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جتدد حاالت الغرق وإغالق الشوارع 
من األمطار وحتديدًا في املناطق 

اجلنوبية من البالد والساملي وغيرها.

سوق املباركية يفوز باملركز األول 
خليجيًا في العمل البلدي.

٭ ُيَبا ِإْحنا غير. ٭ ردينا.. مو قلتوا مستعدين.. 
شسالفتكم؟! 
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أبعد من الكلمات
»أصبحت احتماالت إعادة انتخابه رئيسا أقوى اآلن«
هذا ما يقوله الصحافي األميركي 
جسنت ويب عن الرئيس ترامب بعد 
إعالن نتائج انتخابات الكونغرس نصف 
الفصلية، مضيفا أن على خصومه التوقف 

عن التقليل من أهمية قوته السياسية.

»كان ذلك خيارهم، لكن من واجبي أن أحبهم كأم«
املمثلة املتألقة نيكول كيدمان تخرج 
عن صمتها وتكشف تبينها، عندما 
كانت زوجــة للنجم توم كروز، طفلني 
ينتميان اآلن للكنيسة السيانتلوجية، وذلك 
بعد اإلشاعات التي ذكرت أن التزامهما  

الديني أثار خالفا غير متوقع داخل األسرة.

»ال أعبأ مبا يقوله الناس عني«
األملاني مسعود أوزيل، جنم نادي 
أرسنال الذي يعتبر من بني أفضل 
العبي كرة القدم في العالم، يؤكد أنه ال 
يهتم بآراء املنتقدين، ألنه يستمع فقط 

ألولئك املقربني منه من داخل دائرته.

»هل أستطيع تقبيلك؟ ال أعتقد أن ذلك ممكنا  بالطبع«
بهذا التســاؤل خاطبــت املمثلة 
البريطانية إميا تومسون )59 عاما( 
بدعابة األمير وليام، وجعلت وجهه يحمر 
خجال، عندما كانــت تتلقى منه جائزة 
التمثيل، اعترافا بجهودها في هذا املجال 

على مدى ثالثة عقود.

مواقيت الصالة

حالة الطقس

حالة البحر

 4.46 الفجــر 
6.07 الشــروق: 
11.32 الظهــر 
2.35 العصــر 
4.56 املغــرب 
6.15 العشــاء 

غير مستقر مع فرصة ألمطار 
متفرقة تكون رعدية أحيانا 
والرياح جنوبية شرقية الى 
جنوبية سرعتها من 20 إلى 

45 كم/ ساعة.

أعلى مد: 00.31 ص ـ 02.12 م
أدنى جزر: 07.50 صـ  07.42 م

العظمى: 27  الصغرى: 18

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية فادخلي  
في عبادي  وادخلي جنتي
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بركان الميا له 42 فوهة 
)أ.ف.پ(
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»شرايني الدم«.. بركان  يخفي تهديداً حتت اجلمال الساحر
أ.ف.پ: رغم الهدوء الظاهر في اجلوار، 
ميثل بركان الميا في وســط تشــيلي أحد 
أكثر البراكني نشــاطا في القارة األميركية 
وهو ما تشهد عليه احلمم البركانية وقطع 
الصخور البركانية التي ميكن رؤيتها على 

بعد كيلومترات عدة.
اسم هذا البركان الضخم الذي يضم وحده 
4٢ فوهة يعني »شرايني الدم« بلغة مابوتشي 
إحدى أهم لغات السكان األصليني في البالد.
وهو جزء من 9٠ بركانا نشــطا ينتشر 
على مساحة الـ 3١٠٠ كيلومتر الفاصلة بني 
احلدود الشــمالية للبالد وفيوردات ايسن 

في اجلنوب.
ويتواجــد أكبــر تركــز للقم عنــد فالق 
ليكيونيي اوفكوي املمتد على ألف كيلومتر 
فــي أقصى جنــوب تشــيلي. وتعتبر هذه 
املنطقة مبنزلة طريق البراكني وفق خبير 

اجليولوجيا مانويل شيلينغ.
ويخفي جمال هذا املوقــع تهديدا كامنا 
بثوران البراكني على سكان املناطق املجاورة 
يضاف إليه خطر الزالزل في هذا البلد الذي 

يسجل أقوى نشاط زلزالي في العالم.
وتخضع حاليا 3 براكني ملراقبة مشددة 
وهــي نيفادوس دو تشــيان الذي يضم ١٨ 
فوهة والبالغ ارتفاعه 3٢١٢ مترا، وهو في 
مرحلة إنذار برتقالية منذ شهر ابريل، فيما 
بركانا بالنشون بيتيروا وكوباهوي هما في 
مرحلة اإلنذار األصفر. وحتى أكتوبر، بقيت 
براكني السكار وبوييهوي كوردون كاولي 
وأوسورنو في مرحلة اإلنذار األخضر، وهو 
املســتوى األخير من بني مستويات اإلنذار 

األربعة في تشيلي.
لكن خالفا للزالزل، ميكن استباق أكثرية 

حاالت ثوران البراكني لتفادي التبعات.

