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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الصحة» وزعت ٥٤٤٥ بطاقة 
«عافية ٣» للمتقاعدين لالستفادة 

من خدماتها.

األمم املتحدة تدعو الستجابة 
عاجلة ملكافحة «جدري القرود».

عليكم بالعافية.على ماذا نحن مقبلون؟!

«سيتوقفون عن مالحقتي إذا أعلنت عدم 
ترشحي»

الرئيس  دونالــد ترامــب، 
األميركي السابق، يقول إن أتباع 
احلزب الدميوقراطي األميركي 
القضائية  بالدعاوى  يالحقونه 
فقط لوقف ترشحه النتخابات 

الرئاسة األميركية.

«خصري ليس كالساعة الرملية»
بيونسيه، املغنية األميركية، 
تؤكد أنها رفضت محاولة مصمم 
بوســتر فيلمها الكوميدي مع 
أوســنت باورز لتقليص حجم 
خصرها فــي الصورة لتظهر 

مثل الساعة الرملية.

«زواجي منه كارثي»
املغنية  مايلــي ســايرس، 
األميركية، تتمنى زواجا سعيدا 
قائلة: فليكن  إلحدى معجباتها 
زواجــك أفضل مــن زواجي، 
وتصــف زواجهــا مــن ليام 
هيمسورث بالكارثي البغيض.

«إعالن الطوارئ رغم رفض أغلبية اللجنة»
جاء إعالن تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة 
العاملية، حالة طوارئ دولية بسبب 
تفشي جدري القرود، رغم رفض 
٩ مقابل ٦ أعضاء من اللجنة املكلفة 

بإعالن حالة الطوارئ.

«أبحث حاليا عن شريكة حياتي»
كريــس إيفانــز، املمثــل 
األميركي، يعتــرف بأنه حاليا 
يركز على العثور على شريكة 
حياته، ويؤكد: أبحث عن إنسانة 

أقضي معها بقية حياتي.

أبعد من الكلمات

٣:٣٣الفجر
٥:٠٤الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٣٠العصر

٦:٤٥املغرب
٨:١٣العشاء

أعلى مد: ٠٨:١٨ ص ـ ١١:٤٢ م
أدنى جزر: ٠٢:٤٨ ص ـ ٠٤:٥٨ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٣٠

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

البقاء هللا

سلطان ناصر مثيب املطيرات: ٨٣ عاما - الرجال: صباح الناصر - ق٦ - 
ش٤٧ - م٩٤ - ت: ٥٦٦٥٥٥١٦ - النساء: ق٦ - ش٤٦ - م١١ - شيع.

جواهر حسني سلطان: (أرملة عيسى جوهر حيات) ٨٤ عاما - العزاء 
في املقبرة فقط - شيعت.

عمار إبراهيم جاسم صادقي: ٥٢ عاما - الرجال: مسجد عبداهللا العالم 
- شرق - بجانب حســينية معرفي - ت: ٩٩٧٨٥١٥٤ - النساء: 
الرميثية - ق٦ - ش ناصر املبارك - م٢١١ - ت: ٩٧٧٦٨٩٩٠ - شيع.
أحمد محمد أحمد الروّيح: ٧٨ عاما - ت: ٩٩٥٥٢٣٢٢ - ٩٧٢٢٢٢٧٤ - شيع.
عبدالنبي عبداهللا محمد املزدي: ٧٠ عاما - حسينية عاشور - بنيد 

القار - ت: ٥٦٦٩٥٦٦٩ - شيع.
جاسم محمد مال مانع املانع: ٦١ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: 

٦٦٠٠٠١٨٧ - شيع.

