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»انا رجل متدين جدا والسالم هو أفضل ما منحه 
لي التمثيل«.

هيو جاكمان املمثل االسترالي الذي 
يلقبونه برجل هوليوود الطيب األكثر 
وسامة واستقامة وحبا للخير، مؤكدا 
انه تربى على التدين ويذهب للعديد 
من جلسات االجنيليني واعتاد على 

سماع الواعظني.

»الزواج بعد الفيلم«.
الفنان عادل إمام في تصريحات 

صحافية نافيا ما تردد مؤخرا 
حول إلغاء حفل عقد قران ابنه محمد 

إمام.
وأضاف »الزعيم« أن عقد القران لم 
يتم بعد، ولكنه سيتم في خالل أيام 

بعد انتهاء محمد إمام من تصوير فيلم 
جديد بالهند.

»انتظروا جديدي«.
مقدمة البرامج واالعالمية أجنيال 
مراد بعد جناحها عبر برنامجها 

اخلاص الذي تقدمه عبر شاشتي 
LBC Sat وروتانا »popup«، وحسب 

موقع »الفن« تستعد أجنيال لتصوير 
حلقات خاصة من البرنامج تستقبل 
فيه جنوما عربا، حيث ستسافر الى 

مصر لتصوير بعض اللقاءات مع أملع 
النجوم، والى بعض الدول االجنبية 

لتصوير حلقات خاصة مع اهم النجوم 
العامليني.

»مستعد لقطع ذراعي مقابل اللعب بجانب تيڤيز«.
أسطورة كرة القدم األرجنتينية 
دييغو أرماندو مارادونا مشيدا 
مبواطنه كارلوس تيڤيز، مشيرا إلى 

رغبته في قيادته فنيا من جديد.

»سئمت من كثرة تبديلي في الفترة األخيرة«.
مهاجم ريال مدريد كرمي بنزمية، 

مؤكدا استغرابه من تبديله املستمر 
في الفترة األخيرة.

»إيه اللي بيحصل في األهلي«.
جمهور القلعة احلمراء وجماهير 

مصر كلها تسأل مبرارة عبر 
صفحات التواصل االجتماعي عما 

حدث للنادي العريق »نادي القرن« بعد 
ان خرج خالي الوفاض من البطوالت 

العربية واملصرية هذا املوسم وهزميته 
املفاجئة أمام اورالندو اجلنوب افريقي 
بنتيجة صادمة للجميع »4 ـ 3«، ومن 
قبلها خسارته أمام الزمالك في بطولة 

كأس مصر.

»كم انا سعيدة«.
النجمة ليدي غاغا اثناء العرض 

األول ملسلسل الرعب الذي تشارك 
بالتمثيل فيه ويحمل اسم »قصة البطل 

األميركي« وهو في موسمه اخلامس.
العرض مت في لوس اجنيليس وتألقت 

غاغا بفستان أحمر فبدت في قمة 
جمالها وانوثتها.

»والدتي.. كل حياتي«.
العارضة وجنمة تلفزيون الواقع 

كيندل جينر اثناء عرضها 
تصميمني خالل عرض أزياء املصمم 

اللبناني العاملي ايلي صعب.
وقد حضرت معها والدتها التي قالت 

عنها جينر: أمي سبب جناحي وهي كل 
حياتي.

»ال افكر في االعتزال«.
املصمم اإليطالي الشهير جورجيو 
أرماني كاشفا عن أسرار كثيرة في 

كتاب سيرة ذاتية صدر أخيرا، مؤكدا 
انه لم يخضع لعملية جتميل لألنف، 

وهو ال يفكر بتاتا في االعتزال.

أبعد من الكلمات اجلمعان: موسم الوسم على األبواب 
والشتاء يبدأ مع نهاية نوفمبر

قال الفلكي خالد عباهلل اجلمعان إن موسم الوسم )موسم 
األمطار( على األبواب وسيحط رحاله في الكويت واجلزيرة 
العربية في املنتصف من شهر أكتوبر اجلاري، وموسم الوسم 
الذي يقســـم فلكيا الى 4 منازل )العواء ـ السماك ـ الغفرة ـ 
الزبانا( مدة كل منزله منها 13 يوما مقسمة بالتساوي على 52 
يوما هي فترة موسم الوسم 
وفق التقومي الفلكي للمواسم، 
ومن مظاهر موســـم الوسم 
اســـتمرار الشمس في امليل 
جنوبا وتراجع ملحوظ في 
زاوية سقوط أشعتها والذي 
ينجم عنه تراجع عدد ساعة 
التسخني خالل النهار ودخول 

