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حتذير من خطــر لعبة اخلرز 
املغناطيسية على األطفال..

قد تؤدي إلى املوت.

طفل أميركي يطلب وظيفة
حارس مجرة.

٭ إذا چذي شلون تنباع باألسواق 
وشلون دشت الديرة؟!

٭ التعليم في أميــركا ينتج عباقرة.. 
وعندنا الذين يدعون العبقرية يفسدونه!

»هل يصبح تشارلز وصي العرش األخير«
تساؤل لبعض املراقبني مع دخول 

امللكة إليزابيث عامها الثاني والتسعني، 
وإعالن مصادر القصر أنها تعتزم منح 

ابنها األكبر تشارلز صالحيات احلكم على 
نحو كامل إذا بلغت اخلامسة والتسعني 

وهي ملكة.

»تغريم هيفاء وهبي.. كذبة«
مصادر في غرفة صناعة السينما في 

مصر تنفي تغرمي النجمة هيفاء وهبي 
2.5 مليون جنيه مصري، كما يدعي 

املنتج محمد السبكي بعد اعتذار هيفاء 
عن القيام ببطولة فيلمه اجلديد »ثانية 

واحدة«. 
وقالت الغرفة ان هذه افتراءات ال صحة لها 

ومجرد عملية ترويجية للفيلم، ومعروف ان 
السكبي استرجع عربون التعاقد لقاء مشاركة 

هيفاء في الفيلم، ولكنه كان يحاول من االدعاء أنه 
دفع لها كامل أتعابها.

»الفوز حليفي دائما«
ريتشارد سبنسر، زعيم القوميني 

البيض الذين يؤمنون بتفوقهم على 
أجناس البشر األخرى، يتعهد مبواصلة 

التظاهر مع مؤيديه على الرغم من 
الصدامات الدموية مع متظاهرين آخرين 
مناوئني في مدينة تشارلوتفيل األميركية.

»يبدو أنه غير محظوظ بالحب«
تعليق ألصدقاء جنم الغناء جسنت 
بيبر بعدما واجه الصد من امرأة 

زعمت أنها رفضت صداقته بعدما شاهد 
صورتها على صفحة اإلنستغرام في ناد 
للرياضة البدنية، وفكر بإقامة عالقة معها.

»األهلي ال يتوقف أبدا على العب« 
اإلعالمي الرياضي إسالم الشاطر 

متحدثا عن صفقة انتقال جنم األهلي 
حسام غالي الى صفوف نادي النصر 

السعودي، ومحاولة البعض التشكيك في 
انتماء غالي للقلعة احلمراء، مؤكدا ان عالم 

االحتراف ال يعترف بهذا الكالم، ومن حق اى 
العب ان يختار ما هو مناسب له لتأمني مستقبله، 

خاصة ان غالي عمره اآلن 36 عاما.

ربما  سوداء  جمعة  من  اآلن  سيعاني  عالمنا  أن  »يبدو 
نشهد فيها جحيما حقيقيا لبعض الوقت«

٭ رسالة من القس بيل شيالدي بعث 
بها لوزيرة اخلارجية األميركية السابقة 
هيالري كلينتون بعد ساعات قليلة من 
فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة 

األميركية، وقارن فيها القس بيل هزميتها بيوم 
اجلمعة العظيمة، واصفا رئاسة ترامب باجلحيم.
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مواقيت الصالة

3:50 الفجر 
5:15 الشروق: 
11:53 الظهر 

3:28 العصر 
6:30 املغرب 
7:53 العشاء 

شديد احلرارة ورطب والرياح جنوبية 
شرقية. سرعتها من ١٠ ـ ٣5 كم/ س.

العظمى: ٤٨ - الصغرى: ٣٠

أعلى مد: ٣.٢٢ صباحا ـ ٤.٠٠ مساء.
أدنى جزر: ١٠.5٣ صباحاـ  ١٠.١٤ مساء.

البقاء هلل

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

عبدالعزيز طارق عبدالعزيز العمر - ٣9 عاما - الرجال: الدعية - ديوان 
العمر - ق٤ - شارع حمزة ـ م٢٣ - ت: ٢٢5١6٧5١ - النساء: 

الزهراء - ق٨ - ش٨٢٢ - م٢6 - ت: 99٨٧٣٣٣9.
طيبة عبداحملسن محمد الطبطبائي، ارملة سيد طالب الطبطبائي - 
9٠ عامــا - الرجال: ديــوان الطبطبائي - النزهة - ق١ - ت: 

9٧٢٢٢٠٠٨ - النساء: السالم - ق٤ - ش٤١٣ - م٢٤.
خالدة رستم حسني الهولي، زوجة شرحبيل محمد روحي كيتانا - 5٢ 
عامــا - الرجال: ديوان الكنادرة - الشــعب - ت: 5١55١١5١ - 
النساء: صباح السالم - ق5 - ش األول - م١6 - ج٢9 - ت: 

