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العطل واإلجازات
 واألحداث الفلكية في 2018

ال يفصلنا عن نهاية العام امليالدي 2017 وبداية العام امليالدي اجلديد 2018 سوى أسبوعني، حيث 
ســيبدأ العام اجلديد االثنني 1 يناير وســوف يكون مسبوقا بإجازة مدتها 4 أيام من اخلميس 28 
ديسمبر حتى نهاية يوم االثنني الذي هو بداية العام امليالدي اجلديد ويبدأ العمل الثالثاء 2 يناير.
ومبا أننا شــعب متعطش للعطل واإلجازات ونتساءل عن العطل ونبحث عن إجازات نرتاح فيها 
من عناء وتعب اإلجازات، فقد رأيت أنه لزاما علي أن أدرج هذه اإلجازات والتي دونت معها جدوال 
باملناسبات واألحداث الفلكية التي سوف تقع في عام 2018، وذلك حتى يكون اجلميع على علم ودراية.
وال يســعني هنا، ومبناســبة بداية العام امليالدي اجلديد، اال أن أرفع خالص التهاني والتبريكات 
إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح أمير الكويت واإلنسانية، أمد اهلل في عمره، 
وســمو ولي عهده األمني والقيادة السياســية أعاد اهلل هذه املناسبات الطيبة على كويتنا احلبيبة 

وشعب الكويت كله من مواطنني ومقيمني باخلير واملسرات.

العطل واملناسبات واألحداث الفلكية في عام 2018
مالحظاتالتاريخاليوم املناسبة

إجازة طويلة مدتها 4 أيام تبدأ مساء اخلميس ٢٠١8/١/١١٧/١٢/٢8االثننيرأس السنة امليالدية 
شدة البرد تبدأ بأخذ مداها٢٠١8/١/٢الثالثاءدخول نوء الشولة
دخول فترة برد البطني ومدتها ٥٢ يوما٢٠١8/١/١4األحددخول نوء النعامي

تكون الشمس باجتاه القبلة وقت أذان العصر٢٠١8/١/١٥االثننيالشمس باجتاه القبلة 
برد تشار وتشار 4 أيام من النعامي و4 أيام من البلدة٢٠١8/١/٢٥اخلميسدخول فترة برد األزيرق

يحدث باحمليط الهادي ال يرى بالكويت٢٠١8/١/3١األربعاءخسوف كلي للقمر 
يحدث في القارة املتجمدة اجلنوبية ال يرى في الكويت ٢٠١8/٢/١٥اخلميسكسوف جزئي للشمس 

إجازة طويلة مدتها 4 أيام تبدأ من مساء يوم اخلميس ٢٠١8/٢/٢٥األحدالعيد الوطني 
٢/٢٢ وتنتهي االثنني ٢/٢6 ٢٠١8/٢/٢6االثننييوم التحرير

تقدم إجازته إلى اخلميس ٢٠١8/4/١3٢٠١8/4/١٢اجلمعةاإلسراء واملعراج
فترة عواصف مفاجئة تهب بعد الظهر ٢٠١8/4/٢8السبت دخول فترة السرايات

يولد الهالل الساعة ٢.48.33 بعد الظهر ٢٠١8/٥/١٥الثالثاء والدة هالل شهر رمضان
شهر رمضان هذه السنة تكون مدته ٢9 يوما ٢٠١8/٥/١٧اخلميسأول يوم من شهر رمضان
تتعامد الشمس على الكعبة املشرفة مع وقت صالة الظهر٢٠١8/٥/٢٧األحدتعامد الشمس في مكة 

رياح نشطة في النهار تتسبب في غبار يترسب في الليل٢٠١8/6/6األربعاءبداية فترة البوارح
يولد الهالل يوم ٢8 رمضان الساعة ١٠.43.46 ليال٢٠١8/6/١3األربعاءوالدة هالل شهر شوال
تقام صالة العيد في الساعة ٥.٠3 صباحا٢٠١8/6/١٥اجلمعةأول أيام عيد الفطر 

غاية في طول الليل وقصر النهار ودخول فصل الصيف٢٠١8/6/٢٢اجلمعةنهار طويل وليل قصير
كسوف للشمس يبدأ قبل الشروق وينتهي الساعة ٧.١٥ ص٢٠١8/٧/١3اجلمعةكسوف جزئي للشمس 
تتعامد الشمس على الكعبة املشرفة مع وقت صالة الظهر٢٠١8/٧/١٥األحد تعامد الشمس في مكة 