فترة جديدة من االعتدال.
وذكر اجلمعان أن فترة 
الوســـم تعـــد مـــن فترات 
االعتدال وأن أولى عالمات 
فصل الشتاء تبدأ مع نهاية 
شهر نوفمبر املقبل مع تراجع 
زاوية سقوط أشعة الشمس عن 40 درجة، مشيرا الى زاوية 
سقوط أشعة الشمس ستبلغ أقل مقدار لها في الكويت 22 
ديسمبر )املنقلب الشتوي ( املقبل بزاوية مقدارها 37 درجة 
ومع نهاية موســـم الوسم في 4 من ديســـمبر يبدأ موسم 
املربعانية أو كما يلقب محليا بـ »مربعانية الشتاء«، مشيرا 
الى ان نهاية موســـم الوسم ال تعني نهاية سقوط االمطار، 
حيث إن شتاء الكويت في بعض السنوات ميتاز بالبرودة 
املمزوجة بتســـاقط األمطار على فترات متقطعة، وأوضح 
اجلمعان ان نهاية املوســـم الطبيعي لسقوط االمطار وفق 
تقومي املواســـم الفلكي هي بداية فترة »التويبع« في الـ 20 
من يونيو وأن موســـم الوســـم ليس اال البداية، مؤكدا ان 
املواسم بشكل عام ال تتشابه بظواهرها مع االعوام السابقة 

وال تتكرر حوادثها في نفس مواعيدها السابقة.
وأكد اجلمعان ان ما تشهده منطقة اجلزيرة العربية من 
تغيرات وتفاوت في كميات االمطار في الســـنوات اخلمس 
األخيرة يرجع الـــى عوامل مناخية عديـــدة منها الدورات 
املناخية وتأثير البقع الشمسية التي بدورها تؤثر على حركة 

املنخفضات ومواعيدها والتي تختلف من عام الى آخر.

الفلكي خالد اجلمعان

الفائزون الثالثة

»نوبل الطب« لثالثة باحثني 
في مجال مكافحة األمراض الطفيلية

ستوكهولم ـ أ.ف.پ: 
منحت جائزة نوبل الطب 
للعـــام 2015 الى وليام 
كامبل االيرلندي االصل، 
واليابانـــي ساتوشـــي 
اومورا والصينية يويو 
تو الكتشافاتهم املتعلقة 
الطفيليات  بعالجـــات 
واملاالريا. وكوفئ كامبل 
واومورا »الكتشافاتهما 
بشـــأن عالج جديد ضد 
الناجمـــة  االلتهابـــات 
الديدان  عن طفيليـــات 
االســـطوانية« في حني 
حازت تـــو ون النصف 
اآلخـــر مـــن اجلائـــزة 
املتعلقة  »الكتشـــافاتها 
بعالج جديـــد ملكافحة 
املاالريا« على ما  مرض 

أوضحت جلنة نوبل.
وأوضحت جلنة نوبل 
ان »األمراض الناجمة عن 
الطفيليات تشكل وباء 
للبشرية منذ آالف السنني 
ومشكلة صحية عاملية 

واسعة االنتشار«.
وأضافـــت »تطـــال 
الطفيليـــة  األمـــراض 
خصوصا الطبقات األقفر 
في العالم وتشكل عائقا 

لبنان على خارطة املهرجانات العاملية

بيروت ـ جويل رياشي

استضافت مدينة جبيل 
مهرجان تانغو اخلريف في 
عطلة نهاية االسبوع وثنائيني 
محترفني قادمـــني من تركيا 
واليونان وهـــواة من حول 
العالم يحملهم عشقهم لهذه 
الرقصـــة األرجنتينيـــة من 
مهرجـــان الى مهرجان، علما 
بان »مهرجان بيروت الدولي 
للتانغو« وضع املدينة ولبنان 
علـــى خارطـــة املهرجانات 
العامليـــة التي تســـتضيفها 
آيـــرس ونيويورك  بوينس 
واسطنبول وباريس وروما.

هـــذا املهرجـــان هو حلم 
مؤسسه مازن كيوان رئيس 
جمعية BEIRUTANGO الواجهة 
الرسمية للمهرجان، وهدفها 
تعريف اجلمهور على رقصة 
التانغو االرجنتيني، ونشر 
ثقافـــة الرقـــص الثنائي في 

املجتمع، علما بان االونيسكو 
ادرجت رقصـــة التانغو في 
الئحة التراث العاملي الثقافي 

غير املادي.
ويعتبر كيوان ان »التانغو 
شـــغف وليس هواية... هو 
الراقي بني  التواصـــل  هـــذا 
االجساد. ونحن عندما ندعو 
محبي هذه الرقصة الى لبنان 
للمشاركة في املهرجان، امنا 
ندعوهم الى استكشاف الوجه 
احلضاري اجلميـــل للبنان 
والثقافة اللبنانية، وهم الى 
جانب مشاركتهم في حلقات 
الرقص يذهبون في جوالت 
سياحية تعرفهم على جمال 

