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»الصحة« ُتقق في حقيقة حصول 
على  و»أسنان«  »بشري«  أطباء 

شهاداتهم بعد »ثانوي أدبي«.
٭ احلني ما نستغرب من كثرة 

األخطاء الطبية!
٭ والتالي؟!

كوريا الشمالية ُتطلق صاروخًا 
ثانيًا فوق اليابان.

»أعيش ألول مرة أفضل عالقة عاطفية في حياتي«
املمثلة چنيفر لوپيز، التي تعود 

ألصول التينية، وهي تتحدث 
بحماس عن صديقها أليكس رودريغيز 

بوصف عالقتهما بأنها حب حقيقي 
خالص.

»كان أمرا غريبا بالفعل!«
جنم هوليوود هاريسون فورد 
يخرج عن صمته بخصوص ما 
كانت قد ذكرته زميلته املمثلة كاري 
فيشر، قبل موتها بوقت قصير، من 

أنهما ارتبطا معا بعالقة عاطفية دافئة 
خالل متثيلهما فيلم »حرب النجوم« 

الشهير عام 1976.

»إنها النسخة المصغرة عني«
جنمة السينما كاترين زيتا جونز 

)47 عاما( تتحدث حول ابنتها 
كاريز )14 عاما( التي تشبهها متاما 
عندما صحبتها لزيارة عرض أزياء 

مايكل كورس في نيويورك.

الحصول  يستطيعون  ال  ما  عادة  يريدون  »الشباب 
عليه«

املمثلة واملغنية وعارضة األزياء 
املثيرة للجدل پاريس هيلتون وهي 
تقدم النصح لصديقاتها حول كيفية 

التعامل مع الرجال.

»كانت مفاجأة لطيفة وسارة بالتأكيد«
هذا ما تقوله املغنية السابقة 

ڤيكتوريا بيكام، بعد أن تلقت باقة 
زهور من زوجها العب كرة القدم 
سابقا ديڤيد بيكام، معبرا بها عن 

تقديره لها ملا تبذله من جهود كبيرة 
في عالم األزياء الذي حتولت إليه.

»الحمدهلل، ولت أيام أطفال األنابيب أخيرا«
املغنية كيلي كالركسون وهي 

تعرب عن ارتياحها ألنها لم 
تعد بحاجة إلجناب أطفال من خالل 

األنابيب، وكشفت أنها لن تنضم ثانية 
لبرنامج »أميركان آيدل« الذي يعرض 

على قناة »إيه بي سي« ألنها تريد االهتمام 
أكثر بأطفالها.

»وأخيرا انكشف السر«
تعليق لبعض الصحافيني بعدما 

بدت املمثلة اإلجنليزية سينا ميلر 
)35 عاما( وهي تضع خامتا ثمينا من 
األملاس في إصبع يدها اليمنى عقب 

ظهورها ملدة سنة بصحبة املخرج 
بينيت ميلر )50 عاما( في العديد من 

النشاطات الفنية.
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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 المؤمنون

إعصار إيرما.. 82 قتيالً و1.5 مليون منزل بال كهرباء
رويترز: ارتفع عدد قتلى اإلعصار إيرما 
إلى ٨٢ قتيال، وواصل التيار الكهربائي 
انقطاعــه عن ١.5 مليون منزل وشــركة 
في والية فلوريدا وســط أجواء شديدة 

احلرارة.
وقالت شركة »نكست إيرا إنرجي«، 
أكبر شركة كهرباء في فلوريدا، إن حوالي 
١.١ مليون من عمالئها بال كهرباء، في حني 
قالت شركة »ديوك إنرجي« إن أكثر من 
٣٧١ ألفا من زبائنهــا بال تيار كهربائي، 
وقالت )تامبا إلكتريك( إن نفس الشيء 

ينطبق على نحو ٣9 ألفا من عمالئها.
وأودى اإلعصــار إيرمــا بحيــاة ٨٢ 
شخصا على األقل ودخل في عداد أقوى 
العواصــف املســجلة علــى اإلطالق في 
احمليط األطلســي قبــل أن يجتاح البر 
األميركي الرئيسي كإعصار من الدرجة 
الرابعــة يــوم األحد. وشــهد عــدد من 
جــزر الكاريبــي األكثر تضــررا، ومنها 
بويرتوريكو واجلزر العذراء األميركية، 

