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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«التربية»: جلنة عليا ملواجهة 
الغش في االمتحانات.

ترامب عن تفعيل حسابه في 
«فيسبوك»: خسرمت املليارات 

بحظر رئيسكم املفضل.

ال تنسون املناهج ودور ماذا ينتظر العالم؟!
األسرة.

«رفضوني لوظيفة مضيفة طيران»
لورين سانشيز، خطيبة امللياردير 
األميركي جيف بيزوس، تعترف بأنها 
إلى وظيفة مضيفة طيران  تقدمت 
في سن العشرين، لكن مت رفضها، 
وتضيف (باســمة): واآلن أنا أقود 

طائرة بنفسي.

«لن أتوقف عن االستمتاع باحلياة»
مارثا ستيوارت، سيدة األعمال 
األميركية (٨١ سنة) تقول إنها اعتادت 
باملرح  على عيــش حياة متتلــئ 
واالســتمتاع، وانها لن تغير هذه 
احلياة ملجرد أنها تتقدم في العمر.

«دخلت هوليوود بفضل شارون ستون»
املمثل األسترالي،  راسل كراو، 
يعترف بفضل املمثلة شارون ستون 
في جلبه للعمل من أســتراليا إلى 
هوليوود، بعد أن شاهدته في أحد 

األفالم األسترالية املغمورة.

«نتجه نحو نظام عاملي جديد»
جوزيف ستيغلتز، البروفيسور 
األميركي احلاصل على جائزة نوبل، 
يؤكد أن العالم املعاصر يتجه نحو 
نظام عاملي جديد، يأتي مبنزلة رد 

فعل ضد العوملة.

«اإلبداع يتطلب العزلة ومخاصمة الناس»
بوب ديــالن، املغني األميركي 
احلاصل على نوبل، يقول إن حلظات 
اإلبداع جتعله غير ودود لآلخرين، 
كي يتركوه وحده، بحيث يتمكن 
من االختالء بنفسه إلنتاج أغنياته 

املبدعة.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٨
الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ٢:٥٨ ص ـ ٤:١٦ م
أدنى جزر: ٩:٥٨ ص ـ ١٠:٢٤ م

٥:١٨الفجر
٦:٤٠الشروق

١٢:٠١الظهر
٣:٠١العصر

٥:٢٢املغرب
٦:٤١العشاء

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

البقاء هللا

٢٫٧ مليون دوالر.. ثمنًا لرسوم نادرة عن «حكايات الفونتني»
نيويــورك - أ.ف.پ: بيعــت نســخة فريــدة من الرســوم 
التوضيحية لكتاب «حكايات الفونتني»، بتوقيع الرسام الفرنسي 
مــن القرن الثامن عشــر جان باتيســت أودري، في نيويورك 
األربعاء مقابل ٢٫٧ مليون دوالر، في مزاد نظمته دار كريستيز.

هذه القطعة الثمينة لعشاق الكتب عبارة عن ألبوم سميك 
مكون من ١٣٨ رسما مع مناظر طبيعية مفصلة، مؤطر مبخطط 
أزرق، وكل من هذه الرســوم يوضح إحدى القصص الشهيرة 
للكاتب والشــاعر الفرنســي جان دي ال فونتني، بينها «الزيز 

والنملة» و«الغراب والثعلب».
وكان جــان باتيســت أودري (١٦٨٦-١٧٥٥)، رســام البالط 
الفرنسي في عهد لويس اخلامس عشر، قد أجنز هذه األعمال في 
أوائل ثالثينيات القرن الثامن عشر بالفرشاة واحلبر األسود، 

لكن لم يتم جتميعها على الفور.
وأوضــح املســؤول الدولي عن الرســوم القدميــة لدى دار 
كريســتيز ســتني ألســتني لوكالة فرانس برس، أن املجموعة 
تضم «جزءا واحدا بحالته األصلية لرسوم توضيحية أجنزها 
أودري لـ (حكايات) ال فونتني»، الفتا إلى أن اجلزء الثاني كان 
موجودا ولكن «مت تشتيته» وتوزيعه بني املجموعات واملتاحف.

ويعد جــان باتيســت أودري أحد أفضل رســامي حكايات 
(أ.ف.پ)الفونتني، إلى جانب غوستاف دوريه وجان إينياس غرانفيل. األلبوم يضم ١٣٨ رسما 

ملشاهدة الڤيديو

«جوس» يستكشف املشتري وأقماره برحلة امللياري كلم

تولوز (فرنســا) ـ أ.ف.پ: اســتكمل 
 (JUICE) «املســبار األوروبــي «جــوس
اســتعداداته لالنطالق في رحلة تستمر 
ثماني سنوات إلى كوكب املشتري وأقماره 
اجلليدية يجتاز خاللها مســافة ملياري 
كيلومتــر، تهدف إلى استكشــاف إمكان 
وجود أشــكال من احلياة في محيطاتها 

