كاريولو، مديرة القسم العلمي في جمعية 
الزهامير إن »الباحثني ركزوا على ضغوط احلياة النفسية في بحثهم 
وتضمنت وفاة أحد الوالدين أو التعرض للعنف أو خسارة وظيفة 
أو خســارة منزل أو العيش في فقــر أو احلياة في بيئة مضطربة 

أو الطالق«.