شدة الصيف ودرجات احلرارة العالية في أقصى مداها٢٠١8/٧/٢3االثننيباحورة الصيف 
يبدأ اخلسوف في الساعة 8.١6 م وينتهي ٢.٢8 فجرا٢٠١8/٧/٢٧اجلمعةخسوف كلي للقمر

نهاية حساب الدرور أو احلساب البحري )النيروز(٢٠١8/8/١٠اجلمعةنهاية احلساب البحري 
يبدأ الكسوف الساعة ١١.٠٢ وينتهي الساعة ٢.٥8 مساء٢٠١٧/8/١١السبتكسوف جزئي للشمس
بداية احلساب البحري اجلديد )النيروز(٢٠١٧/8/١١السبتبداية احلساب البحري 

يولد هالل شهر ذي احلجة الساعة ١٢.٥8.١6 ظهرا٢٠١٧/8/١١السبتوالدة هالل شهر ذي احلجة
دخول شهر ذي احلجة٢٠١8/8/١٢األحد أول يوم من شهر ذي احلجة

إجازة طويلة مدتها 9 أيام تبدأ اجلمعة 8/١٧ وتنتهي السبت ٢٠١8/8/١68/٢٥اخلميسإجازة عيد األضحى
النفرة من صعيد عرفات الطاهر الساعة 6.4٧ مساء٢٠١8/8/٢٠االثننيالوقوف بصعيد عرفات

تقام صالة العيد في متام الساعة ٥.3٥ صباحا٢٠١8/8/٢١الثالثاءعيد األضحى املبارك
يولد هالل شهر محرم الساعة 9.٠٢ مساء٢٠١8/9/9األحد والدة شهر محرم

دخول شهر محرم وبداية السنة الهجرية اجلديدة ٢٠١8/9/١١الثالثاءدخول السنة الهجرية
أول نوء الزبرة واحلذر من أمراض البرد ٢٠١8/9/٢٠اخلميسدخول فترة األصفري
يتساوى طول الليل مع طول النهار٢٠١8/9/٢3األحد دخول فصل اخلريف
أول نوء العواء وبداية موسم األمطار٢٠١8/١٠/١6الثالثاء دخول فترة الوسم

تكون الشمس باجتاه القبلة الساعة ٢ بعد الظهر٢٠١8/١٠/٢9االثننيالشمس باجتاه القبلة 
موسم هبوب الرياح النشطة تلبس املالبس الشتوية ليال٢٠١8/١١/١١األحدغيوب النجم األحيمر 
ترحل إجازته إلى اخلميس الذي يليه ٢٠١8/١١/٢٠١8/١١/٢٢الثالثاءاملولد النبوي الشريف
تكون الشمس باجتاه القبلة وقت أذان العصر٢٠١8/١٠/٢9اخلميسالشمس باجتاه القبلة 
نهاية فترة الوسم ودخول فترة املربعانية٢٠١8/١٢/6اخلميسدخول فترة املربعانية
أول نوء القلب وظهور النجم األحيمر فترة العواصف٢٠١8/١٢/٢٠اخلميسظهور النجم األحيمر 
غاية في طول الليل وقصر في النهار٢٠١8/١٢/٢١اجلمعةدخول فصل الشتاء 
آخر يوم في العام ٢٠١8 كل عام وأنتم بخير٢٠١8/١٢/3١االثننينهاية العام امليالدي

ملشاهدة  الصفحة بتقنية  الواقع املعزز 
ألول مرة في الكويت
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»هناك مكان خاص في اجلحيم ألولئك 
الذين يعتدون على األطفال«

إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس 
األميركي، تعلق على االتهامات 
املوجهة للمرشح اجلمهوري 
روي مــور، الــذي خســر 

انتخابات الكونغرس مؤخرا بالرغم من 
مساندة والدها له، ويذكر أن مور كان 
يتحرش بالفتيات الصغيرات في شبابه.

»سأجعل كوريا الشمالية أقوى قوة 
نووية في العالم«

الشمالي  الكوري  الزعيم 
كيم جونغ أون بعد أن أجرى 
أضخم اختبار نووي في اآلونة 
األخيرة بهدف تطوير رؤوس 

حربية نووية قادرة على ضرب الواليات 
املتحدة.

