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وردتنا اتصاالت من مواطنني 
يشتكون من عدم وجود مكتب 

صحي في تايلند.

»موديز« تخفض النظرة 
املستقبلية للبنوك العاملية 

وحتّذر من تباطؤ النمو 
االقتصادي عامليًا وتداعياته.

  هل هناك أسوأ مما نحن 
فيه؟!

  رسالة ننقلها لوزارة الصحة.

أبعد من الكلمات
»ال أناقش تفصيالت عالقتنا في اإلعالم«

مصممة األزياء البحرينية ميشــا 
نونو )32 سنة( عن عالقتها بدوقة 
ساسكس، ميغان ميركل وهل تناديها 
باسمها كصديقة حميمة أم تناديها 

بدوقة ساسكس.

»ال تشاهدوه على املوبايل«
املخرج مارتن سكورسيزي، يرجو 
من يريد مشــاهدة فيلمه األخير 
»األيرلندي« أال يشاهدوه على جهاز 
موبايل صغير الشاشة، لكن ال بأس 

بجهاز به شاشة كبيرة.

»فقدت 25 كيلو ألتقمص هذا الدور«
املمثل األميركي خواكني فينيكس 
)45 ســنة( عــن دوره في فيلم 

اجلوكر.

»سحرتني جنوميتها!«
املنتج الفني توماس دبلو )41 سنة( 
عن وقوف املغنية النجمة شانيا توين 
إلى جواره لبضع ثوان خالل حفل 

توزيع جوائز األغنيات األميركية.

»أبحث عن رجل حقيقي«
املمثلة األميركيــة تيفاني هاديش، 
عن أمنيتها السرية في عيد ميالدها 

األربعني.
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ألول مرة في الكويت

»األرصاد«: فرص لسقوط أمطار متفرقة .. واحلرارة إلى انخفاض
قال مراقــب التنبؤات اجلوية فــي إدارة األرصاد 
اجلوية عبدالعزيز القراوي ان البالد تتأثر منذ مساء 
اجلمعة بأمطار خفيفة الى متوســطة الشــدة تكون 
رعدية أحيانا خاصة على املناطق الشمالية واجلزر 
مصحوبة برياح قد تصل ســرعتها الى 5٠ كيلومترا 

في الساعة.
وتوقــع ان تنخفــض درجات احلــرارة مع حتول 
الريــاح الى شــمالية غربية ابتداء مــن صباح اليوم 
لتتراوح احلــرارة العظمى بني ٢٠ و٢٢ درجة مئوية 

والصغرة بني ٨ و١٠ درجات مئوية.
ودعا مرتادي البحر ألخذ احليطة واحلذر من ارتفاع 
األمــواج الى اكثــر من 6 أقدام كذلــك قائدو املركبات 
خاصــة على الطرق الســريعة البريــة من انخفاض 

الرؤية املفاجئ.
هذا، وكشــفت مصادر بوزارة األشغال ان األمطار 
التي شهدتها البالد لم تكن باألمطار الكبيرة، وبالتالي 

فإنها كانت حتت سيطرة شبكة الصرف الصحي.
وأضافــت املصادر ان »األشــغال« كانت في حالة 
تأهب منذ هطول هذه األمطار من خالل فرق الطوارئ 
والفرق املساعدة وكذلك فرق املساندة ذات العقود مع 
الوزارة، حيث حتصنت جميع هذه الفرق في مواقع 
اخللــل وخاصة األماكن التي شــكلت للوزارة مصدر 

قلق في العام املاضي.

»األشغال«: أمطار السبت استوعبتها شبكة الصرف

)قاسم باشا( األمطار املتفرقة قد تهطل اليوم األحد أيضا 

مشكلة السباكة تشغل ترامب!
الرئيــس  أ.ف.پ: تنــاول 
األميركي دونالد ترامب خالل 
اجتماع فــي البيــت االبيض 
اجلمعة مشــكلة السباكة في 
البيوت األميركية التي تتسبب 
في اســتهالك كميات إضافية 

