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الثالثاء

واحد أبواللطف

»كما يعرف معظم الناس أنا من أنصار احلياة 
لكن مع 3 استثناءات«

الرئيس ترامب يؤكد أنه ضد اإلجهاض 
إال في حــاالت ثالث هي االغتصاب 
وسفاح احملارم واحلفاظ على حياة األم.

»إذا كان هناك من اليزال يشكك مبدى 
خطورة احلرب مع إيران، فعليه أن يستمع 
إذن لتحذير مدير االستخبارات املركزية 

األميركية السابق ديڤيد بيتريوس«
هذا ما يقوله املؤرخ واملؤلف البريطاني 

مايكل بيرلي حول محاولة جون بولتون، مستشار الرئيس 
ترامب لشؤون األمن القومي، جر الواليات املتحدة إلى 
صراع مع إيران، تبدو فيه حرب أميركا الســابقة على 

العراق مجرد عاصفة في فنجان.

»إن على أوروبا أن تعيد حتديد موقعها«
مستشارة أملانيا أجنيال ميركل تؤكد 
أن حقائق وقناعات النظام العاملي، التي 
سادت بعد احلرب العاملية الثانية لم 
تعد قابلة للتطبيق، وأن على أوروبا 
أن تتحد حتى تستطيع الوقوف أمام 

أميركا وروسيا والصني.

»إني سعيد ألن ذلك املعتوه لم يتمكن من 
مقاطعتي عند التقاط الصورة«

النجم أرنولد شوارزينيغر، بطل فيلم 
»تيرمينيتر«، يكشف أن رجال غريبا 
قفز عليه من اخللف، وطرحه أرضا 

أثناء التقاطه صورة ســيلفي مع أحــد املعجبني به في 
صالة رياضية.
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محمد حسن علي القطان: 86 عاماـ  الرجال: حسينية آل ياسني 
)احلداد( ـ املنصورية ـ ت: 66692900، النساء: حسينية أبا 
ذر الغفاريـ  الشــعبـ  ق5ـ  ش5ـ  م2ـ  بجانب مســجد 

عمار بن ياسر ـ ت: 66333389 ـ ُشيِّع.
محمد عبداهلل محمــد العجيري: 72 عاما ـ الرجال: قرطبة ـ 
ق3 ـ الشــارع الثاني ـ م46، النساء: السرة ـ ق4 ـ ش1 ـ 

م82 ـ ُشيِّع.
محمد منصور سالم األذينه: 61 عاما ـ الرجال: سلوى ـ ق12 ـ 
ش6ـ  م33ـ  ت: 65111126، النســاء: القرينـ  ق3ـ  ش34ـ  

م9 ـ ت: 97885801 ـ ُشيِّع.
عبدالعزيز راشد عبداهلل الوهيب: 75 عاماـ  الرجال: اخلالديةـ  
ق4 ـ ش49 ـ م7 ـ ديوان الوهيب ـ ت: 99806988، النساء: 

كيفان ـ ق1 ـ ش16 ـ م43 ـ ت: 24818021 ـ ُشيِّع.
ليلى عبداهلل عباس حسني، أرملة علي قمبر قمبر: 59 عاما ـ 
الرجال: الرميثيةـ  مسجد مقامسـ  ت: 66565242، النساء: 
بنيد القار ـ حســينية سيد علي املوسوي ـ ت: 62222797 

ـ ُشيِّعت.
عايض عوض ضاوي الديحانــي: 79 عاما ـ الرجال: العزاء في 
املقبرة فقطـ  مقبرة الصليبخاتـ  ت: 99888177ـ  99891899 

ـ الدفن االثنني بعد صالة التراويح.

البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

»كان« يكرم أالن دولون 
بسعفة ذهبية فخرية

ملياردير يسدد كامل ديون 
طالب جامعة أميركية

املئات يتنافسون في بطولة 
العالم للحية والشارب

أ.ف.پ: تسلم النجم السينمائي الفرنسي االن دولون 
الــذي غلب عليه التأثر األحد ســعفة ذهبية فخرية عن 
مجمل مسيرته من مهرجان كان للفيلم شاكرا اجلمهور.
وقال املمثل البالغ 83 عاما وهو يتســلم اجلائزة من 
ابنته انوشكا وسط عاصفة من التصفيق »لم ابك بهذه 
الطريقة منذ فترة طويلة«. وفي صالة عجت باحلضور 
ومن بينهم وزير الثقافة فرانك رييستر ورئيس املهرجان 
بيار لسكور ومندوبه العام تييري فرميو، دعي اجلمهور 
إلــى وضع شــارة كتب عليها كلمة »ســتار« )جنم( في 
إشارة إلى شارة مماثلة وضعها املمثل لدى مشاركته في 
املهرجان العام ٢٠٠7. وقال املمثل بعد تسلمه اجلائزة: »هذا 
املساء هو تكرمي بعد الوفاة بعض الشيء، حتى لو كنت 
ال أزال حيا. أنا راحل لكني لن أرحل قبل أن أشكركم«.

