
أخيرة
االربعاء ١٦ اكتوبر ٢٠١٩

45

alanbanewsalanba_news_kwalanbaa.newspaper

تابعونا وتواصلوا معنا

٢٢٢7٢7٢7البدالة
٢٢٢7٢7٢8

٢٢٢7٢8٢8إدارة التحرير
٢٢٢7٢8٢٩

٢٢٢7٢743إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢7٢74٦

٢٢٢7٢75٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢7٢75١

٢٢٢7٢77٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢7٢7٩٩

٢٢٢7٢7٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

alanba.com.kw

31آراء 44أمنية

أبعد من الكلمات
»إذا حدث وأعطيت مقابلة ألحد ما، فلن تكون 

معك«
امللكة إليزابيث مخاطبة املذيع البريطاني 
املخضرم جون همفريز عندما سألها 

عن إمكان إجراء مقابلة معها. 

»وجدناه غارقا في ألعاب الڤيديو مع طفل مدبرة 
منزلي البالغ 11 عاما. كان ال يستطيع التعامل 

مع صحبة البالغني«
املغني البريطاني إلتون جون عن دعوته 

مايكل جاكسون إلى حفل عشاء.

»كنت شجاعًا لدرجة احلماقة«
املمثــل ويــل ســميث متحدثا عن 

شخصيته عندما كان شابا.

»لم أشاهد ممثال يتقمص الدور مثله« 
املخرج تود فيليبس، عن أداء املمثل 
األميركي جواكني فينيكس لشخصية 

اجلوكر.

أحمد غلوم رضا تقي اشــكناني: 25 عاما ـ الرجال: احلسينية 
االشكنانيةـ  ميدان حوليـ  ت: 97939445ـ  النساء: حسينية 
أم البنني األربعة ـ الرميثية ـ شارع أسامة بن زيد ـ ج93 ـ 

م38 ـ ت: 98818816 ـ شيع.
عبداللطيف عبداهلل عبداللطيف احلمــد: 64 عاما ـ الرجال: 
الشاميةـ  ق8ـ  ش85ـ  ديوان احلمدـ  ت: 25710831ـ  النساء: 

الساملية ـ ق9 ـ ج1 ـ م7 ـ شارع اخلليج العربي ـ شيع.
صيتة سودان سعيد الشمري، أرملة علي عقاب سعيد الشمري: 
74 عامــا ـ الصباحية ـ ق1 ـ ش1 ـ م505 ـ ت: 99507726 

ـ 66217377 ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.

البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية   

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

4:3٠الفجر
5:5٠الشروق

١١:34الظهر
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أعلى مد: 00:44 ص ـ 01:42م
أدنى جزر: 07:25 ص ـ 07:37م

الرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية 
شرقية. سرعتها من 08 إلى 30 كم/س.

الطقس:حار ورطب نسبيا على املناطق 
الساحلية وتظهر بعض السحب املتفرقة

العظمى: 39 - الصغرى: 26

يؤكد اخلبير الفلكي عادل املرزوق على بداية فترة الوسم 
 اليوم، مؤمــال أن تكون مطيرة. ويذكر أن فترة الوســم تبدأ

بـ »نوء العواء« الذي يستمر 13 يوما، وفيما يلي تفاصيل مقاله:

اليوم األربعاء ١٦ أكتوبر فلكيا هو بداية فترة 
الوســم التي نأمل وندعــو اهلل العلي القدير أن 

تكون فترة مطيرة منذ اليوم األول.
وتبدأ فترة الوســم في كل عام بنوء العواء، 
وهذه الفترة منزلة من منازل القمر والتي عددها 

