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احلكومية  الوظائف  تكويت 
خالل 5 سنوات.

٭ والوظائف اللي ما يشتغلونها 
غير الوافدين.. اشلون عليها؟

٭ األجواء الطبيعية.. أسوأ من 
السياسية!

»إيرما« دّمر فلوريدا وحتول إلى 
عاصفة مدارية ومنسوب املياه 

يهدد السكان.

»هو من أولئك الذين ينظرون إلى النصف المآلن 
من الكأس«

سامانثا )46 عاما(، زوجة رئيس 
احلكومة البريطانية سابقا ديڤيد 

كاميرون، تؤكد أنه شخص متفائل عادة 
ال يتوقف طويال عند الفشل سياسيا. 

ومن املعروف أن ديڤيد يقضي وقته اآلن في 
إلقاء محاضرات وخطابات مجزية ماديا منذ 

مغادرته احلكومة رسميا قبل حوالي سنة 
من اآلن.

»أخشى أن أستيقظ يوما وأرى كل شيء قد انهار من 
حولي«

عارضة األزياء كاتي برايس تكشف 
عما تعانيه من شعور بالتشاؤم بعد 

سلسلة األحداث املؤملة التي مرت بها في 
اآلونة األخيرة وكان منها حالة إجهاض 

غير متوقع وزواج فاشل وأم مصابة مبرض 
قاتل.

»عيد ميالد سعيد ألفضل صديق عرفته منذ 30 سنة«
املمثلة البريطانية إليزابيث هيرلي 

تهنئ على االنستغرام صديقها 
القدمي النجم هيو غرانت في عيد ميالده. 

ويذكر أن غرانت كان قد اشتهر كثيرا 
بعد فيلم »أربع زيجات وجنازة واحدة«.

»كانت مالحظة جارحة دفعتني لتكبير شكل شفتي«
عارضة األزياء كايلي جينر تكشف 
أن تعليقا عابرا أدلى به شاب دون 

اكتراث أثر فيها نفسيا كثيرا عندما 
كانت في الـ 15 من عمرها، ودفعها فيما 
بعد إلجراء عملية جتميل لتجعل شفتيها 

أكبر حجما، فقط ألنه قال لها: »شفتاك 
رقيقتان جدا«.
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حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.11

الشروق: 5.31

الظهر 11.44

العصر 3.15

املغرب 5.56

العشاء 7.14

حالة الطقس: حار والرياح شمالية 
غربية سرعتها من  ١5ـ  ٤٠ كم/ س.

العظمى: ٤٧ - الصغرى: ٣٢

أعلى مد: ٣.٤٤ صباحا ـ ٤٢.5 
مساء.

أدنــى جــزر: ١٠.5٧ صباحا ـ 
١٠.٣١ مساء.

جليدان منشان حسني الفعم الرشيديـ  76 عاماـ  الرجال: إشبيليةـ  
ق4ـ  ش436ـ  م124ـ  ت: 65005005ـ  النساء: الفردوس 

ـ ق4 ـ ش1 ـ ج15 ـ م22.
مصطفى حســن صادق ـ 84 عاما ـ الرجال: حسينية البلوش ـ 
اجلابرية ـ ق11 ـ ت: 66167557 ـ 65028885 ـ النســاء: 
اجلابريةـ  ق7ـ  ش5ـ  م36ـ  ت: 99791696ـ  66683330.
حمود معدي حمد الرشيدي ـ 79 عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ 

ت: 50770779 ـ الدفن بعد صالة العصر.
صقر عبداهلل علي احللبــي ـ 66 عاما ـ الرجال: العديلية ـ ق3 ـ 
ش39 ـ م15 ـ ت: 94440334 ـ النســاء: مشرف ـ ق6 ـ 

ش3 ـ ج5 ـ م5 ـ الدفن صباح اليوم.

