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الثالثاء

واحد أبواللطف

»إذا كان لدينا الكثير من األشياء التي 
نستطيع االفتخار بها، إال أن علينا أن نقطع 

طريقا طويال، قبل أن يحظى كل أميركي 
باملساواة في هذا البلد«

٭ املغنية األميركية تيلر ســويفت تناشد، في رسالة 
مفتوحة عبر اإلنستغرام، السيناتور المار اليكساندر العمل 
من أجل إصدار قانون ال مييز في التعامل مع املثليني.

»أعتقد أن مثل هذه املزاعم باتت شيئا 
مألوفا«

٭ نيمار، جنم البرازيل ونادي »سان 
جرمان«، يعلق بال اكتراث، على اتهام 
امرأة له باغتصابها بفندق في باريس 

في مايو املاضي، وذلك بعد أن تعرف عليها عبر اإلنستغرام 
على حد زعمها. 

»على املرأة أال تشعر باخلوف من التعرض 
لالغتصاب بعد اآلن، عند تقدمها الختبارات 

التمثيل«
٭ جنم الســينما اإلجنليزية مايكل 
كني ميتدح حركة »وأنا أيضا« التي 

تتصدى للمتحرشني في هوليوود، وتدفع النساء للكشف 
عما يتعرضن له من إساءات في هذا املجال.

»ال تستمعوا لهذه املرأة التافهة«
٭ نايجــل فــاراج، زعيــم حزب 
»بريكست« يهاجم رئيسة احلكومة 
البريطانية تيريزا مــاي، ويصفها 
بصاحبــة األفق الضيق في التفكير 
ألنها منعته من االلتقاء بالرئيس ترامب 

خالل زيارته بريطانيا.
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خيراهلل خالد صالح النجدي: 63 عاماـ  الرجال: العدانـ  ق8ـ  
ش5 ـ م6 ـ ت: 99898125 ـ النساء: مبارك العبداهلل ـ غرب 

مشرف ـ ق1 ـ ش املسجد األقصى ـ م61 ـ ُشيّع.
طيبة عبداهلل عبداحملسن الصبيح: 89 عاما ـ الرجال: ديوان 
الفضالــةـ  الفيحاءـ  ق8ـ  مقابــل بيت التمويل الكويتيـ  
ت: 96060604 ـ النســاء: قرطبة ـ ق1 ـ ش محمد احلمود 

العبدالوهاب ـ م16 ـ ت: 55434840 ـ ُشيّعت.
رقية حسني علي آل عباس، أرملة عباس حسني رمضان: 84 
عاماـ  الرجال: غرب مشرفـ  مسجد الوزانـ  ت: 99610516 
ـ النســاء: بنيد القار ـ حسينية سيد علي ـ ت: 65883848 

ـ ُشيّعت.
ســيف زايد الدغيم العدواني: 83 عاما ـ الرجال: العارضية 
الصناعيــة ـ قاعة املباركية ـ مقابــل املعهد التجاري ـ ت: 
55999362 ـ النساء: ضاحية عبداهلل املبارك ـ ق2 ـ ش217 

ـ م3 ـ ُشيّع.
معصومة السيد عبداهلل حسني، زوجة غالب عبداهلل احلسان: 
52 عاما ـ الرجال: صباح الســالم ـ ق13 ـ ش1 ـ ج6 ـ م32 
ـ ت: 99001253 ـ النساء: صباح السالم ـ ق11 ـ ش2 ـ ج4 

ـ م19  ـ ُشيّعت.
مشاعل عبداهلل سعوي البذالي، زوجة علي عايد اجلميلي: 41 
عاما ـ الرجال: الصليبخات ـ ق3 ـ ش112 ـ ج6 ـ م29 ـ ت: 
50404148 ـ النساء: الصليبخات ـ ق3 ـ ش112 ـ ج6 ـ م57 

ـ ت: 94754339 ـ ُشيّعت.
شيخة عيد ابراهيم املسلم، زوجة خليل ابراهيم محمد الشامي: 
78 عاما ـ الرجال: ديوان القناعات ـ الشويخ السكنية ـ ت: 
99565641 ـ النساء: جنوب السرة ـ الشهداء ـ ق1 ـ ش101 

