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استثمارات الطاقة في 5 
سنوات في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

الكويت والبحرين وقعتا 6 
مذكرات تفاهم وبرامج 

تنفيذية.
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اجلمعة

واحد أبواللطف

»we« حتتفي 
بإجنازات الشباب 

في كاليفورنيا
وكاالت: اســتضافت والية 
كاليفورنيا األميركية أمس، أكبر 
جتمع لتعزيز طاقة الشباب في 
العالم من تنظيم مؤسسة نحن 
»WE« اخليريــة، والذي يضم 
شخصيات وصناع القرار وفنانني 
من مختلف انحاء اميركا والعالم 
لالحتفال مع الشــباب وعرض 
امللهمة  جتاربهم وقصصهــم 
في القيادة واحداث التغيير في 

مجتمعاتهم.

)سورة ص : 29(

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

96971200

سورة لقمان

»وهذه زلة جديدة حتى قبل أن يصل الى بريطانيا«
تعليق لرواد مواقع التواصل االجتماعي 
على بيان البيت األبيض األميركي، الذي 
استخدم عبارة »صاحبة اجلاللة امللكية 
امللكة«، بدال من »صاحبة اجلاللة امللكة« 
- دون امللكية - في اإلعالن عن قبول 

الرئيس ترامب وزوجته ميالنيا دعوة امللكة إليزابيث لهما 
لزيارة بريطانيا الصيف املقبل.

»إنهما ال تشــتركان في أي شيء يذكر سوى
 في زواجهما من شقيقني أميرين«

ديبي فرانك، التي عملت سابقا كقارئة 
طالع »منجمة« لألميرة الراحلة ديانا، 
تتحدث عن كيت ميدلتــون وميغان 

ماركل زوجتي األميرين وليام وهاري، بالقول إن األولى 
محترمة وحذرة وحتتــاج للتهدئة قليال، بينما تتصف 

الثانية بالعصبية، وال تهتم إال بشؤونها.

»بصفتي أما، ليس هناك شك في حبي ألطفالي،
لكن يتعني أن يكون هناك حدود في التربية«

جنمة السينما نيكول كيدمان تكشف 
أنها ال تسمح ألوالدها بامتالك هواتف 
محمولة أو استخدام اإلنستغرام، بالرغم 

من أن البعض ينتقدونها في هذا الشأن.

»ليس ثمة حاجة للقلق فهي في حالة طيبة«
األميركي سام أصغري، صديق 
املغنية بريتني سپيرز املنحدر من 
أصول إيرانية، يطمئن معجبيها 
بعــد أن أجرت فحوصات طبية 

في مركز للصحة النفسية والعقلية مؤخرا.

»بالرغم من كل شــيء، اجلراحة التجميلية 
جتعلني سعيدة«

عارضة األزياء البريطانية ميغان بارتون 
هانسون ترد على أولئك الذين يصفون 
جمالها باملزيف، مؤكدة أنها لن تتردد 

اآلن أو في املستقبل في االستسالم ملبضع اجلراح عند 
اللزوم.

أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 
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عبدالعزيز خالد اجلناعي: 68 عاماـ  الرجال: 
ديوان القناعاتـ  ت: 66232654، النساء: 
صباح السالمـ  ق10ـ  ش1ـ  ج14ـ  م35 

ـ ت: 97366623 ـ ُشيّع.
ناصر صالح سليمان املوّلي: 52 عاماـ  الرجال: 
الروضة ـ ق2 ـ صالة دســمان ـ ت: 
66373611، النساء: الظهر ـ ق3 ـ ش6 

ـ م26 ـ ت: 69915058 ـ ُشيّع.
جمال ِجِدْي البغيلي: 59 عاما ـ اشبيلية 
ـ ق2 ـ ش205 ـ م3 ـ ت: 55564466 

ـ ُشيّع.
ـ  81 عاما  رحيلة فالح مشــعان الظفيري: 
الرجال: خيمة بني الصناعية ـ اجلهراء 
النساء:  والنســيم ـ ت: 66535604، 
عبداهلل املبارك ـ ق3 ـ ش307 ـ م22 ـ 

ت: 97918774 ـ ُشيّعت.
زوجة  ليلى حاجــي علي محمد دشــتي ـ 
عبداحلميد جاسم االستاذ: 46 عاما ـ 
الرجال: الدعيةـ  مسجد البحارنةـ  ق2 
ـ ت: 66777888، النساء: الدعية ـ ق1 
ـ ش11ـ  م4ـ  ت: 99830038ـ  الدفــن 

التاسعة صباحا.
ـ  أنور عبدالعزيز محمد الــدوب: 58 عاما 
الرجال: بيان ـ ق5 ـ ش2 ـ ج1 ـ م52 
ـ ت: 99063426، النساء: سلوى ـ ق8 
ـ ش5ـ  م366ـ  ت: 98000294ـ  ُشيّع.
بروانة علي حســني ســلطان: 63 عاما ـ 

الرجال: احلسينية اجلديدة ـ شرق ـ 
ت: 99057929، النساء: القادسيةـ  ق9ـ  
شارع يوسف العدسانيـ  م10ـ  ُشيّعت.

