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 تقليص موسم التخييم.. في البر.
 

املخيم..  باجي  تكمل  يعني   ٭ 
بخيمة بالبيت. 

 الهواتف الذكية ستختفي
  بعد عام 2030. 

 ٭ وبعدهــا.. اهللا العالم مبا 
ينتظرنا!

 

 15  آراء 
 11  األمنية 

 جاسم محمد غلوم محسن اشكناني ـ ٥٩ عاما ـ الرجال: 
حسينية االشكناني ـ ميدان حولي ـ ت: ٩٩٧٦٩٣٩٤ ـ 

النساء: العدان ـ ق٢ ـ ش١٥ ـ م٢٦.
  زمزم إبراهيم العلي، زوجة محمد عبداهللا إسماعيل األحمد 

ـ ٧٩ عاما ـ الرجال: الشعب ـ ديوان الكنادرة ـ ت: 
٩٩٧٦٦٤٣٨ ـ النساء: املنقف ـ ق١ ـ ش١٤٦ ـ م١٤ ـ 

ت: ٢٣٧٤٠٣٢٣.
  ناصر عبدالرحمن عبداهللا الرشيد ـ ٣٨ عاما ـ الرجال: الروضة 
ـ ق٥ ـ ش٥٦ ـ م١٩ ـ ت: ٩٩٦٥٤٥٦٩ ،النساء : كيفان 

ـ ق١ـ ش١٦ـ م٣٦ ب ـ ت:٩٧١١٠٧٧٩  .
  خديجة رضوان محمد الرضوان، زوجة علي محمد الرضوان ـ 
٧٩ عاما ـ الرجال: البدع ـ الشريط الساحلي ـ ش٢٥ 

ـ م٢٨ ـ ت: ٩٧٤٦٦٥٢١ ـ النساء: اخلالدية ـ ق٣ ـ 
شارع عبداهللا اخللف السعيد ـ م٥٦.

  فالح حذيان حصوان العجمي ـ ٧١ عاما ـ الرجال: سعد 
العبداهللا ـ ق٢ ـ ش٢١٤ ـ م١ ـ ت: ٩٩٧٣٥٥٧٧ ـ 
النساء: اجلهراء ـ العيون ـ ق٤ ـ ش٧ ـ م٣٣ ـ 

ت: ٩٩٣٨٨٩٨٨ ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة 
اجلهراء.

  محمد عسكر مطلق الفضلي ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: العارضية ـ 
ق٦ ـ ش مستشفى الفروانية ـ ج١ ـ ت: ٩٩٨٨٧٣٣٣ 

ـ النساء: العارضية ـ ق٦ ـ ش١ ـ ج١ ـ م٢٠ ـ ت: 
 .٢٤٨٩١٨٧٣

 البقاء هللا 

 يأيتها النفس  املطمئنة   
  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية   

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي 

 في الزمن اجلميل أواخر الستينيات وبداية 
السبعينيات كان التلفزيون عملة نادرة 
وغالية وكان شيئا عجيبا غريبا مختلفا 
ينقلك من عالم الواقع إلى عالم اخليال.

  أتذكر أن «والدي» رحمه اهللا واعدنا بشراء 
تلفاز «طّول» حتى وصلنا الى البيت ومت 

شراؤه من املعرض في شارع تونس وكان 
التلفزيون يحمل ماركة «اندريا» األميركية 
وكيله في الكويت العم أسد عمادي، طيب 

اهللا ثراه ومثواه، وكان أهل الديرة في 
طابور لشراء هذا املنتج اجلديد ويعمل 
بنظام «بال ـ وسيكام» ومن ميلك هذا 

التلفزيون الفريج متكودين عنده في البيت 
شيء مبهر كأنه من عجائب الدنيا السبع!
  كنا أطفاال نتحلق حوله العيون شاخصة 
والرقاب مشرئبة تنظر لألبيض واألسود 

نظرة تعجب ومتابعة دقيقة، تصوروا 
حتى العيون ما ترمش! واحنا وأهلنا مثل 

املسبهني!
  وهذا ايضا ينطبق على اكثر البلدان 

العربية واإلسالمية، كان دخول التلفاز 
بعد املذياع «نقلة حضارية» عظيمة مرئية 

ومشاهدة.
  وأنا في جنوب الفلبني في القرى وجدت 
هذا املطعم الذي جمع أطفال القرية كي 

يشاهدوا مباراة بلدهم مع فريق آخر 
فكانت هذه اللقطة التي متثل «حقبة 

تاريخية» جميلة سيطر فيها هذا اجلهاز 
الساحر على ماليني البشر.