املوجودة حتت كتلة من اجلليد.
يعيــش القمر االصطناعي «جوس» 
(واالســم مؤلــف مــن األحــرف األولى 
باإلجنليزية لعبارة مهمة «مستكشــف 
أقمــار املشــتري اجلليديــة») حلظاته 
األخيرة علــى كوكب األرض في القاعة 
البيضاء لشركة «إيرباص» املصنعة له 
في تولوز، حيث بدا التأثر على وجوه 
املهندسني والفنيني والعلماء الذين عملوا 
لسنوات في هذه املشروع املهم لوكالة 

الفضاء األوروبية.
ويشــرح هؤالء لوســائل اإلعالم أن 
املركبة التي تزن ٦٫٢ أطنان مزودة عشر 
أدوات علمية، وهوائيا يبلغ قطره ٢٫٥٠

متــرا، وألواحا شمســية ضخمة ينبغي 
اختبارها مرة أخيرة.

ويتوقع أن توضع املركبة الفضائية في 
األيام القليلة املقبلة مطوية األجنحة داخل 
حاوية تنقل فيهــا إلى كورو في غويانا 
الفرنســية، حيث من املقــرر إطالقها في 
أبريل املقبل بواسطة صاروخ «أريان ٥».
ووضعــت علــى ظهر املركبــة لوحة 
تذكارية حتية لغاليليو، أول من اكتشف 

كوكب املشتري وأكبر أقماره عام ١٦١٠.
وبعــد ٤٠٠ عــام، يســتعد اإلنســان 
الستكشــاف معمــق لألقمــار الطبيعية 
للكوكب الغازي العمالق، من خالل وضع 

مســبار للمــرة األولى في مــدار أحدها. 
وسيكون «جوس» كذلك أول مهمة أوروبية 
تدخــل النظام الشمســي اخلارجي الذي 

يبدأ بعد املريخ.
لكن املهمة تستلزم الصبر إذ إن الرحلة 
طويلة، ومن املتوقع أن تصل املركبة إلى 
هدفها ســنة ٢٠٣١. كذلك ستكون الرحلة 
متعرجة، إذ ال ميكن سلوك مسار مباشر 
لبلوغ كوكب املشتري الذي يقع على بعد 

٧٤٠ مليون كيلومتر من الشمس.
وســيحتاج «جوس» بعد إطالقه إلى 
اجلاذبية األرضية، ثم إلى جاذبية كوكب 
الزهرة. ويقول املدير العلمي للبعثة في 
وكالة الفضاء األوروبية نيكوال ألتوبيلي 
إن األرض والزهــرة ســيكونان «أشــبه 
باملنجنيق الذي يعطي (املسبار) الزخم 

الالزم للوصول إلى املشتري».

بعد أسبوعني من فقدانه.. ال أثر 
جلوليان ساندز في جبال كاليفورنيا

ـ  اجنيليــس  لــوس 
أ.ف.پ: بعــد أســبوعني من 
عمليات البحــث املكثفة، لم 
الســلطات األميركية  جتــد 
أي أثــر للممثــل البريطاني 
جوليان ساندز الذي فقد في 
كاليفورنيا، حيث كان ميارس 
رياضة تسلق اجلبال. وقال 
مكتب قائد شــرطة مقاطعة 
املكلــف  ســان برناردينــو 
عمليات البحث في بيان إن 
«أعمال بحث كثيرة أجريت، 

برا وجوا». لكن «حتى اللحظة، لم جند أي أثر لســاندز 
يؤشر إلى مكانه احلالي». وأشار البيان إلى أن عمليات 
البحث ستتواصل «تبعا للظروف اجلوية وامليدانية».

جوليان ساندز

اليابان تطلق قمرًا ملراقبة الطقس وكوريا الشمالية.. 
والصقيع يخّلف وفيات وفوضى مرورية

طوكيــو - (د.ب.أ): فيما أودت العواصف 
الثلجية العاتية والبرد القارس بحياة ٥ أشخاص 
على األقل فــي اليابان، أطلقــت طوكيو أمس 
أيضا بنجاح صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا 
اســتخباراتيا لتحســني االســتجابة للكوارث 
ومراقبة التطورات في املواقع العسكرية بكوريا 
الشمالية. وسجلت درجات احلرارة مستويات 
منخفضة قياسية بلغت ١٢ درجة مئوية حتت 

الصفر في بعض أجزاء البالد.
وتأثــرت حركة القطارات والطرق بشــدة، 

وغطت الثلوج الكثير من الطرق.
وأفادت وســائل اإلعــالم احمللية أمس بأن 
اآلالف من األشخاص اضطروا إلى قضاء الليلة 
فــي مقصورات القطــارات أو في احملطات في 