ـ م4 ـ ُشيّعت.
هيا عبداهلل بالل، أرملة عنبر ماجد املطيري: 75 عاماـ  الرجال: 
املقبرة فقطـ  ت: 66566553ـ  النســاء: جابر األحمدـ  ق2 

ـ ش216 ـ م651 ـ ُشيّعت.
يوســف محمد عبدالرحمن القصار: 56 عاما ـ الرجال: جنوب 
السرة ـ حطني ـ ق2 ـ ش220 ـ م13 ـ النساء: فهد األحمد ـ 

ق3 ـ ش309 ـ م22 ـ الدفن بعد صالة العصر.

البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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تابعونا وتواصلوا معنا

مدن إندونيسيا الكبرى تخلو من سكانها بحلول العيد

»غودزيال« يتربع على شباك التذاكر في أميركا الشمالية

ماليــن  يعــود  أ.ف.پ: 
اإلندونيســين في نهاية هذا 
األسبوع إلى مسقط رأسهم، في 
الريف أو املدن، لالحتفال بعيد 
الفطر. ويغادر نصف ســكان 
جاكرتا املقدر عددهم بحوالي 
١5 مليون نسمة، عاصمة أكبر 
بلد مسلم في العالم، في سياق 
موجة النــزوح هذه املعروفة 
محليا باسم »موديك«. وتشهد 
طرقات البلد زحمة خانقة في 
هذه املناســبة. وقد تستغرق 
بعــض الرحــالت ٢٤ ســاعة 
ويرتفــع خطر وقوع حوادث 

مرورية ارتفاعا شديدا.
وقد لقي عشرات األشخاص 
حتفهم على الطرق في السنوات 
األخيرة خالل موسم املوديك. 
وفي جزيرة جاوا اإلندونيسية 
حيــث يعيش أكثر من نصف 
ســكان البلــد البالــغ عددهم 
٢6٠ مليون نســمة، ازدحمت 

لوس اجنيليس ـ أ.ف.پ: 
تربــع فيلــم »غودزيال: كينغ 
أوف ذي منسترز« من إنتاج 
»وورنر براذرز« على شــباك 
التذاكر في أميركا الشــمالية 
مــع بــدء عرضــه فــي عطلة 
نهاية األسبوع على ما ذكرت 
شــركة »اكزبيتر ريليشــنز« 
املتخصصة. وقد حقق الفيلم 
إيرادات قدرها ٤٩ مليون دوالر، 
إال أن بعض احملللن اعتبروا أن 
أداء الفيلم أتى مخيبا للتوقعات 
إذ ان إيراداته في األيام الثالثة 
لعطلة نهاية األســبوع كانت 
أقل بكثير من اجلزء الســابق 
لهذه السلسلة في العام ٢٠١٤ 
والذي حقق ٩3 مليون دوالر.
وبلغت كلفــة الفيلم ٢٠٠ 
مليــون دوالر. وتراجــع إلى 
املرتبــة الثانية فيلــم »عالء 
الديــن« من إنتــاج »ديزني« 
بعدما كان متصدرا األســبوع 

وقال سوغنغ بوجي سائق 
سيارة أجرة محلية في طريقه 
مــن جاكرتا إلى وســط جاوا 
»تســتغرق الرحلة ما بن ١٤ 
و٢٠ ســاعة. ففــي حال كانت 

اجلني. وحل في املرتبة الثالثة 
فيلم »روكيتمــان« من إنتاج 
»باراماونت« حول حياة املغني 

حركة السير مقبولة، ال تتخطى 
املدة ١٤ ساعة، لكن في حاالت 
االزدحام املروري، قد تتجاوز 

٢٠ ساعة«.

البريطاني إلتــون جون وقد 
حقق الفيلم إيرادات قدرها ٢5 

مليون دوالر.

زحام في طرق إندونيسيا مع حركة النزوح قبيل العيد                             )أ.ف.پ(

بطلة الفيلم فيرا فارميغا لدى حضورها العرض األول 

الطرقات بالسيارات. واكتظت 
املطــارات واحملطات واملرافئ 
باملسافرين املتنقلن من منطقة 
إلى أخرى في هــذا األرخبيل 

الذي يضم ١7 ألف جزيرة.