أكثر من نصف الوفيات.
وسجلت ٣٢ وفاة على األقل في فلوريدا 

وســبع حاالت فــي جورجيا وســاوث 
كاروالينا. ومن بني القتلى ثمانية مسنني 
لقوا حتفهم بعد تعرضهم للحرارة القائظة 
داخل دار لرعاية املسنني في منطقة ميامي 
بعــد توقف أجهزة التكييف بعد هبوب 

اإلعصار.
وتوقعت األرصاد اجلوية أن تتجاوز 
درجات احلرارة في األســبوع املقبل ٣٠ 
درجة مئوية في ميامي وجاكسون فيل، 
أكبــر مدن فلوريــدا، وحوالي ٣٠ درجة 

في أتالنتا.

»مولعة« بالعائلة امللكية اقتحمت مدرسة األمير جورج

تركي يبني منزله فوق صخرة وسط الطبيعة!

أ.ف.پ: تبني ان املرأة التي أثارت إنذارا أمنيا 
إثر اقتحامها املدرسة التي يرتادها األمير جورج 
الصغير في لندن هي من »املعجبني املولعني« 
بالعائلــة امللكية، على ما أفادت صحيفة »ذي 
صن«. وقد أوقفت املرأة األربعينية التي عرفت 
عنها الصحيفة على أنها لويز شانتري العاطلة 
عن العمل، األربعاء بعد دخولها مرتني مدرسة 

»توماسز سكول« اخلاصة في باتيرسي.
ونقلت الصحيفة عن والدتها رونا كروفرد 
)٧5 عامــا( قولهــا: »لم تكن لتلحــق أي أذى 
بجــورج. وهو كان ليكون بأمــان معها. فهي 

تعشق العائلة امللكية واألطفال«.

وأوضحت الوالــدة ان عائلة األمير وليام 
وزوجتــه كايت وولديهما جورج وشــارلوت 

هي صورة للعائلة املثالية في نظر ابنتها.
وانفصلت شانتري مؤخرا عن زوجها بعد 

زواج دام 6 سنوات وليس لديها أطفال.
وقد أوقفت إثر االشــتباه فــي أنها حتاول 
سرقة املدرسة وأخلي سبيلها في مقابل كفالة.

وهي أتت مرتني إلى مدرسة جورج في خالل 
٢٤ ساعة هذا األسبوع قبل توقيفها.

وأكدت الشرطة ان هذه احلادثة دفعتها إلى 
إعــادة النظر في اإلجــراءات األمنية املعتمدة 

في املدرسة.

أنشأ التركي »رشاد أران« )69 عاما( منزال 
فوق صخرة وسط الطبيعة هربا من ضوضاء 

املدينة في والية ريزا شمالي تركيا.
وقال أران، لألناضول، إنه سافر إلى أملانيا 
قبل ٤٤ عاما للعمل، وقبل أربع ســنوات عاد 
إلى مســقط رأسه في قرية »سومر«، التابعة 
لقضــاء فندقلــي، بوالية ريزا، بعــد أن أحيل 

على التقاعد.
وأضاف أنه اشــترى منزال مبركز القضاء، 
وعقب ذلك قرر إنشــاء منزل له على صخرة 
توجــد فــي األراضي التي ميلكهــا في قريته، 

والتي قضى فيها سنوات طفولته.

وأوضح أنه قام بتسوية سطح الصخرة، 
عبر »الطابوق«، حيث تشكلت مساحة املنزل 

من ١6 مترا مربعا، واستغرق بناؤها عامني.
وأشار إلى أنه قام بتثبيت املنزل بالصخرة 
عبر ٢٠ مسمارا فوالذيا. وأوضح أنه يوفر الطاقة 
الكهربائية للمنزل من خالل األلواح الشمسية 
التي نصبها فوق سطح املنزل، ويقوم بتشغيل 
مصابيح املنزل، وجهاز التلفاز، والثالجة وبقية 

األدوات الكهربائية باملنزل.
وبنّي أنه يوفر املاء للمنزل عبر مد أنابيب 
نقــل املاء من مســافة تبعد عــن البيت قرابة 

كيلومتر واحد.