.995٧٢٢5٨
بهية خزعل  إبراهيم علي، ارملة ابراهيــم عبداجلبار ابراهيم - ٨٠ 
عاما - الرجال: القصور - ق٧ - ش١5 - م٣ - ت: ٢5٤٣٠٧٣١ 
- 5595٧٧٣٣ - النســاء: مبارك الكبير - ق6 - ش٢ - م٧ - 

ت: 996٤٤٢5٤.
منى أحمد ســراب أمير - ٤٢ عاما - الرجال: حسينية سيد محمد 
- ســلوى - ت: 6699١١99 - النساء: سلوى - ق٢ - ش٤ - 

م١6 - ت: ٢56٤٠٤٠٠.
محمد دبيسان حايف الشمري - ٧9 عاما - الرجال: القيروان - ق٣ 
- ش٣١٧ - م١٣ - ت: 99٠٧6655 - النســاء: الدوحة - ق١ - 

ش٢ - م٤٤.
عبداهلل علي الشــويع - ٨5 عاما - اخلالدية - ق٤ - ش٤٧ - م٧ 

- ت: 99٣9٠٤٤9 - 99١٣٧٧٣٢ - الدفن بعد صالة العصر.

تستضيف »األنباء« غدا استشاري أطفال تخصص 
تنفــس األطفال والعناية املركزة في مستشــفى رويال 
حياة د. أحمد املوسوي بني الساعتني ٧ و9 مساء، وذلك 
للحديث عن حساسية اجللد واالكزميا، التطعيمات والربو 
وحساســية الصدر والعيوب اخللقية في الرئة وضيق 
التنفس وتليف الرئة، واضطرابات النوم والشخير، وغير 
ذلك والرد على أسئلة القراء على هاتف رقم: ٢٢٢٧٢٨٨٨.

سر شباب
چينيفر أنيستون

تساؤل ألحد رجال الصحافة عن الســر وراء شباب النجمة 
السينمائية چينيفر أنيســتون التي كشفت أنها تستخدم عصير 
نبات الصبير املوجود في حديقة منزلها من أجل إعادة النضارة 
لبشرة وجهها، التي تضررت مؤخرا بسبب تعرضها لفترة طويلة 

ألشعة الشمس.

»كسوف شمسي« يهدد والية أميركية بكارثة
أوريجون - رويترز: 
تســتعد مدينــة ديبــو 
بــاي في والية أوريجون 
األميركية خلوض جتربة 
أول كسوف شمسي كامل 
املتحدة  الواليات  تشهده 
بأكملهــا في قــرن، وكأن 
كارثــة طبيعيــة علــى 
وشك أن حتل على املدينة 
الساحلية الصغيرة املطلة 

على احمليط الهادي.
التي  املدينــة،  وتقــع 
يقطنها ١5٠٠ شخص فقط 
وليس بها إال إشارة مرور 
واحدة، قرب املنطقة التي 
سيبدأ فيها ظهور الكسوف 
الكلي في ٢١ أغسطس قبل 
أن يبدأ رحلة عبر ١٤ والية 
أميركية متتد حتى احمليط 

األطلسي.
املوقــع  هــذا  وأثــار 
مخاوف من أن موجة هائلة 
من الزائرين ستتدفق على 
ديبو باي ملشاهدة اللحظة 

األولى للكسوف الكلي.
وبسبب قرب ديبو باي 

متاثل فــي بعض األوجه 
الكــوارث.  اســتعدادات 
نفعل ما اعتدنا على فعله، 
ونأمل أن نكــون جميعا 
مستعدين«. وأضافت أن 
أحد التحديات الكبرى هو 
توقع عدد من سيأتون إلى 

املدينة.
كل  الــزوار  وحجــز 
الغرف املتاحة في فنادق 
املدينــة القليلــة ومواقع 

من صدع جيولوجي تقول 
رئيسة بلدية املدينة باربرا 
ليف إن استعدادات الزالزل 
وموجــات املــد العاتيــة 
أمــر معتاد  )ســونامي( 

لسكان املدينة.
وقالت »هــذا املجتمع 
يتمرن على مواجهة كارثة 
كبرى منــذ أعوام عديدة 
والكثير من اســتعدادات 
الكســوف  اســتقبال 

التخييــم منــذ أشــهر، 
وتتراوح تقديرات احلشود 
التي ستتدفق على املدينة 

بني آالف ومئات اآلالف.
وبدأ التخطيط اجلدي 
الســتعدادات احلدث منذ 
ثمانيــة أشــهر، وشــمل 
استئجار املدينة لدورات 
ميــاه متنقلــة وشــراء 
ســالل مهمــالت إضافية 
وآالف النظــارات الواقية 
لتوزيعها مجانا في مركز 

اإلطفاء احمللي.
ووزعت املدينة أيضا 
منشــورات تنصح فيها 
الطعام  السكان بتخزين 
والــدواء والغاز والنقود 
السائلة وتوقع اختناقات 

مرورية.
ومشــهد #الكسوف_
الــذي  الشمســي_الكلي 
ستشهده البالد هو األول 
في 99 عاما، والذي يغطي 
الواليات املتحدة بأكملها، 
ثالث أكبر دولة في العالم 

من حيث عدد السكان.