  ذهب ذاك الزمن اجلميل وصار األطفال 
والشباب اليوم ميلكون األجهزة الذكية من 
البتوب وآيباد وأجهزة النقال من الهواتف 
املختلفة التي تربطهم بالشبكة العنكبوتية 

ليتابعوا ما طاب لهم من أفالم وعروض 
ومواد إعالمية دومنا رقيب أو حسيب.

  رحم اهللا أيام التلفاز األبيض واألسود فلقد 
عشنا أياما غاليات كانت فيها البراءة تطغى 

أمام هذه البلورة السحرية التي تسمرنا 
جلوسا أمامها حينا من الزمن املاضي، 
فماذا يخبئ لنا استشراف املستقبل! 
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     من تاريخ ما أهمله التاريخ 
 د.صالح محمد العجيري 

 ١- حتويل الساعة العربية إلى إفرجنية «الغروبي 
إلى زوالي» اجمع وقت الغروب باإلفرجني على 

الساعة العربية املعلومة حتصل الساعة اإلفرجنية 
املطلوبة مثال ذلك:

  غروب الشمس اليوم الساعة ٥ والدقيقة ٢٥ والساعة 
اآلن ٦ والدقيقة ١٥ عربي واملطلوب الساعة اإلفرجنية 

فنجري العمل هكذا:
الساعة  الوقت   الدقيقة 

٥  املغرب باإلفرجني اليوم  ٢٥  
٦  الساعة العربية اآلن  ١٥  

١١  الساعة باإلفرجني اآلن  ٤٠  
  ٢- حتويل الساعة اإلفرجنية الى عربية «الزوالي إلى 

اإلفرجني»
  اطرح ساعات وقت الغروب باإلفرجني من الساعة 

اإلفرجنية املعلومة حتصل الساعة العربية املطلوبة، 
مثال ذلك:

  غروب الشمس اليوم الساعة ٧ والدقيقة ٥٥ 
والساعة اآلن ١١ متاما باإلفرجني واملطلوب الساعة 

العربية فنجري العمل هكذا:
الساعة  الوقت   الدقيقة 

١١  الساعة باإلفرجني اآلن  ٠٠  
٠٧  املغرب باإلفرجني اليوم  ٥٥  

٠٣  الساعة بالعربي اآلن  ٠٥  
  مالحظة: اذا تعذر الطرح فأضف ١٢ ساعة الى املطروح 

منه وكذلك حتذف ١٢ ساعة إذا زاد املجموع عن ذلك. 

 حتويل التوقيت الغروبي 
إلى الزوالي أو العكس 

 «ميعة» أطفال التلفزيون! 

 ٣ علماء أميركيني يحصدون جائزة نوبل للفيزياء 
 ستوكهولم ـ أ.ف.پ: فاز 
ثالثة علماء فيزياء أميركيني 
امس الثالثاء بجائزة نوبل 
للـفـيزيـــاء ٢٠١٧ مـكـافـــأة 
ألبحاثهــم حــول موجــات 
اجلاذبيــة التي تفتــح آفاقا 

جديدة لفهم الكون.
  وفــاز باجلائــزة علمــاء 
بــاري  الفلكيــة  الفيزيــاء 
باريــش (٨١ عامــا) وكيــب 
ثــورن (٧٧ عامــا) وراينــر 
فايــس (٨٥ عامــا) تكرميا 
«ملســاهماتهم احلاسمة في 
تصميم مرصد ليغو ورصد 
موجات اجلاذبية» في تثبيت 
عملي للتنبؤات النظرية التي 
ضمنها ألبرت آينشتاين في 
نظرية «النسبية العامة» قبل 