٢8 منزلة.
ونــوء العــواء مدته ١3 يوما مثلــه مثل بقية 
األنــواء ينتهي يوم ٢8 أكتوبر في كل عام، وهو 
أول األنــواء في فترة الوســم ويالحــظ فيه أن 
اجلو في هذه الفترة غير معتدل وغير مستساغ 
والرياح متقلبة االجتاه، ولكن يغلب عليها االجتاه 
اجلنوبي الشرقي وهي التي تعرف عندنا بـ »رياح 
الكوس« التي ترفع من درجة احلرارة وتزيد من 
نسبة الرطوبة في اجلو، ولكن يالحظ أيضا في 
أواخر أيام هذا النــوء هو انخفاض ملحوظ في 
درجــات احلرارة، خصوصا في الليل، ما يجعل 
اإلنسان متحيرا في اختيار نوعية املالبس التي 
يرتديها في املساء هل تكون من النوع اخلفيف 
والصيفي، أم من النوع الصوف اخلفيف والربيعي، 
باإلضافة الى كثرة اإلصابة بأمراض البرد والزكام 

في هذه الفترة.
أمــا األمطار، فإنها تكون نادرة الســقوط في 
أول هــذا النــوء، وإن كانت غير مســتبعدة في 
أواخره. أما معدل درجــات احلرارة، فتكون في 
حدهــا األعلى 34 درجة مئوية واحلد األدنى لها 
يكون ١8 درجة مئوية. يقول ساجع العرب: »إذا 
اطلــع العواء ضرب اخلباء وطــاب الهواء وكره 

العراء وشنن السقاء«.

املرزوق: »الوسم« 
يبدأ اليوم وأمطار 

متوقعة في أواخره
اخلبير الفلكي عادل املرزوق

فلسطينيات يكسرن القوالب التقليدية لعمل املرأة
أ.ف.پ: تتجه األنظار إلى 
شاحنة ضخمة في شوارع 
مدينــة اخلليل في جنوب 
الغربية املزدحمة،  الضفة 
إذ جتلس داليا الدراويش 
املقــود اســتعدادا  خلــف 
المتحــان قيــادة الشــحن 
الثقيــل، في خطوة التزال 
محصورة في عدد قليل جدا 
من النساء الفلسطينيات.

تستعد داليا الدراويش 
للخضــوع  عامــا(   ٢١(
المتحان ســياقة الشــحن 
الثقيل لتنضم إلى نســاء 
فلسطينيات قليالت يقدن 
هذا النوع من الشــاحنات 
وهــو أمــر بالنســبة لهــا 

يتعدى قيادة شاحنة.
تقول داليا »األمر رمزي 
لإلنــاث وجديــد )...( هذا 
يشي بأننا نستطيع عمل 
كل شــيء، كامــرأة ميكنك 
العمل أو قيادة شاحنة أو 
أي شيء آخر طاملا تتمتعني 
بالصحــة«.  وتضيف »أنا 
واثقة من نفسي، ال أخاف، 
أعرف كيف أقود الشاحنة«. 
وداليا وهي أم لطفلني، 
بــني نســاء  واحــدة مــن 
فلسطينيات يزداد عددهن 

األقــوى.   الرجــال كانــت 
وتضيف املهندسة املعمارية 
»البعض ســاندني لكنهم 
قلــة )...( والبعض اآلخر 
كان يقــول بصــوت عــال 
أثناء مروري في الشــارع 
ويتساءل ما شأنك والعمل 

على الشاحنة؟« 
وفي »املدرســة األهلية 

للســياقة« كانــت داليــا 
ترجتــف قليــال قبــل بدء 
االمتحــان، فيمــا مدربهــا 
عصام بداوي يشــرح لها 
تفاصيله.  وبعدما أظهرت 
قدرتها على فصل املقطورة 
وإعــادة وصلهــا، صعــد 
االثنان إلى حجرة القيادة 

وانطلقا.

داليا الدراويش اظهرت قدرات في قيادة الشحن الثقيل

في مدينة اخلليل يحاولن 
داخــل  تغييــر  إحــداث 
مجتمعهن احملافظ والتأكيد 

على حقوق املرأة. 
إنهــا واجهــت  تقــول 
الصعوبــات وتعرضــت 
لالنتقاد من كال اجلنســني 
أثناء تدريبها العملي على 
انتقــادات  القيــادة، لكــن 

ملشاهدة الڤيديو