البقاء هلل

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

قصيدة

الوساطة
ــْت ــِج َفهاَجـ ِليـ ــاَف ِباْلَ ــٌف طـ طاِئـ

ِمثـــاالً    ِللُْهـــُدوِء  كان  أن  بعـــَد 
ــْزٍم    ــُم ِبَعـ ِكيـ ــيُْخنا احْلَ ــَرى َشـ َفانْبَـ

ــى    ــاِعي ِلتَبَْقـ ــَد وامْلَسـ ْهـ ــُذُل اجْلُ يَبْـ
ـــاً    ـــهُ يوم ـــْد عن ـــم يَُح ـــقُّ ل ـــهُ احْلَ ُ قول

َفالْكويـــُت احْلبيـــُب أْرُض التَّواِصـــي
امْلُصِلِحـــَن إن طاَولَْتُهـــْم  َقـــَدُر 

ــٍل    ــَر أهـ ــا خيـ ــِج يـ ــا ِباْلَليـ أهلُنـ
َفاْخِتـــالُف اإْلخـــواِن يَْحـــُدُث َدومـــاً  

َفأَِعيـــُدوا إلـــى اْلَليـــِج َصفـــاُه   
ـــاّلً    ـــاطِة َح ـــا الَْوس ـــن ِرض ـــوا ع واْقبَلُ

َكالَْقتـــاِم ِفـــَنٌ فيـــِه واْعتَلَـــْت 
يُْحتَـــَذى صـــاَر َمْســـَرحاً ِللِْخصـــاِم

َكَوِســـيٍط مِلـــا لَـــهُ ِمـــْن َمقـــاِم
ــاِم ــي َذِوي اأْلَْرحـ ــِم فـ ــةُ الرَّْحـ ِصلَـ

َرْغـــَم مـــا داَر حولَـــهُ مـــن كالِم
الِْتـــزاِم أّي  ُقـــوِق  احْلُ ِبالِْتـــزاِم 

ـــوِء واْختََفـــْت كالنَّعـــاِم ألُْســـُن السُّ
ــداِم ـ ــُودِّ ال ِبالصِّ ــْم ِبالـ ــد ُعِرْفتُـ قـ

ــوِب النَّســـيِم ال َكالّســـونامي)1(  َكُهبُـ
َســـالِم وداَر  تَْزَدِهـــي  واحـــةً 

َفالرِّضـــا قيـــَل ســـيُد اأْلحـــكاِم
قيلت مبناسبة وساطة صاحب السمو األمير، حفظه اهلل، 

باألزمة الليجية
1 - السونامي: إعصار ضرب جزيرة بالي.

 مونترو
2017/9/8

علي يوسف المتروك
ملك هولندا ورئيس فرنسا زارا المناطق المنكوبة ومسؤول بريطاني إلى الجزر العذراء قريبًا

خسائر »هارفي« و»إيرما« 290 مليار دوالر... ونصف سكان فلوريدا بدون كهرباء

شــركة  كشــفت  وكاالت: 
األرصــاد اجلويــة األميركيــة 
»اكيوويذر« أن خسائر إعصاري 
»إرما« و»هارفي«، الذين ضربا 
الواليات املتحدة مؤخرا، بلغت 
٢9٠ مليــار دوالر، مــا يعــادل 
١.5 مــن إجمالــي الناجت احمللي 
للبالد البالغ ١9 تريليون دوالر 
تقريبا، حيث بلغت قيمة األضرار 
الناجمة عن إعصار »إرما« بلغت 
قرابة ١٠٠ مليار دوالر، وهو ما 
يعادل ٠.5% من اجمالي الناجت 
احمللــي األميركــي، فيما خلف 
اإلعصار »هارفي« الذي ضرب 
واليتي تكساس ولويزيانا األيام 
املاضيــة، وراءه اضرارا بقيمة 
١9٠ مليــار دوالر، ما يعادل ١% 
من إجمالي الناجت احمللي للبالد.