مئة عام.
  وقال غوران هانسون مدير 
األكادمييــة الســويدية التي 
متنــح اجلائزة إن اكتشــاف 
هؤالء العلمــاء الثالثة «غير 
العالم». فبعد قرن على حديث 
آينشــتاين عن هذه املوجات 
التي تسبح في الفضاء مؤرخة 
لألحداث الفلكية الكبيرة التي 
وقعــت فيــه، متكــن املرصد 
«ليغو» من رصد هذه املوجات 

 «اليك» تغريدة تطيح برئيسة 
  مكتب اجلرائم اإللكترونية اللبنانية 

 العربية. نت: فقدت رئيســة «مكتب اجلرائم 
اإللكترونية وحماية امللكية الفكرية في قوى األمن 
الداخلي» بلبنان الرائد سوزان احلاج والتي تعتبر 
 Like االقوى في لبنان» منصبها بعد ان وضعت»
فــي غير محلها، حيث نقلهــا املدير العام لقوى 
األمــن الداخلي اللواء عماد عثمان  من منصبها، 
ووضعها «حتت التصرف» واســتبدلها بالرائد 
ألبير خــوري، وأجمعت وســائل إعالم لبنانية 
خالل اليومني املاضيني على أن ســبب النقل هو 
وضعها «اليك» على تغريدة ظنتها إيجابية عن 
املرأة الســعودية، بينما كانت ســلبية ومسيئة 
بوضوح. لكنها ســرعان ما ادركت خطأها على 
«تويتر» وألغت «الاليك» التي وضعتها، ثم قامت 

بإغالق حســابها فــي املوقع باملــرة، إال أن ذلك 
حــدث بعد فــوات األوان، ألن التغريدة كانت قد 
عبرت احلدود وفعلت فعلها، واثارت استياء في 
السعودية ولبنان معا، فما كان من املدير العام 
لقــوى األمن الداخلي إال أن جلأ إلى اتخاذ إجراء 
عقابي بحق احلاج ليخمد احلريق قبل أن يستعر 

أكثر وذلك بنقلها من منصبها.
  وكانــت التغريدة التــي كتبها أحد املخرجني 
اللبنانيني  في حسابه «التويتري» يوم ٢٩ سبتمبر 
املاضي، عكس ما ظنته الرائد سوزان احلاج، اذ 
حترف كالم السماح للمرأة في السعودية بقيادة 
الســيارة إلى غير معناه، بدال من أن يثني على 

منحها هذا احلق. 

 الرائد سوزان احلاج 

 إشادة تويترية بعسكري في «الدفاع»
  نظّم السير بعد اختناقات «البصمة» 

 سعود الدعيج
  

  إثــر االخـتـنـــاقات املرورية 
الشــديدة فــي بعــض الطرقات 
التــي تزامنت مع بــدء تطبيق 
نظام البصمة، اضطر عسكري 
فــي وزارة الدفاع الــى التدخل 
في محاولة منــه للتخفيف من 
وطأة االزدحامات، حيث قام وهو 
يرتدي زيه الرسمي بالنزول من 
مركبتــه مقابل منطقــة الرقعي 

ونّظم حركة السير.
  صورة العسكري مت تداولها 
على نطاق واســع على وسائل 
التواصــل وأشــادت التغريدات 
بالــدور الــذي قــام بــه وثمنوا 
تدخلــه وكالوا االنتقــادات الى 
رجال املــرور لعدم انتشــارهم 

 العسكري بالزي الرسمي ينظم حركة السير في مواقع االختناقات. 

 «لو كان من ارتكب مجزرة الس فيغاس مسلما 
لسارعت أميركا لسن املزيد من القوانني 
املتشددة، لذا أنا متأكد اآلن أن شيئا لن 
يحدث أبدا لسبب بسيط هو أن من ارتكبها شخص 

أميركي أبيض البشرة».
  اإلعالمي البريطاني بيرس مورغان 

يعلق على عملية القتل اجلماعي 
التي شهدها حفل موسيقي في الس 

فيغاس مؤخرا. 
  

  «لدي هاجس التعلق بأوبرا»
  املمثلة زيندايا (٢١ سنة)، التي 

اشتهرت بعد أدائها دورا رئيسيا 
في فيلم «سبايدرمان»، تكشف 

أنها تتطلع دوما لنماذج شهيرة في 
العمل وأولهم أمها كلير ثم أوبرا 
وينفري (٦٣ سنة) وأيضا املغنية 

الشهيرة بيونسيه وريانا.
  

