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الدوالر يهبط ألدنى مستوى في 
عامني.

مطالبات بتغيير املسمى الوظيفي 
لالخصائي االجتماعي إلى ممارس 

عام اجتماعي.

٭ ومع ذلك ال غنى للسياسة 
العاملية عن.. الدوالر!

٭ احلچي مو باملسمى يا جماعة.. 
شبيسوي حق عيالنا في املدارس؟!

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة  بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

أبعد من الكلمات
«بالرغم من ان الدور كتب لها اال اننا لم نتوقع 

ان تنضم الينا»
النجمة االسترالية نيكول كيدمان 
معربة عن سعادتها ملوافقة ميريل 
ستريب احلائزة على االوسكار ثالث 
مرات على لعب دور حماتها في املوسم 
الثانــي من املسلســل التلفزيوني 

«أكاذيب صغيرة كبيرة».

«باملناسبة.. انها كذلك بالفعل!»
املمثــل توم هانكــس ردا على 
ممتدحــي جمــال زوجته ريتا 
ويلسون في حفل اقيم على شرفهما 
مبناســبة مرور ٣٠ عامــــا على 

زواجهمـا.

«قال لي وكيل اعمالي انني لست مضطرة لعمل 
اي شيء لست مرتاحة لعمله»

النجمة االميركية سارة جيسيكا 
باركر تتذكر كيف ساعدتها كلمات 
وكيل اعمالهــا على رفض الظهور 

مبشهد فاضح في احد أفالمها.

«هل ميكننا احلرص على عدم اخفاء منش 
بشرتي؟ ال أريد طبقة كثيفة من كرمي 

التجميل»
ميغان ماركل خطيبة االمير هاري 
مخاطبة خبيــرة جتميلها ومتبعة 
نصيحة والدها بأن وجها بال منش 

هو ليلة بال جنوم. 

«من احملتمل انه يشعر باحلرج»
كريستني المبارد مقدمة البرامج 
البريطانية وزوجة  التلفزيونية 
جنم كرة القدم فرانك المبارد معلقة 
على مـــا أعلنته املمثلة ليز هيرلي 
عن أن ابنها البالغ ١٥ عاما هو الذي 
التي  املثيــرة  لها الصـــور  التقط 
نشرتها على انستغرام مبناسبــة 

عيد احلــب.
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غائــم مع فرصــة للغبــار على 
املناطق املكشوفة والرياح جنوبية 
شرقية سرعتها من: ١٥ـ  ٤٠ كم/س.
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البقاء هللا

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

خالد عبداهللا عيســى العتال ـ ٨٣ عاما ـ الرجال: 
بيان ـ ق٢ ـ ش١٣ ـ م٤٣ ـ ت: ٩٩١٥١٩٩٠ ـ 
النساء: غرب مشرف ـ ق٣ ـ ش٣١٥ ـ م١٢.

حســن طاهر عبداهللا احلرز ـ ٥٨ عاما ـ الرجال: 
املنصورية ـ ق٢ ـ ش٢٨ ـ م٢ ـ حســينية 
العباســية ـ ت: ٦٦٩٢٨٤٣٢ ـ النساء: جابر 

العلي ـ ق٨ ـ ش٣١ ـ م٢٠.
ناجي جاسم محمد أحمدـ  ٤٨ عاماـ  الرجال: الروضة 
ـ شارع سليمان بوكحيل ـ صالة دسمان ـ 
ت: ٩٩٥٣٣٦٩٨ ـ النســاء: األندلس ـ ق٣ ـ 

ش١ ـ م١٤ ـ ت: ٥٠٥٨٨٨٠٠.
سارة عباس ميرزا حسني ـ ٨٦ عاما ـ الرجال: بنيد 
القارـ  حسينية علي املوسويـ  ت: ٩٩٧٧٠١٤٧ 
ـ النساء: بنيد القار ـ احلسينية الزينبية ـ 

العصر فقط.

