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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

فلكيًا.. فصل الصيف يبدأ ٢١ اجلاري. أكبر حركة ترقيات في تاريخ اجليش 
الكويتي.

واحنا احلني بأي فصل؟!مبروك.. جلميع املشمولني.

«فائزة بأكبر ٤ جوائز فنية في العالم»
جينيڤر هادســون، املغنية 
األميركيــة، حتتفــل بفوزها 
بأكبر ٤ جوائز فنية في العالم، 
وهي جوائز: األوسكار، واإلميي 
والغرامي، والتوني. وهو إجناز 
أحرزه ١٧ شخصا فقط في العالم.

«أنصحه بأن يقلل احلفالت ويكثر من 
اإلجنازات»

امللياردير  إيلون ماســك، 
األميركــي، يســدي نصيحة 
علنية إلى منافســه امللياردير 

جيف بيزوس.

للتقيؤ  دوما  بالستيك  أكياس  «معي 
بسبب سرعة الطائرة»

توم كروز، املمثل األميركي، 
عن صعوبــة دوره في فيلمه 
اجلديد: توب جان ٢، حيث يقوم 
باحلركات اخلطرة بنفسه دون 

بديل.

أبعد من الكلمات

٣:١٣الفجر
٤:٤٨الشروق

١١:٤٩الظهر
٣:٢٣العصر

٦:٤٩املغرب
٨:٢٢العشاء

أعلى مد: ٠٢:٤٩ ص ـ ١٢:٤٠ ظ
أدنى جزر: ٠٧:٤٠ ص ـ ٠٨:٥٠ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٨

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

البقاء هللا

سلوى حمد إبراهيم البيش: ٦١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 
- ت: ٥٥٤٤٤٥٢٢ - النســاء: القيــروان - ق١ - ش ١٣٤ - م 

٤٧٤ - ت: ٩٧٤٠٦٤٦٤ - شيعت.
هاشمية حامد جباره: (أرملة سعود فهد جدعان العازمي) ٦٨ عاما 
- الرجال والنســاء: الظهر - ق٦ الشارع األول - م ٥٣ - ت: 

٩٩٩٩٢٢٤٢ - ٥٠٢٩٧٧٧٧ - شيعت.
جاسميه محمد جاســم: أرملة عبداهللا مطر ثويني السهلي ٨٢ 
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٦٧٧٠٠٦٦٧ - النساء: 

السرة - ق٥ - ش١٢ - م٣٣ - ت: ٦٩٩٩٢٢٨٨ - شيعت.
صبيحه عبدالعزيز محمد السلطان: ٧١ عاما - العزاء في املقبرة - ت: 

٩٧٣٣٧١٧٦ - ٦٦٩٤٤٥٣٣ - ٩٩٨٧٣٦١٦ - شيعت.

اليمن: عقد زواج قط وقطة 
مبأذون شرعي وحضور معازمي!

عواصــم ـ وكاالت: في واقعــة غريبة، نظم مجموعة 
أشــخاص في مدينــة عدن اليمنية حفــل عقد زواج قط 
وقطة بحضور شــهود ومعــازمي. وأقيم احلفل الصغير 
الذي مت مبشاركة عدد من اجليران واحمليطني في مديرية 

املعال في عدن.
وتداول نشطاء مينيون تسجيل ڤيديو مرئي للواقعة، 
أظهر شخصا يتلو عقد زواج بني قط وقطة انتهى بالتوقيع 
عليه وأخذ بصمة القطني. واختلط األمر ما بني جد ومزاح 
عند من تابعوا األمر، بحسبما أوردت «العربية.نت» امس.

وحسب شهود عيان، فإن احلفل سبقته طباعة دعوة 
رســمية حلضور عقد الزواج ووزعت دعواته على عدد 
من األشخاص املقربني في نفس محيط املنطقة. وأثارت 
هذه الواقعة استلطاف الكثيرين رغم معارضة البعض، 
فيما تندر آخرون معتبرين أن هذا االحتفال غير مستحب 
في ظل عجز الشباب اليمنيني عن تكبد مصاريف الزواج 

نتيجة ظروف املعيشة وغالء املهور.
وأفــادت مصــادر محليــة بأن 
الواقعة حدثت بالفعل في مديرية 
املعال بعدن، ووصفها النشطاء بأنها 
أغرب حفــل زواج حضره معازمي، 
ومت بدعوة رسمية جرى توزيعها 

على املشاركني وبحضور مأذون.