وقال رئيس شركة »فلوريدا 
بــاور آنــد اليــت«، ومديرهــا 
التنفيــذي، إيريــك ســيالغي 
»حســب اعتقادي فإن أكثر من 
نصف سكان فلوريدا التي يبلغ 
تعدادها قرابة ٢٠.6 مليون نسمة، 
سيعانون من انقطاع الكهرباء 

عنهم«.
في ســياق متصل قال ملك 

هولندا فيليم ألكســاندر خالل 
زيارته ملنطقة سانت مارتن إن 
حجم الدمار الذي خلفه إعصار 

إرما »فوق ما ميكن تصوره«.
وأضاف للتلفزيون الهولندي 
امس الثالثاء، بعدما زار املنطقة 
الهولنديــة الواقعــة باجلــزء 
اجلنوبــي مــن جزيرة ســانت 
مارتن، التي كانت األكثر تضررا 
مــن اإلعصار القوي األســبوع 
املاضي »في كل مكان بوســعك 
أن ترى الدمار والرعب«، ووصل 
الرئيــس الفرنســي إميانويل 

ماكرون امس الثالثاء الى مطار 
)بوانت آ بيتر الدولي( في جزر 
جوادلــوب بالكاريبــي وذلــك 
استعدادا للتوجه إلى اجلزيرتني 
الفرنسيتني سان مارتان وسان 
بارتيليمــي لتفقد حجم الدمار 
الــذي حلق بهما جــراء إعصار 

»ايرما«.
ويرافــق الرئيــس ماكرون 
وزيــرا الصحة انييــس بوزان 
والتعليم جون ميشيل بالنكيه 
وخبــراء في مجــاالت مختلفة 
للمســاهمة في عمليــات اعادة 

اإلعمــار. كمــا نقلــت الطائرة 
الرئاسية، من طراز )إيرباص( 
نحــو ١٢ طنــا من املســاعدات 

واملعدات واألدوية.
وسيقوم الرئيس ماكرون، 
في وقت الحق، بالتحليق فوق 
سان مارتان لتفقد حجم االضرار 
قبل بدء زيارته للجزيرة حيث 
ســيلتقي بالسكان املتضررين 

واملسؤولني احملليني. 
مــن جانبــه انتقــد وزيــر 
اخلارجيــة البريطاني بوريس 
جونســون، امــس الثالثــاء، 
الضغوط السياسية املفروضة 
على السفر إلى جزر الكاريبى 
لزيــارة االراضــي البريطانية 
التــي دمرهــا إعصــار »إيرما« 
وســط انتقادات مستمرة على 
رد فعل احلكومــة البريطانية 

على الكارثة. 
ونقلت صحيفة )اجلارديان( 
البريطانية عن وزارة اخلارجية 
البريطانية أن جونسون سوف 
ميضى األيام القادمة في منطقة 
الكاريبي ملشاهده جهود اإلغاثة 
البريطانية مباشــرة، بعد أقل 
من يــوم واحد من دعوة حزب 

العمــال لــه ولرئيس الــوزراء 
لزيارة املنطقة.

في سياق اخر أعلنت الهيئة 
املركزيــة لألرصــاد اجلوية أن 
اإلعصــار تاليــم ســيصل إلى 
جزيرة تايــوان في وقت الحق 
اليــوم مصحوبا بريــاح قوية 
وأمطار غزيرة، وأصدرت حتذيرا 
بشأن املالحة البحرية، وحذرت 
ليو يا-يينح اخلبيرة بالهيئة، 
فــي مؤمتر صحافــي، بأنه من 
املتوقــع أن تصــدر الهيئة غدا 
حتذيرا بشأن التحرك على البر. 
ودعت السكان إلى احلذر الحتمال 
حــدوث فيضانات بعد األمطار 
املتوقع أن تهطل مساء يوم غد 
في املناطق الشمالية والشمالية 
الشرقية من تايوان. وكان مركز 
اإلعصار تاليــم امس على بعد 
نحو ٨٠٠ كيلومتر من سواحل 
اجلزيرة، وتصل سرعة الرياح 
إلى ١6٢ كيلومترا في الســاعة. 
وذكرت الهيئة أنه يتحرك صوب 
شمال تايوان. ومن احملتمل أن 
يصــل اإلعصار إلى مناطق في 
شرق الصني وجنوب اليابان في 
وقت الحق من األسبوع اجلاري. 