»أفضل عدم ارتداء املالبس بالكامل 
على ارتداء الفراء«

املمثلة املكســيكية كيت 
ديل كاستيلو )45 عاما( خالل 
وقوفهــا عارية أمام الكاميرا 
أثنــاء احلملة املناهضة لقتل 

احليوان من أجل صنع مالبس من فرائه.

»كان يومًا صعبًا جدًا بالفعل«
عارضة األزياء والشخصية 
اإلجنليزية  التلفزيونية 
كاتــي برايس وهي تشــكر 
أمام  انهيارها  معجبيها عقب 
التلفزيون بسبب  مشاهدي 

حزنها على أمها التي تعاني من مرض 
عضال. غير أن اجلمهــور ما لبث أن 
سخر منها عندما عادت بعد ذلك لوسائط 
الترويج  التواصل االجتماعي من أجل 

لنوع جديد من احلقائب النسائية.

»من الواضح أنه من أكثر املشاهير في 
عالم السينما لطفًا وكرمًا«

تعليق لبعض الصحافيني 
بعدما قدم النجم جورج كلوني 
ســماعات أذن لركاب إحدى 
الرحالت اجلوية، وذلك كجزء 

من اعتذار لهم عن الضجيج الذي أثاره 
طفاله التوأم أثناء الرحلة. وكان كلوني 
قد أعطــى أيضا 1.3 مليون دوالر لكل 
صديق من أصدقائه الـ 14 الذين ساعدوه 

خالل عمله في هوليوود.

أبعد من الكلمات

أنثى الفهد تبحث عمن ينقذها من اجلُبّ

أنقذ مختصون في العناية باحليوانات أنثى 
فهد بعد أن سقطت في بئر عميقة بالقرب من 
منطقة ســكنية على هضبة قريبة من مدينة 
جواهاتي الهندية. في هذه الصورة تنظر أنثى 

الفهد إلى أعلى وكأنها تبحث عمن ينقذها من هذه 
الورطة، قبل أن يتمكن املوظفون املتخصصون 
من إنقاذها وإرسالها إلى حديقة احليوانات في 

جواهاتي بعد العناية بها وتهدئتها.

األهالي بعد انقاذهم ألنثى الفهد  

أنثى فهد بعد أن سقطت في البئر
15آراء
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الفجــر 5.10
6.34 الشروق 
11.43 الظهر 

العصــر 2.33
4.51 املغرب 
6.14 العشاء 

غائــم جزئيــا مــع فرصة 
المطــار خفيفــة متفرقــة 
والريــاح متقلبــة االجتاه 
تتحول الى جنوبية شرقية 
سرعتها من 8 الى 3٥ كلم/ 

ساعة.

العظمى: ٢٢ - الصغرى: ٧

أعلى مد:
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أدنى جزر:
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31األمنية

نيويورك تستضيف معرض أعمال فنية 
لسجناء في غوانتانامو

أ.ف.پ: يقيم معهد جون جاي في نيويورك 
معرضا لم يســبق لــه مثيل يتضمــن أعماال 
فنية ومقتنيات لسجناء في غوانتانامو تصف 
أحالمهم وكوابيسهم ومشاعرهم اإلنسانية في 
هذا املعتقل الذي ارتبط اســمه باحلرب على 
اإلرهاب وأيضا االنتهاكات التي ارتكبت باسمها.

ومر على هذا املعتقل منذ افتتاحه في العام 
٢٠٠٢ في قاعدة أميركية في خليج غوانتانامو 
في كوبا 8٠٠ شخص أوقفوا بتهم إرهاب بعد 
هجمــات ١١ ســبتمبر ٢٠٠١، وأثنــاء االجتياح 
األميركي ألفغانستان. ومع أن الرئيس األميركي 
الســابق باراك أوباما تعهد في واليته بإقفال 
هذا الســجن الذي ارتبط اسمه باحلرب على 
اإلرهاب، وأيضا بالتعذيب والتوقيف العشوائي، 
إال انه مازال قائما، ووراء القضبان فيه اليوم 
4١ شخصا. وقد أعرب الرئيس دونالد ترامب 

عن رغبته في اإلبقاء عليه.
ويضم املعرض أعماال فنية أجنزها موقوفون 
وأيضا مقتنيات تعود لهم، وأطلق عليه اسم 
»نشيد للبحر«، والبحر عنصر طاغ على هذه 
األعمال، علما أن السجناء لم يروه سوى مرة 
واحــدة في العام ٢٠١4 حــني هب إعصار أدى 
إلى نزع الستائر التي حتجب الرؤية لبضعة 

أيام، وفقا ألحد املسؤولني عن املعرض إريني 
تومسون.