لطيفة عبداهلل احمد الكندريـ  ارملة محمد 
احمد علي ابراهيم الكندري: 71 عاما ـ 
الرجال: جنوب السرة ـ حطني ـ ق1 ـ 
ش102 ـ م27 ـ ت: 55221138، النساء: 
العقيلة ـ ق4 ـ ش415 ـ م221 ـ الدفن 

بعد صالة العصر.
احمد عيسى عبدالكرمي الشرهان: 96 عاما ـ 
الرجال: القادسية ـ ديوان الشرهان ـ 
ق9 ـ شارع القاهرة مقابل حولي ـ ت: 
94064488، النساء: مبارك الكبيرـ  ق6 
ـ ش17 ـ م37 ـ ت: 97271327- الدفن 

بعد صالة العصر.
قدرية محمد طنطاويـ  ارملة عبداللطيف 
محمد عبدالرســول حيات: 72 عاما ـ 
الرجال: حســينية عقيلــة الطالبني ـ 
الرميثية ـ مقابل حسينية سيد محمد 
ـ ت: 99438090، النساء: اجلابريةـ  ق6 
ـ ش7 ـ م32 ـ ت: 99641512 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
احمد ابراهيم فوليت علي: 69 عاماـ  الرجال: 
مبارك الكبير ـ ق7 ـ ش15 ـ م3 ـ ت: 
النســاء: جابر االحمد ـ   ،65550574
ق2 ـ ش243 ـ م321 الدور األول ـ ت: 
96666102 ـ الدفن بعد صالة العصر.

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

توك توك إيفرارد ..
هل يكون األسرع في العالم؟

مثلجات بنكهة الرجنة 
طعم مختلف في القاهرة

يســعى رجل األعمال البريطاني مات إيفرارد جاهدا كي 
تكون عربته ذات الثالث عجالت أو »توك توك«، التي اشتراها 
من موقع إي-باي اإللكتروني للمزادات حينما كان في زيارة 
لتايلند األســرع في العالم، خالل مشاركته في سباق يقام 

الشهر املقبل في يوركشير.
ويعتزم إيفرارد املشاركة بعربته املعدلة في سباق يقام 
على مضمار في يوركشير الشهر املقبل، آمال في كسر حاجز 

مائة وستني كيلومترا في الساعة.
والرقم العاملي املسجل حاليا هو ١٠٩.٥٠ كيلومترات في 
الساعة، لكن إيفرارد يقول إن التعديالت الفنية التي أجراها 
على عربته واتباعه حلمية غذائية ســيمكنانه من حتطيم 

هذا الرقم بسهولة.
ويقول رجل األعمال البريطاني إنه قام بتغيير كل أجزاء 
التوك توك الذي ميلكه بهدف حتديثه، ومن بني تلك األجزاء 
محركه األصلي والذي تبلغ سعته 3٥٠ سنتيمترا مكعبا وركب 
محركا تبلغ ســعته ١3٠٠ سنتيمتر مكعب ميكنه الوصول 
إلى سرعة تبلغ نحو ١٤٥ كيلومترا في الساعة على األقل.

وأشار إلى أن عربة التوك توك أصبحت في حالة أفضل 
رمبا من احلالة التي كانت عليها عقب إنتاجها عام ١٩7١.

وأبلغ إيفرارد »رويترز« بأنه يأمل في جمع آالف اجلنيهات 
اإلســترلينية تخصص لألغــراض اخليرية خالل محاولته 

تسجيل رقم قياسي جديد باستخدام تلك العربة.