جانب من الراب الذى خلفه إعصار ايرما في فلوريدا وفي االطار ماكرون يطمئن على حالة ضحايا من اجلزر الفرنسية

»تاليم« يصل 
تايوان اليوم متوجهًا 

إلى شرق الصني 
وجنوب اليابان في 

وقت الحق من 
األسبوع اجلاري

مليون دوالر من »األوملبية الدولية«
أعلنت اللجنة األوملبية الدولية التبرع مبليون دوالر 
ملســاعدة دول الكاريبــي التي تأثــرت باألعاصير التي 

ضربت هذه املنطقة مؤخرا.
وســتمنح اللجنة األوملبية الدولية هذا املبلغ للجان 
األوملبية الوطنية للدول املتضررة بهدف إصالح البنية 
التحتية الرياضية على وجه اخلصوص. وأشارت اللجنة 
األوملبية الدولية إلى أن هذا املبلغ قد يزيد بعد أن تقوم 

بدراسة موقف كل دولة مع جلنتها الوطنية.

»Apple TV«3« و Series« تطلق قريباً ساعتها الذكية

آبل تكشف النقاب عن »آيفون 8« و»آيفون 8 بلس«

وكاالت: حتت عنوان »دعونا جنتمع في مكاننا« كشفت 
شركة آبل امس، خالل مؤمترها املنعقد في قاعة ستيف 
جوبز مبقرها اجلديد »أبــل بارك« في مدينة كوبرتينو 
في والية كاليفورنيا، عن »آيفون ٨« و»آيفون ٨ بلس«. 
ويبــدو الهاتفان اجلديدان مع جهــة خلفية زجاجية 
المعة يفترض استعمالها للشحن الالسلكي، مع مجموعة 
جديدة من املواصفات اجلديدة، حيث يأتي هاتف آيفون 

٨ بشاشــة من قياس ٤.٧ إنشات، بينما يأتي هاتف 
آيفون ٨ بلس بشاشــة من قياس 5.5 

إنشــات، وتعتبر الهواتف مقاومة 
للمياه والغبار، ومتتلك مكبرات 

صــوت ســتيريو، كمــا جرى 
تزويد الهواتف بوحدة معاجلة 

رســوميات أســرع بنسبة 
٣٠% باملقارنة مع املعالج 

السابق. 
وكشــف الرئيــس 

التنفيــذي ألبل تيم 
كوك ان أوامر شراء 

هاتف »آيفون x« اجلديد ستبدأ في ٢٧ أكتوبر وشحنات 
الهواتف في الثالث من نوفمبر.

وكشفت ابل عن النسخة اجلديدة من منصتها للتلفاز 
Apple TV، الــذي أصبح اآلن قادرا على تشــغيل األفالم 

 .Ultra HDو Kوالبرامج التلفزيونية بدقة ٤
كما كشفت الشركة عن 
النسخة األحدث من 
 Apple ساعتها الذكية
املسمــــاة   Watch

 .٣ Series
وصرح تيم كوك 
بأن ســاعة آبل الذكية 
حققــت منــوا ســنويا 
بنسبة 5٠%، وأنها الساعة 
رقم واحد من حيث العالمات 
التجارية العاملية للســاعات، 
حيــث تفوقــت علــى عالمــة 
روليكــس، وتركز الســاعة على 

الصحة واللياقة البدنية.