البلد ومعامله«.
بعد سبعة مهرجانات في 
بيروت وواحد فـــي جبيل، 
يعود الراقصون الى املدينة 
املتوسطية الفريدة من نوعها 
والتي بكادرها الساحر تزيد 
شغفا على املهرجان. الصفوف 

القلبني  استضافتها مدرسة 
االقدسني ذات الطابع االثري 
الفبينيقي  الســـور  داخـــل 
للمدينـــة. امـــا ســـهرات الـ 
Milonga فعجت بها ســـاحة 
االونيسكو العريقة التي تقع 
بني دير مـــار يوحنا مرقس 
ومسجد السلطان عبداحلميد 
الثانـــي، وأضفـــت جوا من 
احلماســـة الرومانسية على 
املنطقة التي حتولت اصال منذ 
اعوام الى مكان للسهر للشباب 

والعائالت والسياح.
»الرقـــص للجميع«، كما 
يقول مازن كيوان: »ومدينة 
جبيل ايضا يحبها اجلميع، 
اليهـــا من كافة  ويتوافدون 
املناطـــق للتمتع بســـحرها 
الالئق  اخلاص واهتمامهـــا 
بضيوفهـــا. وتـــزاوج هذه 
املدينة املتوسطية مع الرقصة 
اللوحة  االرجنتينيـــة أكمل 

املشهدية«.

»تانغو اخلريف« في جبيل
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هائال امام حتسني الصحة 
البشـــريني«.  والرفـــاه 
وأضافت جلنـــة نوبل 
التابعة ملعهد كارولينسكا 
»الفائزون بجائزة نوبل 
هـــذه الســـنة طـــوروا 
عالجـــات احدثت ثورة 
في طريقة معاجلة بعض 
أكثر األمراض الطفيلية 

احلاقا باالذى«.
كامبـــل  واكتشـــف 
عقـــارا  واومـــورا 
جديـــدا يعرف باســـم 
»افيرميستني«، »خفضت 
مشتقاته بشكل جذري 
انتشـــار مـــرض عمى 
األنهار وثبتت فعاليته 
في مكافحة عدد متزايد 
من األمـــراض الطفيلية 

األخرى«.
اما تو )84 عاما( التي 
كانت مرشحة منذ فترة 
طويلة للفوز باجلائزة 
فقـــد اكتشـــفت عقـــار 
الذي  »ارتيميســـينني« 
»خفـــض بشـــكل كبير 
معدل الوفيات في صفوف 

املصابني باملاالريا«.
وقـــد اســـتندت في 
اكتشافها الى طب األعشاب 

الصيني التقليدي.
ابحاثها  تـــو  وبدأت 
مازجة بني نصوص طبية 
صينية قدمية وعالجات 
شـــعبية فجمعت نحو 
الفي »عـــالج« محتمل 
توصل فريقها باالستناد 
اليهـــا الى انتـــاج 380 
النبات.  من خالصـــات 
وقد اظهرت احدى هذه 
اخلالصات فعالية واعدة 
على الفئران. وقد استندت 
تـــو الى وثيقـــة قدمية 
لتعديل عملية استخراج 
اكثر  املادة جلعلها  هذه 
فعالية قبـــل ان تعزل 
في مطلع السبعينيات 
املكون الفاعل فيها وهو 
»افيرميســـتني«. وهذا 
العالج هو األكثر فاعلية 
وأمنا في مكافحة املاالريا 
التي تصيب نحو 200 
مليون شخص سنويا 
وتقضي على 500 ألف 
منهم السيما من األطفال 
االفارقـــة. وقالت جلنة 
نوبل ايضـــا ان »هذين 
االكتشافني وفرا للبشرية 
وســـائل جديدة قوية 
حملاربة هـــذه األمراض 

التـــي تصيـــب ماليني 
األشـــخاص ســـنويا. 
ومساهمتهما في حتسني 
البشـــر وتقليل  صحة 
معاناتهم ال حدود لها«.

وسيتقاسم الفائزون 
بجائزة نوبل هذه السنة 
مبلـــغ ثمانيـــة ماليني 
كورونة سويدية )حوالي 
950 ألـــف دوالر(. وفاز 
بجائزة نوبل للطب العام 
املاضي الباحث االميركي 
جون اوكيف والزوجان 
النروجيان ادفارد موزر 
ومـــاي بريت-مـــوزر 
الكتشـــافهم منطقة في 
الدماغ تسمح لالنسان 
بالتنقل. ومنذ العام 1901، 
فاز 201 شخص بجائزة 
نوبل للطـــب من بينهم 

12 امرأة.
ويتواصـــل موســـم 
نوبـــل للعـــام 2015 مع 
جوائز الفيزياء الثالثاء 
والكيمياء االربعاء واآلداب 
اخلميس. ومتنح جائزة 
نوبل للسالم اجلمعة على 
ان يختتم موسم نوبل 
بجائزة االقتصاد االثنني 

املقبل.