ترامب يستقبل فتى »عشب البيت األبيض«

واشــنطن - وكاالت: اســتقبل 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في 
البيت األبيض الفتى فرانك جيانشو 

البالغ من العمر ١١ عاما، والذي كان 
قــد خاطبه مطالبا بــأن يقوم بقص 

عشب حديقة البيت األبيض.

ودعا الرئيس األميركي الفتى ليوم 
عمــل كامل ضمن فريــق اخلدمة في 

البيت الرئاسي.

عادل املرزوق: 
الصيف ينتهي اجلمعة 

املقبلة  واالعتدال 
اخلريفي يبدأ

05اخلبير الفلكي عادل املرزوق

استدعاء للشرطة بسبب 3 سنتات!

املتشددون االرثوذكس يضغطون
ملنع فيلم عن العالقات الغرامية 

آلخر قياصرة روسيا

اســتدعى سائق ســيارة أجرة الشــرطة في أملانيا 
عقــب خالفه مع راكب مخمور بســبب إكرامية قيمتها 

ثالثة سنتات.
وقالت الشــرطة إن الســائق رفض قبول اإلكرامية 
الضئيلة، إال أن الراكب )56 عاما( أصر على إعطائه إياها.
وعندما ألقى الســائق اإلكرامية من نافذة السيارة، 
رفض الراكب املغادرة، وظل باقيا بداخلها حتى استدعى 
الســائق الشــرطة، التي متكنت فــي النهاية من إنزال 

الراكب املخمور من السيارة.

أ.ف.پ: يبدو أن العالقات الغرامية التي عاشها آخر 
قياصرة روسيا هي من احملرمات في البالد حيث عدل 
عدد كبير من الصاالت الســينمائية عن عرض فيلم 
حول هذه املسألة بضغوط املجموعات األرثوذكسية 

املتشددة، وذلك بعد مائة عام على الثورة.
وقبل اكثر من شــهر على بدء العرض الرســمي 
للفيلم، قلة من الناس شاهدت فيلم »ماتيلدا« الروائي 
الطويل الذي يتناول عالقة االمبراطور املقبل نيكوالي 
الثانــي مع الراقصــة ماتيلدا كشيسينســكايا. لكن 
املشــاهد القليلة املعروضة في الشــريط الترويجي 
للفيلــم اثارت غضب ناشــطني ارثوذكــس تقودهم 

نائبة مقربة من الكرملني.
وهــم يعتبرون ان الفيلم الذي اخرجه اليكســي 
اوتشــيتيل يحقر ذكرى نيكــوال الثاني الذي اعدمه 
البالشــفة العام ١9١٨ مع أســرته وأعلنت الكنيســة 

االرثوذكسية الروسية قداسته العام ٢٠٠٠.
وبعد جدل استمر اسابيع عدة، قرر حتالف »سينما 
بارك« و»فورموال كينا«، الشركة الرئيسية املشغلة 
لصاالت الســينما في البالد، خالل االسبوع اجلاري 
عدم عرض الفيلم الذي يفترض ان يبدأ في ٢6 أكتوبر.

»كاسيني« أنهى مهمته بعد استكشافه لزحل
أ.ف.پ: غــاص املســبار االميركــي 
»كاســيني« كما كان متوقعا في غالف 
زحل اجلوي حيث تبخر، لتنتهي بذلك 
مهمة علميــة مثمرة جدا احدثت ثورة 

في علم الكواكب.
املراقبــة »جيــت  والتقــط مركــز 
بروبالشــن البوراتــوري« )جــي بــي 
ال( املشــرف على املهمة في باسادينا 
)كاليفورنيا( آخر إشارة صادرة عنه عند 
الساعة ١١.55 بتوقيت غرينيتش كما كان 
متوقعا، أي بعد ٨٣ دقيقة من إرسالها، 
وهــي املدة التي تســتغرقها الترددات 
الراديوية لتقطع املسافة الفاصلة بني 

كوكبي زحل واألرض.
وقال احد املهندسني في مركز املراقبة 
بحسب مشاهد عن احلدث نقلتها وكالة 
الفضاء األميركية )ناسا( نقال مباشرا 
»انقطع االتصال.. إنهــا نهاية املركبة 

الفضائية«.