فرنسا ُترغم املتاجر املكيفة 
على إغالق أبوابها

باريس - أ.ف.پ: أعلنت الوزيرة الفرنسية للتحول في 
مجال الطاقة أنييس بانييه روناشيه األحد عن مراسيم 
مقبلة إلجبار املتاجر املكيفة على إغالق أبوابها ولتقليل 

اإلعالنات املضيئة بهدف توفير الطاقة.
وقالــت لصحيفــة جورنال دو دميانش األســبوعية 
«في األيــام القليلة املقبلة، ســأصدر مرســومني: األول 
يعمــم احلظر املفروض على اإلعالنــات املضيئة بغض 
النظر عن حجم املدينة بني الواحدة والسادسة صباحا»، 
باستثناء املطارات ومحطات القطارات، و«الثاني يحظر 
على احملالت ترك األبواب مفتوحة بينما تعمل املكيفات 

أو (أجهزة) التدفئة».
وأوضحت أن ترك األبواب مفتوحة يعني «استهالك 

أكبر بنسبة ٢٠٪ وهذا غير معقول».
أصدرت مدن مثل ليون وبيزانسون وباريس مراسيم 
بلدية منذ منتصف يوليو إلغالق أبواب املتاجر املكيفة 
حتــت طائلة الغرامة، بينما شــهدت فرنســا موجة حر 

استثنائية.

أنييس بانييه روناشيه

«أوك فاير» حريق «متفجر» في غابات كاليفورنيا

لــوس أجنيليــس - أ.ف.پ: اندلع 
حريــق غابات كبير ميتد بســرعة في 
كاليفورنيا بينما تضرب موجة من «احلر 
الشديد» عشرات املاليني من األميركيني 
في نهاية األســبوع، في وقــت تتوقع 
أجهزة األرصاد اجلوية درجات حرارة 
قياســية في وســط الواليــات املتحدة 

وشمال شرقها.
اندلع حريــق «أوك فايــر» - الذي 

وصفته السلطات بالـ «متفجر» - اجلمعة 
في مقاطعة ماريبوســا، قــرب حديقة 
يوسمايت الوطنية وأكواخها العمالقة.

وامتد على مساحة ٤٨٠٠ هكتار، مدمرا 
عشرة عقارات وملحقا األضرار بخمسة 
أخرى، وفق تقرير صادر الســبت عن 
إدارة الغابــات واحلمايــة من احلرائق 

في كاليفورنيا.
وقطعت طرق وصدرت أوامر بإخالء 

مناطق عدة، فيما لم تتم السيطرة على 
«النشاط الشديد» للحريق الذي عمل أكثر 
من ٥٠٠ إطفائي السبت على مكافحته، 

بحسب املصدر ذاته.
كما نشــر شــهود عيان صورا على 
وســائل التواصــل االجتماعي لزوبعة 
ضخمة من الدخــان الكثيف املتصاعد 
مــن غابة، مثل اإلعصــار، وهي ظاهرة 

خطيرة ميكن أن تؤجج احلريق.

(أ.ف.پ) أحد املنازل بالقرب من منطقة ماريبوزا في كاليفورنيا وقد التهمته ألسنة النيران  

مجهول فتح النار على جنازة 
في شيكاغو وأصاب ٣ أشخاص

شــيكاغو - د.ب.أ: أصيب ثالثة أشــخاص يوم السبت 
عندما فتح مســلح النار من سيارته مستهدفا مجموعة من 
األشــخاص يشــاركون في مراســم جنازة بكنيسة مبدينة 
شــيكاغو في والية إلينوي األميركية، حســبما أفاد تقرير 
إخباري. وذكرت صحيفة «شيكاغو صن تاميز» أن إطالق 
النار حدث بعد ظهر السبت بالتوقيت احمللي عندما جتمع 
أفراد أسرة، كانوا يشاركون في جنازة، اللتقاط صورة خارج 
كنيسة يونيفرسال التبشيرية املعمدانية بحي روزالند في 
شيكاغو. ووفقا للصحيفة، فقد أصيب شاب (٢٠ عاما) في 
البطن والكتف والساق، ورجل (٣٧ عاما) في الفخذ اليمنى. 
مت نقل كليهما إلى مستشــفى روزالند. كما نقل شــاب (٢٥ 
عاما) إلى مركز كرايســت الطبي في أوك الون إثر إصابته 

برصاصة في ظهره.
وقالت الشرطة إن الثالثة في حالة جيدة.

وأغلقت الشرطة املنطقة احمليطة بالكنيسة بعد إطالق 
النــار، ولــم يلق القبض على أي مشــتبه بــه فيما يتصل 

باحلادث، بحسب الصحيفة.