املاضي حاصــدا ٤٢.3 مليونا 
وهو من إخراج غاي ريتشي 
وبطولة ويل سميث في دور 

علماء يعدلون جينات الدجاج 
ليقاوم إنفلونزا الطيور

محكمة ترفض احتجاز مؤسس 
»ويكيليكس« بتهمة االغتصاب

لندن ـ رويترز: اســتخدم علماء في بريطانيا أســاليب 
تعديــل اجلينات الوراثية لوقف انتشــار إنفلونزا الطيور 
بن خاليا دجاج جرى إنتاجها معمليا، وهي خطوة رئيسية 
على طريق إنتاج دجاج معدل وراثيا ميكنه وقف انتشــار 
اإلنفلونزا بن البشر. وتنتشر ڤيروسات إنفلونزا الطيور 
حاليا بسرعة كبيرة بن الطيور البرية والدواجن وفي بعض 
األحيان ميكن أن يتجاوز الڤيروس النوع ليصيب اإلنسان.

ويشير خبراء الصحة العامليون املختصون في األمراض 
املعديــة إلى أن أحــد أكبر مخاوفهم هو خطــر ظهور وباء 
اإلنفلونزا بن البشــر بسبب ســاللة من ڤيروس إنفلونزا 
الطيــور ميكنها القفز بن األنواع والتحور إلى شــكل قاتل 
ينتقل عن طريق الهواء وينتشر بسهولة بن البشر. ومتكن 
الباحثون من إمبريال كوليدج لندن ومعهد روسلن في إدنبره، 
في أحدث دراســة، وعن طريق اســتبعاد جزء من احلمض 
النووي داخل خاليا دجاج منت في املعمل من منع ڤيروس 

إنفلونزا الطيور من التمسك باخللية والتكاثر بداخلها.

ســتوكهولم ـ د.ب.أ: رفضت محكمة ســويدية طلبا 
باحتجاز جوليان أساجن مؤسس موقع ويكيليكس غيابيا 

لالشتباه بضلوعه في جرمية اغتصاب.
وطالــب االدعاء الســويدي أمس باحتجــاز جوليان 
أساجن غيابيا بتهمة االغتصاب ألنه قد يتهرب من العدالة.
وقالــت نائب املدعــي العام إيف ماريا بيرســون في 
احملكمة بعد جلسة مغلقة إن طلبها كان ضروريا، حيث 
ان أســاجن قد يتهرب مــن العدالة عقب اســتكمال فترة 
احتجازه في بريطانيا خلرقه شروط اإلفراج عنه بكفالة.

ملشاهدة الڤيديو

حملة في اليابان ضد الكعوب 
النسائية العالية

أ.ف.پ: قدمت نساء يابانيات أمس االثنن عريضة إلى 
احلكومة لالحتجاج على إلزامهــن انتعال الكعب العالي 

كأحد الشروط التي تفرضها الشركات على املوظفات.
وقــد أطلقــت حملة #كوتــو، وهي لعــب على كلمتي 
»كوتســو« التــي تعني أحذية و»كوتســوو« التي تعني 
األلم باليابانية، املمثلة والكاتبة املستقلة يومي إيشيكاوا. 
وهي حظيت بتأييد حوالي ١٩ ألف شخص على اإلنترنت. 
وأوضح املشاركون في هذه احلملة أن انتعال الكعب العالي 
يعتبر شــبه إجباري عند البحث عــن عمل أو العمل في 

العديد من الشركات اليابانية.

ملشاهدة الڤيديويومي إيشيكاوا صاحبة حملة #كوتو  )أ.ف.پ(

اليوم الثالثاء أول أيام عيد 
الفطر السعيد.

وردتنا شكاوى بشأن إهمال 
الهيئة التمريضية في مركز 

بدرية األحمد قسم الكيماوي 
مع قلة في عدد األطباء.

   كل عام وأنتم بخير
   هذا مو خوش حچي

        يا الصحة.