إذا لم يكن مبقدورك تناول اآليس كرمي بشكل يكفيك، وفي 
ذات الوقت كنت من محبي ســمك الرجنــة، فإن هذا النوع من 
املثلجــات، اآليس كــرمي )البوظة( بنكهة الرجنــة الذي يقدمه 
محــل في مصــر، قد يكون خليطا مفضال لديــك. وهذه النكهة 
الغريبــة عبــارة عن مزيــج مجمد من الرجنة اململحة بشــكل 
خفيف والليمون واآليس كرمي، وهي وصفة يتعشــم صاحب 
محل )رول زون للوافل واآليس كرمي( في مدينة اجليزة مبصر 
أن جتذب العمالء التواقني ألفكار جديدة. وقال صاحب الفكرة 
واحملل، هاني اسماعيل »عملنا البيزيك )األساس( بتاع اآليس 
كرمي )البوظة( من ليمون )حامض( ومياه. حطينا معه رجنة 
وعملنا تيست )اختبار مذاق( وخدنا آراء الناس، كان فيه ناس 
مبسوطة جدا وكان فيه ناس بالنسبة لها املوضوع غريب. أنا 
بالنسبة لي ما كنتش شايف املوضوع غريب ألن إحنا برضه 
عملنا قبل كده الوافل وسلمون مدخن وتونة مدخنة مع مايونيز 
وطعمه حلو جدا. الفكــرة جاية موضوع حلو مع حادق. فيه 
ناس بتحب جدا حادق مع حلو سنة بيكسر السنة احلادق دي«.

توك توك إيفرارد واالستعداد للسباق

آيس كرمي بنكهة »الرجنة«

الطائر نيلسون من مركز الرعاية.. إلى الزنزانة

عبر النسر نيلسون اليمن بحثا 
عن الطعام، ليجد نفسه فجأة سجينا.

وحّط النسر الترابي اللون في تعز، 
ثالثة كبرى مــدن اليمن، في خطوة 
غيــر مألوفة لطائر يتمّتــع بالقدرة 
على التحليق ملســافات طويلة عبر 
القارات سعيا وراء الطعام واألجواء 

املناخية املالئمة.
وكان نيلسون، الذي يقّدر عمره 
بالسنتني، بدأ رحلته في سبتمبر من 
بلغاريا، حيث حصل في مركز للرعاية 
باحليوانات علــى جهاز تتّبع يعمل 
عبر األقمار االصطناعية ملعرفة أماكن 
تواجــده بتمويل مــن جمعية »فاند 
فور وايلد فونا أند فلورا« البلغارية.
ويبدو أن نيلسون ضّل الطريق، 
وقــّرر أن يحط في تعــز بعد رحلة 
طويلة ومنهكة، لكنه وقع في األسر.

وما إن شاهد مينيون جهاز التتبع، 
حتى احتجزوا الطائر الضخم بعدما 

وذكر احلوت أن الطائر هاجر من 
بلغاريــا إلــى تركيا، ثــم إلى األردن 
والســعودية فاليمــن حيــث فقدت 
املنظمة القدرة على تتّبع حتّركاته. 
وظــل مصيــر نيلســون غامضا 
حتى يوم ٥ أبريل حني بدأت املنظمة 
البلغارية تتلّقى مئات الرســائل من 
مينيني شــعروا بالقلــق على حياة 

الطائر.
ويتناول نيلسون حاليا الطعام 
بشكل متواصل، ويخضع للرعاية على 
مدار الســاعة في مسعى إلعادة بناء 
قوته وقدرته على الطيران ملسافات 
طويلة. وقال احلوت »عندما جلبناه 
إلى هنا، كان ضعيف البنية« ووزنه 

أقل مما يجب أن يكون عليه.
ويضع الرجل قفازين حني يحمل 
الطائر فوق إحدى ذراعيه، ثم ينظر 
إليه بإعجاب مبتسما ويرسل له قبلة 

في الهواء.

النسر نيلسون

املمثلة الشابة اكيرا أكبر لدى حضورها مؤمتر »نحن« في كاليفورنيا أمس   )أ.ف.پ(

اشتبهوا في أّنه يحمل جهاز جتّسس، 
فربطوا إحدى رجليه بحبل ملنعه من 
الطيران، ونقلوه من مكان إلى آخر، 

من بينها غرفة تشبه الزنزانة.
في مسعى لتوضيح مسألة اجلهاز 
وإطالق ســراحه، قاد هشام احلوت 
ممثل املنظمــة البلغارية في اليمن، 
ســيارته لنحو ست ساعات منطلقا 
مــن صنعاء، إلى تعز على بعد نحو 

3٠٠ كلم جنوبا.
وقــال »اســتغرق االمــر ١٢ يوما 
الستعادة الطائر« ونقله إلى العاصمة 
اليمنيــة حيث يخضــع للرعاية في 

الوقت احلالي.
وأوضــح أن وزارة اخلارجيــة 
البلغاريــة »تواصلــت مع الســفير 
اليمنــي الذي قام بــدوره باالتصال 
مبسؤولني محليني )في تعز( وأبلغهم 
بضرورة تسليم الطائر إلى املنظمة 

)البلغارية( فورا«.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