عباس ســمير علي  املطيري ـ ٥٦ عاما ـ الرجال: 
صبــاح الناصــر ـ ق٣ ـ ش٢١ ـ م١٩ ـ ت: 
٩٩٠٩٩١٠١ ـ النساء: عبداهللا املبارك ـ ق٦ ـ 

ش٦١٣ ـ م٢٦.
حامد عبدالعزيز حمد امليــر ـ ٨٣ عاما ـ الرجال: 
الروضة ـ ق٢ ـ ش٢٠ ـ ديوان املير ـ م٥٣ 
ـ ت: ٦٦٠٦٣٣٦٣ ـ النســاء: العديلية ـ ق٣ 
ـ ش٣٩ ـ م٢٥ ـ الدفــن بعد صالة العصر 

مبقبرة الصليبخات.
لطيفة عبداهللا حمد العسعوسي، ارملة فهد عبداهللا 
العسعوسيـ  ٨٦ عاماـ  الرجال: شرقـ  شارع 
اخلليجـ  ديوان العسعوسيـ  ت: ٩٩١٥١٥٠٩، 
النســاء: القادسيةـ  ق٨ـ  شارع عبدالعزيز 
دعيــج ـ م٣١ ـ ت: ٩٧٨٠٨٨٤٠ ـ الدفن بعد 

صالة العصر مبقبرة الصليبخات.
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لنحيا

ند عوكن أخواتنا لحضور دروس تفسير 

تلقيها كل أحد بإذن اهلل
أ.  نوف خالد يوسف المرزوق

العنوان : مسجد فاطمة محمد إبراهيم الجسار 
ضاحية جنوب السرة - منطقة الشهداء 

قطعة 5 - شارع 505
أوقات الدرس : بعد صالة المغرب مباشرة

الدعوة مفتوحة للنساء
لالستفسار والتسجيل
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سورة الفرقان

محطة حيدر باشا كما تبدو من مضيق البوسفور

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

برقصة األسد.. املاليزيون احتفلوا بالعام القمري اجلديد
احتفل املواطنون في ماليزيا 
ودول جنوب شرق آسيا بالعام 
القمــري اجلديــد. كما شــملت 
أمــس  املاليزيــون  احتفــاالت 
األول اخلميــس تقــدمي رقصة 
االسد، التي تعد ايضا من اهم 
التقاليــد عنــد ذوي االصــول 
الصينيــة فــي ماليزيا. وعادة 
ما تتجمع العائالت في ماليزيا 
بهذه املناســبة لتناول سلطة 
«يــي ســان» الكانتونيــة ذات 
األلــوان املتعددة، مع الســمك 
النيئ واخلضــراوات املقطعة 
إلى شــرائح رفيعة، وعادة ما 
اليوســفي،  املواطنون  يتبادل 
تيمنا بعموم الرخاء في العام 
اجلديــد، كما يحصــل األطفال 
وغير املتزوجني وكبار السن، 
على حزم حمراء حتتوي على 
قــدر من املال، فــي لفتة طيبة 
مبناسبة احتفال العام اجلديد.

عدد من املاليزيني يتابعون رقصة األسد

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

سخط بتركيا لتأخر ترميم محطة حيدر باشا التاريخية
ال تزال محطة حيدر باشــا 
للقطــارات املشــيدة في مطلع 
القرن العشرين كبوابة أوروبا 
إلى الشرق، صامدة عند الضفة 
اآلسيوية من مضيق البوسفور 
في اسطنبول غير أن احلركة 
فيهــا منعدمة بفعــل املماطلة 
في أعمــال الترميــم. وعبرت 
احملطــة املبنيــة وفــق النمط 
العاليــة  القوطــي بأبراجهــا 
وواجهتهــا الضخمــة، قرنــا 
مليئــا باالضطرابــات بينهــا 
احلرب العاملية األولى وسقوط 
العثمانيــــة  االمبراطوريـــة 
وترحيل األرمن مرورا بسلسلة 
انقالبات وصوال إلى حريق أتى 
على سقفها في نوفمبر ٢٠١٠.

لكن خالل السنوات اخلمس 
األخيــرة، لم يدخــل أي قطار 
احملطة بســبب إقفــال املوقع 
ألعمال صيانة تسبب التسويف 
فيهــا بتكاثــر الشــائعات عن 
مشــروع لتحويل املــكان إلى 
فندق أو مركــز جتاري، وهي 
احتماالت حتدث عنها مسؤولون 

منهم على التظاهر أســبوعيا 
للمطالبة باحلفــاظ على هذه 
احملطة التي أدرجت في العام 

سياسيون في املاضي. ويبدي 
املدافعون عن التراث قلقهم ازاء 
مثل هذه الفرضية، ويواظب عدد 

٢٠١٢ على قائمة املواقع املهددة 
الصادرة عن منظمة «الصندوق 
العاملي للمعالم» غير احلكومية.