من املياه.
ودخــل ترامب خــالل هذا 
االجتمــاع فــي تفاصيل هذه 
املشكلة، مشــيرا إلى األهمية 
التي يوليها للقضية. وأوضح 
بــكل  أن احلكومــة »تنظــر 
جديــة« في املشــكلة الناجتة 
عن استهالك املياه الكبير في 

حمامات األميركيني.
ووجه الرئيس الذي أمضى 
معظــم حياتــه فــي صفقات 
عقارية وفي مجال البناء جزءا 
كبيرا من مالحظاته إلى كبار 
املســؤولني احلاضرين ودعا 
رواد األعمــال إلــى االهتمــام 

مبسائل السباكة.
وقال »نفتح الصنبور وال 
نحصــل على مياه. يســتحم 
األميركيــون مبيــاه ضغطها 

خفيف جدا«.

يديك بشكل جيد ألن املياه التي 
تخرج من الصنبور قليلة«.

أنــه أصــدر  إلــى  ولفــت 
تعليمــات للســلطة البيئيــة 
الفيدرالية بالتراخي في القواعد 

املتعلقة باستخدام املياه.

وقال إنه في حني أن املناطق 
الصحراويــة قد حتتــاج إلى 
سياسة حلفظ املياه »لكن ثمة 
العديد من الواليات التي متلك 
وفرة في املياه حتى ان سكانها 
ال يعرفون ماذا يفعلون بها«.

قال »تفتح الصنبور وال حتصل على مياه« واألميركيون يستحمون مبياه ضغطها ضعيف

الرئيس األميركي دونالد ترامب

وقد رســم صورة غريبة 
بعض الشــيء قائــال »الناس 
يقومون بتشغيل طراد املياه ١٠ 
مرات و١5 مرة بدال من تشغيله 

مرة واحدة«.
وأضاف »ال ميكنك غســل 

رسامو كاريكاتير في لبنان يشاركون في »الثورة« على طريقتهم
يتنقــل محمد علــم الدين 
من جدار إلى آخر في ســاحة 
التظاهر الرئيسية في بيروت، 
يلصــق رســومات كاريكاتير 
ينتقد فيها الطبقة السياسية 
التي تواجه منذ أسابيع حراكا 

شعبيا يطالب برحيلها.
محمــد علم الدين، رســام 
شــباب  نحــن  كاريكاتيــر: 
ومن يحكموننــا طاعنون في 
الســن ويريدون التحكم فينا 
وماضيهم سيئ، نحن بحاجة 
إلــى شــباب ميثلــون الروح 
التي فينــا ويديــرون البالد، 
على الصعد كافة االقتصادية 
السياسية واالجتماعية، نحتاج 
الى روح جديدة. برنارد احلاج 
انتقل قبل سنوات من العمل في 
اإلعالنات الى فن الكاريكاتير 
الساخر. برنارد احلاج، رسام 
كاريكاتيــر: اميــز مــن خالل 
الشخصيات التي ارسمها بني 
املدني والسياسي. املدني نحيف 
وطويــل والسياســي يلبــس 

انه لم يستثن منطقة او طائفة 
او زعيــم فــي بلد يقــوم على 
احملاصصة الطائفية، ويغرق 
في ازمة اقتصادية متصاعدة 
مع شــح كبير في الســيولة، 
فيمــا ديونه بلغــت ٨6 مليار 

دوالر، اي مــا يعادل ١5٠% من 
اجمالي الناجت احمللي. ومتيزت 
التحــركات في لبنان مبظاهر 
تعبير متنوعة، كانت احداها 
رسوم الكاريكاتير التي مألت 

الشوارع.

بزة ســوداء وثمة ناس حوله 
وبطنــه مآلن لكونه شــبعان 
اكثــر. واحلراك الشــعبي في 
لبنان الذي بــات يطلق عليه 
تسمية »ثورة ١7 تشرين« يعد 
حتركا غير مسبوق نظرا الى 

56 دباً على تخوم قرية روسية جراء التغير املناخي
جتمع ستة وخمسون دبا على تخوم قرية تشوكوتكا في 
أقصى شمال شرق روسيا حيث يقدم لهم السكان الطعام، 

