
 «انا امارس الرقص واليوغا وركوب اخليل واللعب مع 
اوالدي والذهاب الى الشاطئ كلما اتيحت لي 

الفرصة. انا احب احلركة»
  املمثلة األميركية شارون ستون (٥٩ عاما) 
في حديث عن ســر احتفاظها مبظهرها 

الشاب.
  

  «تلقيت تهديدات بالقتل حتى عندما كنت في طريقي 
لشراء حليب»

  املمثــل البريطاني جيمس نورتون 
متحدثا عن بعض النتائج غير املستحبة 
لدوره كشخصية اجرامية في املسلسل 

التلفزيوني «الوادي السعيد».
  

  «كانت ميغان ماركل واحدة من ٥ ممثالت الختيار 
احداهن للعب دور البطولة النسائية في فيلم 
جيمس بوند اجلديد ولكن ارتباطها العاطفي 

باالمير هاري ادى الى استبعاد الفكرة»
  مصدر فني له صلة بالشركة املنتجة متحدثا 
عن مؤهالت ماركل كممثلة ناجحة وجميلة 

فضال عن كونها أميركية وهو احد متطلبات الدور.
  

  «لست حامال. هذا كله بسبب طبخ ايفا لونغوريا الشهي»
  املمثلة اوليفيا مان ردا على استفسار 
عاملة املساج عن حجم بطنها. وكانت 
مان قد لبت دعوة صديقتها احلميمة ايفا 
ملشــاركة عائلتها في غداء الكريسماس 

التقليدي.
  

  «لن أصطحب معي حيوان باندا. حيوانات الباندا 
والسياسيون نذير شؤم»

  رئيســة الوزراء البريطانية الراحلة 
مارغريت تاتشر في وثيقة حكومية ازيلت 
عنها السرية حديثا معقبة على اقتراح من 
مدير حديقة حيوان لندن بأن تصطحب معها 

في الطائرة الى واشنطن انثى الباندا التي اعرب 
االميركيون عن رغبتهم في استعارتها من بريطانيا. 
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 قريبًا ستشحن هاتفك السلكيا عن 
بعد أمتار.

 

 «الشؤون»: فّعلنا قانون املسنني
  لنحو 50 ألف مسن.

 
 ٭ .. ومتى نستغني عن الشاحن 

نهائيا؟  
 ٭ الرعيل األول ما قصروا.. يستاهلون. 
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 البقاء هللا 

 شيخة عبدالعزيز محمد العبيد، زوجة خالد بدر جنم الشرفـ  ٧٣ 
عاما ـ الرجال: اجلابرية ـ ق٥ ـ ش٩ ـ م٣٤ ـ ت: ٩٩٣٥٢٤٥٢ 

ـ النساء: العديلية ـ ق١ ـ ش١٩ ـ م٥ ـ ت: ٩٩٦٧٤٠٠٤. 

 يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى 
ربك  راضية مرضية    فادخلي  في عبادي  

وادخلي جنتي 

 حالة الطقس 

 حالة البحر 

 مواقيت الصالة 

5.17  الفجــر 
6.42   الشــروق: 
11.50   الظهــر 

2.40   العصــر 
4.58   املغــرب 
 6.21   العشــاء 

 دافــئ، وتظهــر بعض الســحب 
العالية، والرياح متقلبة االجتاه.

  سرعتها من: ٦ ـ ٢٠ كم/ س.
 العظمى: ٢٥ - الصغرى: ٠٩

 أعلى مد: 
  ٩٫٥٩ صباحا ـ ٨٫٥٥ مساء

  أدنى جزر:
  ٣٫٢٥ صباحا ـ ٣٫٠٥ مساء 

 07  آراء 
 08 - 09  األمنية 

 ١١ شابة ضمن ضحايا حريق هائل في بومباي 

 بعد صداقة ٦٠ عاماً.. يكتشفان أنهما أخوان!! 

 نفايات أكرا من املكبات إلى الفنادق الفخمة 

 يحّول فنانون في عّمان اجلدران واألرصفة والساللم احلجرية إلى لوحات 
بألــوان زاهية إلضفاء ملســة جمالية على مدينتهم رغــم صعوبات العمل في 
مجتمعهــم احملافــظ الذي يحرصون على عدم جتــاوز «خطوطه احلمر». بدأ 
فن الغرافيتي الذي يشق طريقه شيئا فشيئا في األردن، بالظهور في اململكة 
قبل نحو عشــرة اعوام مع رســومات في وسط عمان في منطقتي جبل عمان 
وجبل اللويبدة اللتني تعدان من اقدم احياء العاصمة ويسكنهما أجانب كثر.