ولم يكن البحر مجرد ملهم ألحالم املوقوفني 
وكوابيسهم، لكنه شكل أيضا موضوعا مقبوال 
للرقابــة التي رفضــت األعمــال »ذات الطابع 

السياسي أو الغاضب«، بحسب تومسون.
لكن الرقابة غضت الطرف عن رسم بعنوان 
»دوار في غوانتانامو« هو عبارة عن زوبعة من 
البقع الزرقاء واحلمراء واخلضراء، أراد منها 
السجني الكويتي الباكستاني عمار البلوشي، 
وهو الوحيد من بني املساجني الذي وجهت إليه 
تهمة رسمية بالتواطؤ في هجمات ١١ سبتمبر، 
أن يصف حملاميه الغثيان الذي يعاني منه بعد 
»التعذيب على يد عناصر وكالة االستخبارات 

األميركية«، بحسب تومسون.
وتؤكد املشرفة على املعرض أن الهدف من 
نشــر هذا الرسم »ليس متجيده كفنان، وإمنا 

لنعتبر من جتربته في احلياة«.
ومن بني املعروضات الثالثني ١6 حتمل توقيع 
اليمني محمد األنسي الذي أطلق سراحه ونقل 
إلى عمــان في يناير من العــام ٢٠١٧، ويعود 
له فضل كبير في إقامة هذا املعرض، بحسب 

محاميته بيث جاكوب.

أعمال فنية لسجناء غوانتانامو

ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ 

جناح أول عملية زراعة قلب 
من متبرع متوفى في اإلمارات

201٦.. مقتل سبع نساء يومياً في املكسيك 

أبوظبي - أ.ف.پ: أجرى أطباء في مستشفى 
في أبوظبي بنجــاح أول عملية زرع قلب في 
دولة اإلمارات العربية من شخص متوفى كان 

قد تبرع بجميع أعضائه.
وكان املريض الذي خضع للعملية يعاني 
مــن حالة متأخــرة من قصــور القلب وأدرج 
اســمه على قائمة االنتظار قبل أن تتم زراعة 
القلب له، حسبما أفادت اخلميس وكالة األنباء 

اإلماراتية الرسمية.
وهي املرة األولى التي تتم فيها زراعة أعضاء 

مــن متبرعني متوفني من داخل دولة اإلمارات 
أيضا، بحسب الوكالة، مشيرة إلى أن العملية 

اجلراحية استغرقت ست ساعات.
وقال الشــيخ عبداهلل بن محمــد آل حامد 
رئيس دائــرة الصحة في أبوظبــي إن إجراء 
العملية يعد »إجنازا تاريخيا يضاف إلى السجل 

احلافل إلجنازات الدولة«.
وتضم دولة اإلمارات قطاعا طبيا متقدما، 
وتعمل على تنشيط قطاع السياحة الصحية 
أمال في استقطاب مزيد من السياح الى إماراتها.

مكســيكو ـ أ.ف.پ: أظهرت دراسة حديثة 
نشــرت نتائجهــا األمم املتحــدة واحلكومــة 
املكســيكية أن ٢٧46 امرأة في املكســيك قتلن 
العام ٢٠١6 ما ميثل في املعدل أكثر من ســبع 
جرائم يوميا. هذا الرقم يعكس ازديادا بنسبة 
١8% مقارنة مع ســنة ٢٠١٥ التي شهدت ٢3٢4 
جرمية قتل لنساء. وأشار معدو الدراسة الذين 
حللوا تطور عمليات العنف ضد النساء خالل 
الفترة بــني ١98٥ و٢٠١6 إلى أن »هذا االزدياد 
كبير ليس فقط بسبب حجمه ولكن أيضا ألنه 

ينهي املنحى التراجعي املسجل خالل السنوات 
السابقة«. وشــهدت خمس واليات مكسيكية 
لوحدها 4٠.٢% من الوفيات العنيفة للنساء خالل 
العام الفائت وهي مكسيكو )وسط( وغيريرو 
)جنوب( وشيواوا )شمال( وفيراكروز )شرق( 
ومدينة مكســيكو. كذلك فإن والية مكسيكو 
القريبة من العاصمة هي األخطر على النساء 

مع 4٢١ جرمية قتل خالل ٢٠١6.
وأوضحت الدراسة أن »نصف الضحايا كن 

في سن تراوح بني ١٥ عاما و3٥«.