متويل »داعش« 12 اجلاري للمرافعة
مؤمن المصري

أجلت احملكمة الكلية أمس نظـــر الدعوى املرفوعة من 
اإلدارة العامة ملباحث أمن الدولة ضد سبعة متهمني بتأييد 

ومتويل »داعش« جللسة 12 أكتوبر اجلاري للمرافعة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم األول )ط.ف.( تهمة 
القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة مما قد يعرض الكويت 
خلطر قطع العالقات معها، كما أســـندت له تهمة القتال في 

صفوف »داعش« وجمع التبرعات للتنظيم.
وأسندت للمتهم الثاني )م.خ.( أنه قام بتدريب أعضاء 
التنظيم على اســـتخدام األســـلحة وهو يعلم أنه يدربهم 
للقيام بأعمال مناهضة لنظام الدولة ويسعى إلى تقويض 
أركان الدولة.كما أسندت للمتهمني جميعا )ط.ف.( و)م.خ.( 

و)ع.ع.( و)خ.س.( و)م.م.( و)م.ع.(.

مواطنان »عيال عم« ضربا وشتما 
ولعنا الشرطة في الروضة

أحمد خميس

»عيال عم«، من مواليد 1992 انهاال شـــتما وضربا وإهانة 
لرجلي أمن في دوريات جندة العاصمة.

وذكر مصدر أمني انه أثناء سير الدورية في شوارع منطقة 
الروضة، مت استيقاف سيارة رياضية فنزل منها شابان قاما 
بسب وشـــتم ولعن وضرب رجلي األمن عندما طلب أحدهما 
االجازة والدفتر، وعلى ذلك مت تســـجيل قضية بحقهما وجاٍر 

القبض عليهما من قبل املباحث.

الكندري مدير عمليات باجلهراء وأبوشيبة والروضان 
مساعدي مدير بجوازات املطار وميناء الدوحة

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

أصــــدر نائب رئيس 
الوزراء ووزير  مجلس 
الداخلية الشيخ محمد 
قــــرارات  الخالــــد عدة 
بتعيين ضباط في عدة 
أماكن نقال من وظائفهم 
الحاليــــة. وجــــاء فــــي 
فــــي قطاع  القــــرارات: 
الجنســــية وجــــوازات 
الســــفر يعيــــن العقيد 
خالد علــــي عبدالرحيم 
الكندري مدير عمليات 
منــــاوب بمديرية أمن 
الجهراء، وفي  محافظة 
قطاع شؤون أمن المنافذ 

العامــــة ألمن  واإلدارة 
المقدم  المطار يعيــــن 
مشــــاري محمد حمود 
بوظيفــــة  أبوشــــيبة 
مســــاعد مدير مناوب 
بإدارة جوازات المطار، 
وفي اإلدارة العامة ألمن 
الموانــــئ يعين المقدم 
صقر سليمان روضان 
الروضان بوظيفة مساعد 
مدير مناوب بإدارة أمن 
مينــــاء الدوحــــة، وفي 
اإلدارة العامــــة للرقابة 
والتفتيش يعين كل من 
المقدم مساعد عبداهلل 
المــــاص  عبداللطيــــف 
والمقدم خالد عبدالرزاق 

يوســــف خلف والمقدم 
محمد عبدالكريم عبداهلل 
رضا مفتشــــي ضبط، 
العامــــة  وفــــي اإلدارة 
المركزيــــة للعمليــــات 
العمليات يعين  بقطاع 
المقدم سعود عبداهلل 
عبدالرحمن العصيمي 
مســــاعدا لمديــــر إدارة 
اإلدارة  وفــــي  االثــــر، 
العامة للدفــــاع المدني 
يعين المقدم عبدالرحمن 
فؤاد العبدالجادر مديرا 
المالية  الخدمات  إلدارة 
واإلداريــــة والصيانــــة 
والمقدم عيسى مساعد 
عيســــى علــــي المراقي 

مساعدا له.
من جهة أخرى، أصدر 
وكيــــل وزارة الداخلية 
قرارين بتعيين كل من: 
النقيب ســــوزان راشد 
حميدي رشيد العازمي 
رئيسا لقسم الخدمات 
العامة في إدارة الخدمات 
واإلداريــــة  الماليــــة 
والصيانة باإلدارة العامة 
المركزيــــة للعمليات، 
والمقدم علي يوســــف 
علي حسين التمار رئيسا 
لقسم الرقابة األمنية في 
إدارة منفذ النــويصيب 
بــــاإلدارة العامــة ألمن 

المنافذ البرية.