  «تعاملت باستخفاف مع احلدث»
  مشاهدو برنامج «صباح 

اخلير بريطانيا» يعبرون عن 
شعورهم بالصدمة من املغنية ماريا 
كاري بعدما بدت خالل املقابلة غير 

املباشرة، حول أحداث الس فيغاس، 
حيث كانت مستلقية على أريكة في 
بيتها وغير مبالية مبا يحدث، كأنها 

في جلسة تصوير بالرغم من إعرابها 
عن شعورها باحلزن، وتعاطفها مع 

ضحايا املجزرة.
  

  «اليزال هناك أناس طيبون في هذا العالم»
  املغنية األميركية مايلي 

سايروس ترد على أولئك الذين 
يتخذون موقفا تشاؤميا مطلقا بعد 

تأثرهم مبذبحة الس فيغاس.
  

  «احلقيقة هي ال تستطيع التصرف دون وجوده 
الى جانبها»

  هذا ما يردده أصدقاء عارضة 
األزياء والشخصية التلفزيونية 

البريطانية كاتي برايس، الذين يؤكدون 
أنها ال تستطيع التخلي عن زوجها 

كيران هيلر بالرغم من خيانته لها ألنه 
هو من يقوم بأعباء احلياة اليومية من 

طبخ وتنظيف في املنزل، إضافة الى 
اصطحاب األطفال إلى املدرسة. 

 أطفال من قرى جنوب الفلبني «مورو» يتابعون جهازا تلفزيونيا قدميا يعرض لهم مباراة كرة القدم باألبيض واألسود  أبعد من الكلمات 

 حالة الطقس 

 حالة البحر 

 مواقيت الصالة 

 الفجر 4:24
  الشروق 5:42
  الظهر 11:37

  العصر 2:59
  املغرب 5:31
  العشاء 6:47

 حار والرياح شمالية غربية 
سرعتها من ٦ الى ٣٠ كم/س 

 العظمى ٤٢ - الصغرى ٢٦

 أعلى مد ١٠:١٦ ص ـ ١١:٢٧ م
  أدنى جزر ٤:٢٠ ص ـ ٥:١٤ م 

فعال ألول مرة في تاريخ العلم، 
وذلك في ســبتمبر من العام 

.٢٠١٥
  وكان آينشــتاين قد اعلن 
في العام ١٩١٥ أن جاذبية املادة 

تؤدي إلى تشــوه فيما سماه 
«الزمكان» أي الكون بأبعاده 
األربعــة، الطــول والعــرض 

والعمق والزمان.
  وشــبه آينشــتاين هــذا 

التشــوه بذلك الذي تســببه 
قطعة حجرية تلقى في املاء، 
فتولد متوجات فيها، وأثبت 
أن وجــود األجرام يؤدي إلى 

متوجات ميكن التقاطها. 

 إثيوبية عارية في اجلليب لسوء معاملة كفيلتها ! 
 أحمد خميس 

  
  نقلت وافدة اثيوبية الي الطب النفسي للوقوف 
على حالتها اثر ضبطها عارية في منطقة اجلليب. 
وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بالغا عن 
وجود امرأة تركض عارية في شوارع منطقة جليب 

الشيوخ في وضح النهار!!
  وقال مصــدر امني ان ضابط املخفر انتقل الى 
مكان الواقعة فوجد امرأة سمراء البشرة تبني الحقا 

انها اثيوبية اجلنســية مستلقية على االرض بعد 
ان اغمي عليها، واحتشد حولها بعض االشخاص 
فطلب منهــم االنصراف وقــام بتغطيتها، ورجح 
شــهود عيان ان تكون االثيوبية قد انتابتها حالة 
هستيرية. واضاف املصدر ان ضابط املخفر اخضع 
الوافدة للتحقيق وافادت بأنه بسبب سوء معاملة 
كفيلتها لها- وهي معلمة عربية- االمر الذي تسبب 
في اصابتها بحالة هســتيرية والصراخ والركض 

عارية في الشارع ومت اثبات الواقعة. 