فيضانات حتدث مرة كل ١٠٠٠ عام تضرب أقدم منتزه في العالم
شدة هذه الكارثة الطبيعية.

وجرى إخــالء أكثر من ١٠ 
آالف زائــر للمنتزه الشاســع 
املســاحة، بعدمــا اجتاحــت 
الفيضانــات املدمــرة اجلــزء 
الشمالي من منتزه يلوستون، 
وكان من بني هؤالء عشــرات 
كانــوا  الذيــن  األشــخاص 
ميارســون التخييم، وتطلب 
األمــر إجالؤهــم بالطائــرات 
املروحيــة بعدمــا حاصرتهم 
امليــاه. ورغــم أن الســلطات 
األميركية لم حتدد مهلة إلغالق 
املنتزه، توقعت تقارير إعالمية 
بأن يستمر اإلغالق ملدة أسبوع، 
لكن املداخل الشمالية رمبا ال 

يعاد فتحها الصيف احلالي.

مشهد يظهر شدة هذه الكارثة 
الطبيعية. وأظهرت لقطات مياه 
الفيضانات وهي جترف منازل 
في مسارها، في مشهد يظهر 

التــي تبلــغ ٢٫٢  الشاســعة 
وأظهــرت  هكتــار.  مليــون 
لقطات مياه الفيضانات وهي 
جترف منازل في مسارها، في 

عواصم - وكاالت: يواجه 
أقدم منتزه في العالم احتمال 
اإلغــالق لفترة غير محدودة، 
بفعل فيضانات مدمرة للغابات 
وصفــت بأنها «واحدة في كل 
ألف عام»، اجتاحت املنطقة الي 
يوجد بها املنتزه والتي تقع بني 
٣ واليات في الغرب األميركي، 
هي: مونتانا ووايومنغ وأيداهو 
ويتعــزز هــذا االحتمــال مع 
استمرار الفيضانات في تدمير 
كل مــا يعتــرض طريقها من 
بلدات وطرق وجســور على 
ضفــاف نهــر «يلوســتون». 
ومنتــزه «يلوســتون» هــو 
أول منتزه وطني في العالم، 
افتتح عام ١٨٧٢، ومســاحته 

الفيضانات دمرت جسوراً وأغرقت منازل خالل تدفقها املستمر   (السوشيال ميديا)
ملشاهدة الڤيديو

باريس - (أ.ف.پ): تعود النجمة 
بيونسيه بألبوم جديد يحمل عنوان 
«رينيسنس» («النهضة»)، من املقرر 
طرحه فــي ٢٩ يوليو املقبل، ليكون 
األول لها منذ عام ٢٠١٦. وأظهر موقع 
املغنيــة على اإلنترنــت ما يبدو أنه 
ألبــوم منفرد جديــد للمغنية ميكن 
طلبه مسبقا، مع اإلعالن عن تفاصيل 

إضافية ستنشر قريبا.
كذلك، جــرى حتديــث صفحات 
املغنيــة عبر الشــبكات االجتماعية 
 act I...» عبــارة  تضمينهــا  مــع 
(«رينيســنس،   «RENAISSANCE
الفصــل األول»)، مــا يوحي بتوجه 
بيونسيه لطرح أعمال عدة في الفترة 

املقبلة.
ولم تتوقف الفنانــة البالغة ٤٠ 
عاما عن العمل في السنوات املاضية، 
إذ تعاونــت مع زوجها جاي زي في 
أغنية عــام ٢٠١٨، وأصــدرت ألبوما 
وفيلمــا بعنــوان: «هومكامينغ» في 
السنة التالية. كما شاركت في أغنية 
بالنســخة اجلديدة احليــة من فيلم 
«األســد امللك» («ذي اليون كينغ»)، 
والتي فازت بفضلها بجائزة «غرامي» 

الثامنة والعشرين في رصيدها.

«رينيسنس».. ُيعيد بيونسيه بعد غياب ٦ سنوات

ملشاهدة الڤيديو