أ.ف.پ: كان طــالب جامعة مورهاوس في أتالنتا في 
والية جورجيا يســتعدون لتمضية وقت ممتع ملناسبة 
تخرجهم األحد إال أن مليارديرا أميركيا أتى إللقاء كلمة 

أمامهم، جعل هذا اليوم ال ميحى من ذاكرتهم.
فأمام خريجي العام ٢٠١٩، أكد رجل األعمال األســود 
روبرت ف. سميث الذي تقدر ثروته بحوالي ٤.٤ مليارات 
دوالر أنه سيتكفل بديون الطالب اإلجمالية أي ما يعادل 
نحو أربعني مليون دوالر. وقد استقبل هذا اإلعالن بصيحات 
الفرح والتصفيق من قبل نحو ٤٠٠ متخرج وأهاليهم.

وقال ســميث لطالب هذه اجلامعــة املعروفة بضمها 
طالبا من السود خصوصا إن »عائلتي ستنشئ صندوقا 
حملو قروضكم الطالبية«. وقد تناقلت أقواله هذه  شبكات 

التواصل االجتماعي.

رويترز: أقيمت في بلجيكا بطولة العالم للحية والشارب 
حيث تنافس املئات في استعراض كيفية تصفيف حلاهم 

وشواربهم بطريقة غريبة ومبتكرة.
وتدفق عشاق الشوارب واللحى من جميع أنحاء العالم 
على مدينــة أنتويرب البلجيكية للتنافس في البطولة، 
حيث أخذوا يستعرضون بفخر أساليب اعتنائهم بشعر 
وجوههم والتي تتكلف مبالغ كبيرة في بعض األحيان.

وشارك في نسخة عام ٢٠١٩ من املسابقة مئات الرجال 
وتنافسوا في فئات مختلفة مثل »الشارب امللكي« و»اللحية 

الطبيعية الكاملة بطول أكثر من 3٠ سنتيمترا«.

النجم أالن دولون حامال السعفة الذهبية )أ.ف.پ(

روبرت سميث متحدثا إلى الطلبة اخلريجني

احد املشاركني في املسابقة

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

سيلينا غوميز التي متلك 
150 مليون متابع على 

االنستغرام: وسائل التواصل 
أسوأ شيء ألبناء جيلي.

فريق طبي كويتي يستأصل 
ورما من مخ مواطنة بتقنية 
املالح اجلراحي يعد األول 

من نوعه.
  من عنده 150 مليون أكيد 

 منها لألعلى.سيتعب معهم!

17آراء

ملشاهدة الڤيديو

12أمنية

 في الســاعة ١٢ والدقيقــة ١8 ظهر يوم الثالثاء
٢8 - 5 - ٢٠١٩، تتعامــد الشــمس علــى الكعبــة 
املشــرفة وينعدم الظل في مكة املكرمة، ويستفاد 
مــن هذه الظاهــرة ان املتجه الى الشــمس يكون 

مستقبال للقبلة في جميع انحاء العالم.

الشمس تتعامد 
على الكعبة 

املشرفة
د.صالح محمد العجيري

باحث فلكي

مسلسل »آخر الليل« األكثر مشاهدة في لبنان
باألسبوع األول من رمضان

حــل مسلســل »آخــر 
الليــل« في طليعــة أكثر 
املسلســالت الرمضانيــة 
مشــاهدة في لبنان خالل 
مــن  األول  األسـبـــوع 

رمضان.
دراســة  وأوضحــت 
أجرتها شركة آراء بالتعاون 

مع شــركة جي أف كي أن 
املسلسل استقطب 5٩6 ألف 
مشاهد إلى شاشة تلفزيون 
اجلديد، ممســكا بهم منذ 
جزئه األول الذي بدأ عرضه 

قبل شهر رمضان. 
وأوضحت الدراسة أن 
املسلسالت األربع التي تلته 

في ترتيب األعلى مشاهدة 
تدرجت بفارق ضئيل عن 
بعضها، حيث حل مسلسل 
»الباشا« في املركز الثاني 
مع 5٢7 ألف مشاهد على 
شاشــة اجلديد أيضا، في 
حني جاء مسلســل »إنتي 
مني« على شاشة MTV ثالثا 

مبتابعة ٤88 ألف مشاهد 
ثم »خمســة ونص« على 
الشاشة نفسها في املرتبة 
الرابعة وتابعه ٤6٤ ألف 
مشــاهد، ليحل في املركز 
اخلامس مسلسل »الهيبةـ  
 MTV احلصاد« على شاشة

مع ٤3٤ ألف مشاهد.

وفق دراسة أجرتها شركة آراء بالتعاون مع شركة جي أف كي