بعد 200 عام من التنقل.. 
مجوهرات ماري أنطوانيت للبيع

بعــد أن ظلت تتنقل بني مجموعات املقتنيات اخلاصة 
ألكثر من ٢٠٠ عام، بدأ في جنيڤ عرض مجوهرات كانت 
متلكها ذات يوم ماري أنطوانيت ملكة فرنســا، وذلك قبل 

طرحها للبيع في مزاد يوم ١4 اجلاري.
وقالت دار املزادات البريطانية سوذبيز إنها تتوقع أن 
يبلــغ عائد املزاد نحو 4.5 ماليــني دوالر. وعبرت دانييال 
ماشيتي نائبة مدير قسم املجوهرات بدار مزادات سوذبيز 
فــي أوروبا عــن اعتقادها ان مجوهرات مــاري أنطوانيت 
ستحقق إيرادات جيدة، موضحة ان القطعة األغلى هي قالدة 
من اللؤلؤ واألملاس ويقدر أنها ستباع مقابل ما بني مليون 
ومليونــي دوالر. كما تتضمن املجموعة خامتا موســوما 
باألحرف األولى من اسم امللكة وضعت في قاعدته خصلة 
من شــعرها. وماري أنطوانيت، التــي تعود جذورها إلى 
النمسا كانت زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا. وبعد 
قيام الثورة الفرنسية في ١793 مت إعدامهما باملقصلة. وبعد 
إعدامهما مت تهريب مجوهرات امللكة إلى ڤيينا للحفاظ عليها 
أثناء الثورة وظلت في حوزة عائلة بوربون بارما امللكية.

)رويترز( لؤلؤة طبيعية تعود للملكة ماري أنطوانيت 

ملشاهدة الڤيديو  ميكن 
أوأواستخدام QR كود أو

مرمي الڤنزويلية 
ملكة جلمال العالم

ياباني يسجل رقماً قياسياً بقفز احلبل

»كامب فاير« يدمر منازل 
بكاليفورنيا ويدفع األلوف للفرار

رقم قياســي جديد ســجله الياباني هيجيكي إيكوياما 
احملترف في القفز باحلبال لينضم إلى أشــخاص آخرين 
حول العالم في االحتفال باليوم السنوي لألرقام القياسية 
ملوسوعة »غينيس«. ومتكن إيكوياما من القفز باحلبل ٢4 
مرة خالل ثالثني ثانية فقط ليحطم رقمه القياسي السابق 
وهو اثنتان وعشــرون قفزة. وقــال إيكوياما ان صيحات 
التالميذ العالية بإحدى املدارس االبتدائية وتشجيعهم له 
خالل عرض قدمه منحه دفعة قوية لتسجيل رقمه اجلديد.

لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: أعلنت السلطات في كاليفورنيا 
أنهــا طلبت من آالف الســكان في شــمال الوالية مغادرة 
ديارهم بســبب حريق ضخم التهم أكثر من ٨٠ كيلومترا 

مربعا ويتمدد سريعا.
واحلريق الذي أطلق عليه اســم »كامب فاير« ويعتبر 
متأخرا بالنسبة إلى موسم احلرائق في الواليات املتحدة، 
أتى على عشــرات املنازل في مقاطعة بوتي، حيث أعلنت 
الســلطات حالة الطوارئ. وتهدد النيــران حوالي ١5 ألف 
نقطة حساسة. ومتددت الكارثة التي أججتها رياح عنيف، 
منذ الفجر بسرعة كبيرة، وغطت مدينة بارادايز التي يبلغ 
عدد سكانها ٢6 الف نسمة، بسحب الدخان الكثيفة والرماد. 
ودمرت النيران عشرات املنازل ومستشفى ومحطة محروقات.

الياباني هيجيكي إيكوياما يحطم الرقم القياسي

النيران مشتعلة في منازل وسيارات بكاليفورنيا  )أ.ف.پ(

فازت الڤنزويلية مرمي كالريت فاالسكو غارسيا 
باملركز األول في مسابقة ملكة جمال 
العالم التي أقيمت في العاصمة 
هذه  في  طوكيو.  اليابانية 
مرتدية  مرمي  تبدو  الصورة 
الزي الوطني الڤنزويلي خالل 
إحدى منافسات املسابقة 

أمس.        )أ.ف.پ(
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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 
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