البندقية للسياح: 
اشربوا من نوافير املياه

البندقيــة - أ.ف.پ: على مســافة خطوات قليلة من 
ساحة كنيســة القديس مرقس الشــهيرة في البندقية، 
متأل فتاة صغيرة حتت أنظار والدها مطارتها باملياه من 
نافورة أنشئت في الساحة املظللة للفندق الذي ينزالن 
فيه والتي تشكل مكانا هادئا بعيدا من جحافل السياح.

وفي مدينــة كالبندقية التي تســتقبل ماليني الزوار 
سنويا، تتسبب السياحة في إنتاج ما بني ٢٨ و٤٠٪ من 
النفايات مبا فيها أكوام من الزجاجات البالستيكية، على 

ما تظهر أرقام أفادت البلدية وكالة فرانس برس بها.
ومن أجل مكافحة تلك الظاهرة، قررت السلطات احمللية 
التشجيع على استخدام «املّطارات» ولفت انتباه السياح 
إلى العدد الكبير من نوافير مياه الشــرب املنتشــرة في 
ساحات املنطقة وأزقتها، حيث تضم املنطقة التاريخية 
١٢٦ نافــورة موزعــة على كل األحياء، ويســهل العثور 
عليها، إذ ميكن أن يصادف الشــخص نافورة واحدة كل 

مئة متر تقريبا».

(أ.ف.پ) سائحة متأل مطارتها من إحدى نوافير البندقية   

«تيك توك» يحّد من ظهور محتوى البالغني للصغار
بعــد  د.ب.أ:   - برلــني 
االنتقــادات التــي وجهتهــا 
منظمات حماية املستهلك إلى 
تطبيق التواصل االجتماعي 
تيــك تــوك بســبب ظهــور 
محتــوى غير مناســب أمام 
املستخدمني املراهقني، أضاف 
التطبيــق طريقتني تتيحان 
لآلباء تقليل فرص ظهور مثل 
هذا احملتوى غير املناسب أمام 

املستخدمني الصغار.
تتيــح اخلاصيــة األولى 

إعــداد قائمــة  للمســتخدم 
سوداء تضم عبارات ووسوم 
(هاشتاغات) وغير ذلك مما 
يراها املستخدم غير مناسبة 
لســن أطفاله. أما اخلاصية 
الثانيــة فهــي مصممة لكي 
تتيح للمستخدم مستوى من 
السيطرة على التدفق املستمر 
التطبيق،  للفيديوهات عبر 
بهدف جتنب ظهور محتوى 
غير مرغوب أو غير مناسب 

للمستخدمني الصغار.

وقــال تطبيق تيك توك، 
إنــه ســيكون فــي مقــدور 
املستخدمني خالل األسابيع 
املقبلة وضع قائمة ســوداء 
ال  ووســوم  أو  بكلمــات 
يريدون ظهــور محتوياتها 

أمام أطفالهم.
كمــا ميكــن للمســتخدم 
تصنيف أي ڤيديو باعتباره 
«غيــر مهــم» فــال تظهر أي 
فيديوهات مــن إنتاج نفس 

املستخدم أمام املشاهد.

فيلمان جديدان ينضمان إلى سلسلة «املنتقمون»
ديـيـجــــــــــو  ســـــان 
(كاليفورنيا)- (رويترز) - 
أعلنت شركة مارفيل استديوز 
التابعة لشركة والت ديزني 
أن فيلمني جديدين من سلسلة 
أفالم (أفينجرز)«املنتقمون» 
سيعرضان في دور السينما 

في ٢٠٢٥.
وقال كيفن فيجي رئيس 
شــركة مارفيــل اســتديوز 
فــي مؤمتــر كوميــك كــون 
الســنوي للثقافة الشعبية 
فــي ســان دييجــو بواليــة 
كاليفورنيــا األميركيــة، إن 
(أفينجرز: ذا كاجن دينستي) 
«املنتقمــون: ســاللة كاجن» 
ســيكريت  و(أفينجــرز: 
وورز)«املنتقمون:احلــروب 
السرية» سيختتمان املرحلة 
السادسة من هذه السلسلة 

الناجحة للغاية.
وقال إن املراحل من الرابعة 
حتى السادسة ستعرف باسم 
(مالتيفيرس ساجا) «ملحمة 