»ديزني« تشتري أنشطة أفالم وتلفزيون 
من »فوكس« مقابل 52 مليار دوالر

رويترز: اتفقت والت ديزني امس اخلميس 
على شــراء أنشــطة أفالم وتلفزيون وأصول 
أجنبية من فوكس، اململوكة لروبرت مردوخ، 
مقابــل ٥٢.4 مليــار دوالر مــع ســعي ديزني 
لتوســيع نطاق عملها في مواجهة املنافســة 
املتزايدة من نتفلكس وأمازون.كوم. ومبوجب 
شروط الصفقة التي ستجري بأكملها من خالل 
تبادل لألسهم، تســتحوذ ديزني على أصول 
كبيرة مــن فوكس، من بينها شــركات إنتاج 
أفالم األبطال اخلارقني ذات اإليرادات الضخمة 
وسلسلة »أفاتار« وعروض تلفزيونية مثل »آل 
سمبسون«. وسيتلقى مساهمو فوكس ٠.٢٧4٥ 
ســهم لديزني مقابل كل ســهم فــي حوزتهم. 
ويعادل هذا ٢9.٥٠ دوالرا للسهم في األصول 

التي ستشتريها ديزني وفقا حلسابات أجرتها 
رويترز بناء على سعر إغالق أسهم ديزني في 

السوق  األربعاء.
وقبل االستحواذ مباشرة، ستفصل فوكس 
شــبكة ومحطات فوكس برودكاستنج وقناة 
فوكس نيوز وشــبكة فوكــس بيزنس، وإف.
اس ١، واف.إس ٢، وشبكة بيج تن، وتضعها 
حتت مظلة شركة جديدة مدرجة تؤول ملكيتها 

إلى مساهميها.
وتسدل الصفقة الستار على نصف قرن من 
التوسع ملردوخ )86 عاما( الذي حول صحيفة 
اســترالية ورثها عن والــده وهو في احلادية 
والعشــرين من عمره إلى واحدة من شركات 

األخبار واألفالم العمالقة األهم في العالم.

حديقة للحيوانات بنيت في موقع 
مكب للنفايات تفتح أبوابها في دبي

دبي - أ.ف.پ: افتتحت دبي حديقة جديدة 
للحيوانات هي »األكثر تنوعا« في دولة اإلمارات 
العربيــة في موقع كان مكبــا للنفايات، وهو 
مشروع سياحي تأمل اإلمارة الغنية أن يستقطب 

أعدادا إضافية من السياح من حول العالم.
واستقبلت »سفاري دبي« نحو ١4 ألف زائر 
في اليومني األولني األربعاء واخلميس، بحسب 
ما أعلنت بلدية دبي في بيان، مشيرة إلى أنها 
تسعى ألن تستضيف احلديقة أكثر من عشرة 

آالف زائر يوميا خالل السنوات القادمة.
وأقيمت احلديقة على مســاحة ١١9 هكتارا 

في موقع كان مكبا لنفايات البناء.

واحلديقة مكونة من أربع قرى، وهي القرية 
العربية، والقرية اآلسيوية، والقرية األفريقية، 
وقرية الســفاري التي ميكن التنقل فيها على 

منت السيارات املخصصة لرحالت السفاري.
وتقول بلدية دبي إن احلديقة اجلديدة التي 
حلت في مكان حديقة مماثلة في اجلميرة ظلت 
تســتقطب الزوار لعقود، هي »املوطن األكثر 
تنوعــا للحيوانات في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة«.
وتعد دبي، التي تضم أعلى برج في العالم، 
من الوجهات الســياحية الكبــرى في العالم، 
وقد زارها العام املاضي ١4.9 مليون شخص.