شرطة أنثوية هندية ملكافحة العنف ضد النساء

صياد ماهر يقتل »فيالً« أودى بحياة 15 شخصاً
نيودلهي - أ.ف.پ: جنح 
أحد أمهر صيادي الهند في 
املهمــة التــي أوكلتها إليه 
السلطات بقتل فيل اجتاح 
عــددا مــن القــرى وأودى 
بحياة ١5 شخصا في األشهر 

املاضية.
وقال الصياد نواب علي 
خان لوكالة فرانس برس 
السبت إنه جنح في مهمته 
بعد ساعات فقط من إيكالها 

إليه.
وأطلق الصياد رصاصة 
أولى على الفيل، فحاول أن 

يهاجمه بخرطومه قبل أن 
تخور قواه، إال أن الصياد 
عاجله بطلقة ثانية أجهزت 

عليه.
وقال »لــو وصل إلينا 
بخرطومــه لكانت ضربته 
قاضيــة، لقد كانــت مهمة 

خطرة«.
وأوكلت احلكومة هذه 
املهمة إلــى الصياد بهدف 
إنهاء تهديد الفيل للسكان.

ففي شهر مارس املاضي 
دهس الفيل أربعة أشخاص 
في واليــة بيهار ثم قضى 

على أحد عشر شخصا آخر 
في والية جهاركند املجاورة.
ســينغ  أر  أل  وقــال 
املسؤول عن حماية احلياة 
البرية في جهاركند إن قرار 
قتل الفيل اتخذ بعد محاولة 
متعثرة لإلمساك به حيا.

وأضاف في وقت سابق 
»لقد قتل أشخاصا عدة، رغم 
كل جهود فرقنا على مدار 
الساعة، لم يعد أمامنا سوى 

إصدار أمر بقتله«.
وهــذا الفيــل انفصــل 
عــن قطيعه، وهو من ذلك 

احلني يجتاح القرى في هذه 
املناطق الفقيرة من الهند.

ونواب علي خان »واحد 
من أمهــر الصيادين، وهو 
ذو خبــرة كبيرة في صيد 
احليوانــات البرية، ولهذا 
السبب أوكلت املهمة إليه«، 
بحســب ما قال املســؤول 

لوكالة فرانس برس.
وتقول وزارة البيئة إن 
شخصا واحدا يقضي يوميا 
في الهند بسبب احليوانات 
البرية، وإن معظم الضحايا 

تدهسهم فيلة.

أ.ف.پ:  نيودلهــي - 
جتوب شرطيات شوارع 
مدينة جايبور السياحية 
في الهند على منت دراجات 
نارية مســلحات بعصّي 
وأجهزة السلكية وأجهزة 
تصويــر إلرســاء األمان 
والقانــون فــي املدينــة 
الواقعة شمال هذا البلد 
الذي ُتسّجل فيه كل سنة 

٤٠ ألف حالة حترش.
جايبــور  وتعــرف 
واليــة  فــي  الواقعــة 
بقصورهــا  راجســتان 
التــي جتــذب  وقالعهــا 
السياحة، وتنتشر فيها 
منذ مايو املاضي هذه القوة 
األمنية املؤلفة حصرا من 
نساء السيما عند مواقف 
احلافالت واحلدائق العامة 
واجلامعات، حيث تكثر 
أعمال العنف ضد النساء.
وفي بلــد يّتهم كثيرا 
بالتســاهل إزاء حــاالت 

النساء«.
وتســّجل فــي الهنــد 
حصيلة مرتفعة جدا من 
أعمال العنف اجلنسي ضد 
النساء، ويقول خبراء إن 
اإلحصــاءات املتوافرة ال 
تعّبر ســوى عن غيض 
من فيــض ممــا يجري، 

التحرش اجلنسي والعنف 
علــى املرأة حتــاول هذه 
القوة النسائية أن ترسي 

األمن والقانون.
ويقول كمال شــوكت 
قائد هــذه الفرقــة » لن 
نستاهل أبدا مع اجلرائم 
بحــق  ترتكــب  التــي 

إذ إن معظــم الضحايــا 
ميتنعن عــن البوح مبا 

جرى معهن.
ويهيمــن احلضــور 
الرجالــي على الشــرطة 
في الهنــد عموما، حيث 
ال تزيد نسبة النساء فيها 

على ٧%.

شرطة نسائية هندية

د. أحمد املوسوي
ضيف »ألو األنباء« غداً

قطع غيار للدماغ!
لندن - بي بي ســي: ينكب علمــاء بريطانيون على تنمية 
أدمغة بشرية في املختبر، األبحاث تلك تهدف إلى عالج ما أتلفه 
مرض الزهامير في الدماغ، أما طريقة التنمية فتتم عبر خاليا 

اجللد التي حتول بدورها إلى خاليا عصبية.
وتلعب تقنية الطباعة الثالثية األبعاد دورها في عملة التخليق 

حيث يتم تكوين أجزاء من الدماغ لتعويضها مكان التالفة.
ومن املتوقع ان يســاهم االبتكار هذا في اإلبطاء من تطور 

املرض وتدهور حالة املرضى.