  ويقول صهيب عطار (٢٥ عاما) الذي يعد أحد أشهر رسامي الغرافيتي في 
األردن لوكالــة فرانس برس إن «عمــان مدينة جميلة لكنها تفتقد إلى الروح 
واأللــوان وهي بحاجة إلى أن تتزين باملزيد من هذه الرســومات واأللوان كي 
تبدو أجمل». وينتقد البعض الهندســة العمرانية في العاصمة األردنية التي 
استخدم احلجر األبيض في تشييد أغلب بيوتها ومبانيها، معتبرين أن عمان 
املبنية على ســبعة جبال ويسكنها نحو أربعة ماليني نسمة مدينة بال روح. 
ويرى عطار وهو ميسك بعلبة طالء ويرسم على جدار موقف للسيارات في 
جبل عمان أحد أقدم احياء العاصمة أن «الشيء اجلميل في الغرافيتي هو أنه 
يحول هذه اجلدران االســمنتية العمالقة الصمــاء إلى لوحات ناطقة تنبض 
باحلياة واأللوان وتدخل الفرح والبهجة في نفوس املارة». ويشير إلى الرسم 
اجلداري الضخم الذي كان منشغال به وميثل ثالث أفاع تخرج برؤوسها من 
بني الورود قائال «إنها ترمز للحياة واملوت كما أنها تشــير إلى إمكان خروج 
شيء فاسد من شيء آخر جميل». ال يتجاوز عدد فناني الغرافيتي في األردن 

العشرة وهم يواجهون صعوبات في عملهم في مجتمع عشائري محافظ.

 لقي ١٤ شخصا على األقل 
مصرعهم في حريق هائل اندلع 
في مطعم شعبي في بومباي، 
في حادثة تكشف مرة جديدة 
عن الثغرات في مجال السالمة 

في الهند.
  وبــني الضحايــا ١١ امــرأة 
شابة كن يشــاركن في حفل 
عيد ميالد في هذا املطعم في 
الطابق األخير من املبنى الواقع 
بوســط املدينة، حــني اندلع 
احلريق بعيد منتصف الليل.

  وقال مسؤول في مستشفى 
ادوارد ميموريــال»  «كينــغ 
في بومباي افيناش ســوبي 
لوكالــة فرانس برس إن «١٤ 
شخصا قضوا جراء إصابتهم 
وخرج الضحايا اآلخرون من 

املستشفى».

 اكتشف رجالن من هاواي بعد صداقة ملدة ٦٠ عاما ومبحض 
املصادفة أنهما في الواقع أخوان.

  وكان والتر ماكفرلني وآالن روبنسون وكالهما في السبعينيات 
من العمر يستخدمان نفس املوقع على اإلنترنت ملطابقة احلمض 

النووي الريبوزي (دي.إن.أيه) للبحث عن جذور عائلتيهما.
  وكان روبنسون ابنا لعائلة بالتبني في حني لم يعرف ماكفرلني 

قط من هو أبوه.
  وكشفت نتيجة احلمض النووي الريبوزي اخلاصة بهما أنهما 
يتشاركان في عدة كروموزومات متطابقة فيما يوضح أن الرجلني 

اللذين تربطهما صداقة عمر هما في احلقيقة أخوان من األم.
  وكان ماكفرلني وروبنســون التقيا للمرة األولى في املرحلة 
السادســة الدراسية وصارا زميلني في نفس املدرسة اإلعدادية 
في هونولولو، حيث كانا يلعبان معا في نفس فريق كرة القدم.

 

 ال خيار أمام مئات الرجال والنساء واألطفال 
في أكرا سوى نبش القمامة بحثا عما قد يستخرج 
منها إلعادة بيعه بأسعار بخسة، غير أن الطالب 
جوزيف أووا- داركو يحلم بتقدمي حياة أفضل 
لهم بفضل مشــروعه القائم على إعادة تدوير 
القطع لصنع أثاث فاخر. تنتشــر القمامة في 
موقع أغبوغبلوشي الشاسع في ضواحي أكرا، 
من أكياس بالستيكية وأسالك وزجاجات وأحذية 
بالية تتكدس إلى جانب أجهزة تلفاز مكسورة أو 
لوحات مفاتيح قدمية. ويقوم النابشون بحرق 
األســالك والنفايات اإللكترونية وســط دخان 
خانق الســتعادة النحاس وغيره من املعادن. 
وعلى مقربة من املوقع، يتجول أطفال وتبحث 
حيوانات عما ميكن أكله ويفكك رجالن سيارة 

أجرة قدمية بواسطة مطرقة وإزميل.
  ومنذ سبتمبر، يفصل بون شاسع بني عاملني، 

هما حرم اجلامعة اخلاصة في ضاحية أكرا الراقية 
احملاطة باملساحات اخلضراء ومكب النفايات. 
وهما ميوالن اجلزء األكبر من أنشطة منظمتهما 
مبواردهما اخلاصة مبساعدة حاضنة للشركات 
الناشئة استحدثتها جامعة أشيشي ومعونات 
من تقدمي مؤسسة فورد. وقد اختير ٢٠ نابشا 
للقمامة هم من األكثر حماســة وهم يتدربون 
حاليــا على النجارة لصنع مناضد يشــتريها 
فنــدق فخم فــي العاصمة. وكانــت أولى ثمار 
املشروع ساعة ذات صندوق طويل مصنوعة 
من هيكل سيارة متفحمة واأللومنيوم وقطعة 
ساعة قدمية من أغبوغبلوشي. وهي قد بيعت 
لرجل أعمال في العاصمة الغانية. وقد عرض 
فندقان فخمان في أكرا شراء هذه القطعة، بحسب 
جوزيف الذي سرعان ما قرر صنع سلسلة من 

الساعات املماثلة.

 العاصمة األردنية عمان تتجمل بالغرافيتي  

 حريق بومباي يكشف ثغرات في مجال السالمة 

 إعادة تدوير نفايات أكرا لصنع أثاث فاخر  

 والتر ماكفرلني وآالن روبنسون .. أخوان 

 أبعد من الكلمات 
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