األكوان املتعددة».
وقوبلت هــذه اإلعالنات 
بهتافــات عاليــة وتصفيق 
حاد من حشــد جتاوز عدده 
ستة آالف شخص في قاعة 
مؤمترات مزدحمة على الرغم 
من أن فيجي لم يقدم تفاصيل 

تذكر.
وعرض فيلم (أفينجرز: 
إيندجيم) «املنتقمون: نهاية 
اللعبة» عــام ٢٠١٩ وأصبح 
صاحــب ثاني أعلى إيرادات 
علــى اإلطــالق كمــا حققت 
أفالم عالم مارفيل السينمائي 
إيرادات جتــاوزت ٢٥ مليار 

(رويترز)دوالر على مستوى العالم. املمثلة البلغارية ماريا باكالوفا لدى حضورها مؤمتر كوميك كون  

التلسكوب الصيني «فاست» 
يرصد ٦٦٠ جنمًا نابضًا جديدًا

قوييانغ - (شينخوا): باستخدام التلسكوب الراديوي 
الصيني «فاســت»، أو «عني الســماء الصينية»، والذي 
يبلــغ طول قطــره ٥٠٠ متر، حدد علمــاء أكثر من ٦٦٠ 

جنما نابضا جديدا.
وتنشأ النجوم النابضة، أو النجوم النيوترونية سريعة 
الدوران، من النوى املنفجرة لنجوم عمالقة محتضرة من 
خــالل انفجارات عظيمة. ومع الكثافة العالية والتناوب 
الســريع اللذين مييزانها، تعد النجوم النابضة مختبرا 

مثاليا لدراسة قوانني الفيزياء في البيئات القاسية.
وقال جيانغ بنغ، كبير مهندسي «فاست»: «إن تنمية 
«فاست» دخلت فترة ذهبية وان التشغيل املستقر جلهاز 
الرصد قدم مســاهمة كبيرة في ذلــك»، مضيفا أن وقت 
الرصد الكافي والقدرة البارزة على التقاط اإلشارة سمحا لـ 
«فاست» بأداء أفضل من التلسكوبات الراديوية األخرى».

تلسكوب فاست

.. و«تويتر» يتيح االنسحاب من احملادثات املزعجة
سان فرانسيسكو - (د.ب.أ): أعلنت 
منصة التواصل االجتماعي تويتر إضافة 
خاصية جديدة تتيح لكل املســتخدمني 
إخراج أنفســهم من احملادثات التي تتم 
إضافتهم إليها من خالل خاصية «منشن»، 
وذلك في إطار جهود املنصة الرامية إلى 
جتنيب املستخدمني التعرض للرسائل 
املزعجة وحمايتهم من التحرش والبلطجة 

عبر موقع تويتر.
وبــدأت «تويتر» اختبــار اخلاصية 
اجلديــدة مــع مجموعــة مختــارة مــن 

املســتخدمني، قبــل أن تتيحهــا جلميع 
املستخدمني على مستوى العالم مؤخرا.

وتهدف خاصية «غير مذكور» أو «آن 
مينشنينج»، إلى جعل املستخدم قادرا 
على مغادرة أي محادثة كان طرفا فيها، 
لكنه فقد اهتمامه بها أو لم يعد راغبا في 
استمرار مشاركته فيها، وبالتالي يتوقف 
إرســال التنبيهات إليه بشأن تطورات 

هذه احملادثة.
وتقــول منصة تويتر إن اســتخدام 
اخلاصية اجلديدة ســهل للغاية، حيث 

ينقــر املســتخدم على الــزر ذي الثالث 
نقــاط املوجود في نافذة أي محادثة ثم 
يختار «مغادرة احملادثة» ليتوقف إرسال 
التنبيهات اخلاصة بهذه احملادثة إليه، كما 
لن يســتطيع أي مستخدم آخر إضافته 

إلى احملادثة عبر أي رسالة.
في الوقت نفسه، فإن باقي املستخدمني 
لــن يعرفــوا أمــر مغــادرة املســتخدم 
للمحادثة، وبالتالي لن يشــعر باحلرج 
وال بالقلق من قراره اخلروج منها بالنسبة 
إلى أصدقائه أو أطراف احملادثة اآلخرين.