رياضة

افتتاح رائع لكأس األمم للخيل 
العربية.. والبريهي ومي بوزبر 

يشيدان بالتنظيم
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احلكام يسجلون مالحظاتهم

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

ريو

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

«بيجافلور للسامبا» بطلة لكرنڤال 
ريو بفضل «السياسيني الفاسدين»

توجت مدرسة بيجا-فلور للسامبا بطلة لكرنڤال 
ريــو دي جانيرو للمرة الرابعة عشــرة في تاريخها 
بفضل عرض مشحون بالرسائل السياسية املناهضة 

للفساد والعنف في البرازيل.
وقد أثار اإلعالن عن فوز هذه املدرســة التي تتخذ 
مقرا لها في ضاحية نيلوبوليس الشعبية في شمال 
ريــو دي جانيرو، موجة فرح عارم لدى مشــجعيها 
الذيــن كانوا يرتدون أزياء زرقــاء وبيضاء في جادة 
سامبودرومو. وكانت هذه اجلادة الضخمة استضافت 
على مدى ليلتني كاملتني األحد واالثنني عروضا مبهرة 
قدمتهــا مدارس الســامبا الـ ١٣ في ريــو دي جانيرو 

وحضرها حوالي ٧٢ ألف متفرج.
وتقدمت بيجا-فلور على بارايزو دو تويتي التي 
حلت ثانية مع عرض طغت عليه السياسة أيضا يصور 
الرئيس احملافظ ميشال تامر على شكل مصاص دماء 

حامال كيسا مملوءا باملال.
وقيــم أعضاء جلنــة التحكيم البالــغ عددهم ٣٦، 
العروض على أساس تسعة معايير محددة جدا منها 
املوضوع املختــار ونوعية العربــات واألزياء مرورا 

باألغاني وأداء عازفي االيقاع في كل مدرسة.
وقد طبعــت إحدى عربــات بيجا-فلــور جمهور 
الكرنڤال بشكل خاص مع مشاهدها التي تنقل بعضا 
من يوميات مدن الصفيح البرازيلية مبا يشمل حاالت 
احتجاز الرهائن وحوادث إطالق النار والسطو إضافة 

إلى جثة في نعش تعلوه رسالة «أمل ضائع آخر».
واستلهم هذا العرض رواية فرانكنشتاين الشهيرة 
لتصويــر البرازيل كضحية لهجمــات من «وحوش» 

مثل الفساد والعنف.

رائدان ياباني وأميركي يغامران بالسباحة في الفضاء الطلق
واشــنطن ـ أ.ف.پ: خرج 
رائدان أميركــي وياباني في 
مهمة إلى الفضاء الطلق خارج 
احملطــة املدارية التي يقيمان 
فيها على ارتفاع ٤٠٠ ألف متر 
عن ســطح األرض، إلصالح 
عطل خارجــي وإمتام بعض 
أعمال الصيانة. وبدأت املهمة 
عند الســاعة ١٢٫٠٠ بتوقيت 
غرينيتش مع خروج الرائدين 
من باب احملطة ليســبحا في 
الفضاء في مغامرة تســتمر 
ست ساعات ونصف الساعة. 
وهــذه املهمة خــارج جدران 
الدوليــة  الفضــاء  محطــة 

والرابعة للرائد األميركي مارك 
فاند هاي. ونوريشيغ كاناي 
طبيــب وضابط في البحرية 

هي األولــى للرائــد الياباني 
نوريشــيغ كانــاي من وكالة 
الفضاء اليابانية (جاكســا)، 

ورائد فضاء منذ العام ٢٠٠٩، 
وســبق له أن أمضى ١٣ يوما 
حتت املياه في العام ٢٠١٥ في 
جتربة أقامتها وكالة الفضاء 

األميركية (ناسا).
والهدف مــن اخلروج إلى 
الفضاء اجلمعــة هو إصالح 
بعــض القطــع فــي الــذراع 
اإللكترونيــة للمحطة البالغ 
طولها ١٧ مترا والتي تستخدم 
لإلمســاك مبركبــات الفضاء 

اآلتية إليها من األرض.
وهــي املهمــة الثامنة بعد 
املائتني من هذا النوع في تاريخ 

احملطة، والثالثة هذا العام.

صورة نشرتها «ناسا» للرائدين في الفضاء