ً طقس عطلة العيد شديد احلرارة ورطب نسبيا
توقعــت إدارة االرصــاد 
اجلوية أن يكون الطقس خالل 
أيام عيد الفطر شديد احلرارة 
ورطب نسبيا نهارا ال سيما 
في اجلزر واملناطق الساحلية 
وحارا ورطبا نسبيا مساء.

وقال رئيس قسم التنبؤات 
املالحيــة فــي االدارة ضرار 
العلي لـ»كونا« أمس ان البالد 
شهدت خالل اليومن املاضين 
نشــاطا في الرياح الشمالية 
الغربية اجلافة بلغت سرعة 
هباتها اكثر من 6٠ كيلومترا 
في الساعة في بعض املناطق 
أدت إلى إثارة الغبار خاصة 

على املناطق املكشوفة.
وأضــاف العلــي انه من 
املتوقع أن يكون طقس اليوم 
شديد احلرارة ورطبا نسبيا 

في الساعة على السواحل.
واضاف ان طقس املناطق 
البرية غــرب البالد حار مع 
رياح شمالية غربية تنشط 
على فترات تتراوح سرعتها 
بــن ١٠ و٤٠ كيلــو مترا في 
الســاعة ودرجــة احلــرارة 
العظمــى املتوقعــة تتراوح 
بــن ٤5 و٤8 درجــة مئوية 
والصغرى بن ٢8 و33 درجة 

مئوية.
وأشار الى أن الطقس غدا 
االربعاء رطب نســبيا يزداد 
في اجلزر والسواحل ليكون 
شديد احلرارة ورطبا نسبيا 
نهارا ورطبا مساء مع استمرار 
الرياح متقلبة االجتاه جنوبية 
شــرقية وتكون خفيفة إلى 
معتدلــة الســرعة تتــراوح 

ســرعتها بــن ١٠ و35 كيلو 
مترا في الساعة.

وذكر العلي أنه من املتوقع 
أن يســتمر الطقــس شــديد 
احلرارة ورطبا نسبيا نهارا 
وحارا نســبيا ورطبا مساء 
خاصة في اجلزر والسواحل 
يومــي اخلميــس واجلمعة 
مع اســتمرار الرياح متقلبة 
االجتــاه جنوبيــة شــرقية 
إلى معتدلة السرعة  خفيفة 
تتراوح سرعتها بن ١٠ و35 

كيلو مترا في الساعة.
وتوقع ان تتراوح درجة 
احلرارة العظمى بن ٤5 و٤8 
درجة مئوية والصغرى بن 
٢8 و3٤ وحالة البحر املتوقعة 
خالل األيام القادمة خفيف الى 
معتدل املوج من ٢ و٤ أقدام.

ضرار العلي

خاصة فــي اجلزر واملناطق 
الساحلية نهارا وحارا ورطبا 
نسبيا مساء مع رياح متقلبة 
االجتــاه جنوبيــة شــرقية 
خفيفة إلى معتدلة بســرعة 
تتراوح بن ١٠ و3٠ كيلو مترا 

علم التنجيم
د.صالح محمد العجيري

باحث فلكي

هو علم التنبؤ الغيبي الذي يربط بن األبراج 
)الشــكل الــذي تتخذه النجــوم نتيجــة دورانها 
حول الشــمس(، وحظ اإلنســان فــي احلياة من 
سعادة وشقاء وجناح وفشل، وألن بعض الناس 
يعتقدون أن حياة الفرد ومصيره مرتبطان بالنجوم 
والكواكب، لذا يستغل املنجم فراسته في فهم احلالة 
النفسية للشخص الذي يلجأ إليه ليكون فريسة 

سهلة ميكنه استغالله.

املمثلة الهندية ديا ميرزا لدى مشــاركتها في حدث »خطوة نحو بيئتنا« الذي ينظمه احتاد الغرف التجارية والصناعية الهندية ومنظمة النســاء قبيل 
االحتفال بيوم البيئة العاملي في أحد الفنادق مبدينة أمريتسار الهندية       )أ.ف.پ(

ديا ميرزا 
تشارك 

بيوم البيئة

ملشاهدة الڤيديو

من تاريخ ما أهمله التاريخ