وذلك جراء تأخر تشكل اجلليد البحري.
هــذه الدببة موجودة حاليا قرب منطقة ريركايبي التي 
تعــد ما بني 6٠٠ و ٨٠٠ نســمة، في ظل عــدم بلوغ اجلليد 
البحري صالبة كافية للسماح لها بالتوجه للصيد في نتيجة 
مباشرة على األرجح للتغير املناخي، على ما أفادت وسائل 

إعالم روسية والصندوق العاملي للطبيعة.
ولــدى وصول احليوانات، وضع الســكان على مســافة 
بعيدة مــن القرية جيف ثدييات مــن فصيلة الفظ لتقتات 

عليها الدببة.
وقالت املسؤولة في منظمة محلية مدافعة عن الدببة تاتيانا 
مينينكو لوكالة »ريا نوفوســتي« الروســية »مع منظمات 
أخرى، استحدثنا هذه النقطة املخصصة للتغذية مع جيف 
حيوانات فظ جمعناها على طول الساحل، والدببة تأكلها«.

دور السينما القدمية 
في هاڤانا مقاومة للزمن

)أ.ف.پ(: مازالــت دور الســينما القدميــة في هاڤانا 
التي تعد على أصابع اليد تسحر السياح ورواد السينما 
بواجهاتها امللونة ولوحاتها اإلعالنية التي عفا عليها الزمن.

ومبناسبة مهرجان السينما في أميركا الالتينية الذي 
يقــام بالعاصمة الكوبية في الفترة املمتدة من 5 إلى ١5 
ديســمبر اجلاري، خلد مصور فــي وكالة فرانس برس 
بكاميرتــه هذه الــدور التي انخفض عددهــا في العقود 
األخيــرة، فمن بني ١٠6 صاالت عرض كانت موجودة في 
العام ١٩77 لم يبق إال ٢٠ صالة لـ ٢.١ مليون نسمة وفق 

إحصاءات رسمية سنوية جتريها كوبا.
ومتاما مثل السيارات الكالسيكية األميركية القدمية 
التي جتوب شوارع هاڤانا كل يوم، تبدو دور السينما هذه 
كأنها تخرج مباشرة من حقبة األربعينيات واخلمسينيات 
وغالبــا ما تظهر عناويــن أفالم بأحــرف منفصلة على 

واجهاتها.
وقد تسببت األزمة االقتصادية بالتسعينيات والتي 
حصلت عقب انهيار االحتاد السوفييتي، في إغالق عدد 
كبير من دور الســينما التي مازالــت مبانيها املتضررة 

لكنها صامدة حتى هذا اليوم.
أما بالنسبة إلى الدور التي بقيت مفتوحة، فإن نقص 
املوارد الالزمة إلصالح املعدات املســتخدمة وحتديثها، 
فضال عن احلاجة إلى توفير الكهرباء، قد أطاال معاناتها، 
فعادة ما تعمل مــن األربعاء إلى األحد فقط وفي أوقات 

محددة بعد الظهر واملساء.
لكن هذا األمر ال يعني أن الكوبيني نسوا متعة مشاهدة 
األفالم السينمائية، ومازال عدد كبير منهم يرتادون دور 
السينما التي تعرض أفالمها لقاء بدل منخفض كجزء من 
السياسة االشتراكية لتكون الثقافة في متناول اجلميع.

وقال املمثل األرجنتيني الشهير ريكاردو دارين خالل 
افتتاحه املهرجان مساء اخلميس: »لقد زرت مهرجانات 
عدة في كل أنحاء العالم وصراحة من الصعب جدا العثور 
على مكان تكون فيه جتربة مشاهدة األفالم السينمائية 

مذهلة ومدهشة كما احلال في كوبا«.
إال أن اجلزيرة تعاني من شح في األفالم بسبب عدم 
وجود وســائل لشــرائها من الســوق الدولية، وبسبب 
احلصــار األميركي املفروض علــى كوبا منذ العام ١٩6٢ 

حظر عليها احلصول على األفالم اجلديدة.
لكــن في كوبا يعتبر التحايــل على احلصار، مبا في 
ذلك القرصنة، ممارســة وطنية وليس من غير املألوف 

مشاهدة أفالم جديدة على شاشات هاڤانا.
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