مقاطعتي كيوتو وشــيجا بغرب البالد، بينما 
تقطعت السبل بســائقي السيارات في بعض 
الطرق الرئيسية. وتشــهد اليابان حاليا أشد 
بداية لفصل الشتاء حتى اآلن. ووجهت السلطات 
حتذيرا للســكان في املناطق املطلة على بحر 
اليابان، وكذلك ساحل األطلسي بهطول املزيد 

من الثلوج.
وفيما يتعلق بالقمر االصطناعي، الذي أرجئ 
إطالقه يوما بسبب الطقس السيئ، فإنه ميكنه 
التقاط صور على األرض في الليل، باإلضافة إلى 
أوقات الطقس السيئ. كما أنه ميكن استخدامه 
لنقــل البيانات في حال وقوع كارثة طبيعية، 
وذلك وفقا ملركز استخبارات األقمار االصطناعية 

التابع ملجلس الوزراء الياباني.

(أ.ف.پ) تراكم الثلوج فوق أسطح املنازل في محافظة ناغانو  

٩٣ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  فالح عبدالوهاب السمدان:
٥٥٤٩٩٩١٩ - شيع.

٨٦ عاما - الرجال: احلسينية الهاشمية  عبداجلليل صالح محمد:
- الصليبخات - قطعة ٤ - شارع ١١٤ - جادة ١ - منزل ١ - ت: 
الرجال: ٦٦١٣٣٤٧١ - ٩٧٨٠٧١١٧ - النساء: غرناطة - قطعة ٢ - 
شارع ٢٠٩ - منزل ٢٧ - ت: ٦٦٤٠١١٦٦ - ٩٩٨٥٠٩٠٤ - شيع.

٦٧ عاما - الرجال: الدعية -  جواد عبدالرحيم عبدالكرمي الصفار:
حسينية أبو الفضل العباس - ديوان الصفار - ت: ٦٦٧٦٧٩٥٩
- النساء: حطني - ق٢ - شارع ٢٠٤ - منزل ٤٦ - ت: ٥٠٦٦٦٧٧١

- شيع.
٧٥ عاما - الرجال: سلوى -  مرتضى سيد مصطفى حسني جالل:
حسينية سيد محمد - ت: ٥٠٦٤٩٩٦٦ - ٩٧٩٠١٠٨٨ - النساء: 

سلوى - حسينية سيد محمد - ت: ٦٦٠٦٧١٦٧ - شيع.
٥٣ عاما - الرجال: الروضة -  هنادي سعد عبداهللا اجلمعان:
ق٢ - ش٢٤ - مقابل مدرســة نسيبة بنت كعب - م٤٣ - ت: 
٩٩٦٢٧٣٠٦ - ٩٩٥٧٧٦٨٨ - ٩٨٩٨٤٤١٣ - النساء: الروضة - 
ق٢ - ش٢٤ - م٤٣ - ت: ٩٩٧٦٧٥٤٧ - ٥٥٣٩٠٤٢٤ - شيعت.

٧٦ عاما - العزاء في املقبرة - ت  مساعد عبداهللا عثمان الكوح:
الرجال: ٩٩٨٣١٣١٥ - ٦٦٦٦٣٩١١ - ت النساء ٩٩٥٠٠٢٥٢ - شيع.
٨٦ عاما - الرجال: املنقف - ق١ -  محمد عبداهللا مبرك العنزي:
ش١٢٧ - م٢٧ - ت: ٦٥٠١٨١٨٠ - ٩٩١٢١٢١٠ - النساء: الصباحية 

- ق١ - ش١٥ - م١١ - ت: ٩٧٢٠٠٠٩٩ - ٩٧٨٥٥٥٧٧ - شيع.
٥٣ عاما - الرجال: حسينية  عبداجلليل إبراهيم صالح املطوع:
عقيلة الطالبني - ت: ٩٩٣٩٠٤٩٧ - النســاء: الزهراء - ق٥ - 

ش٥٠٧ - م٨ - شيع.

برد الشتاء القارس يودي 
بحياة أكثر من ١٦٠ أفغانيًا

كابول - وكاالت: أعلنت الســلطات في أفغانســتان 
أمس اخلميس وفاة أكثر من ١٦٠ شــخصا، بسبب البرد 
هذا الشــهر في أســوأ شتاء تشــهده البالد منذ أكثر من 
عشر ســنوات، وســط انخفاض درجات احلرارة كثيرا 

عن درجة التجمد.
وقال املتحدث باســم وزير إدارة الكوارث شفيع اهللا 
رحيمي «لقي ١٦٢ حتفهم بسبب الطقس البارد منذ العاشر 
من يناير حتى اآلن». وجرى تســجيل نحو ٨٤ من هذه 

الوفيات األسبوع املاضي فقط.
ويضرب الشــتاء، األكثر برودة منــذ ١٥ عاما والذي 
يشــهد انخفاض درجات احلرارة إلــى ٣٤ درجة مئوية 

حتت الصفر، أفغانستان.
واضاف رحيمي أن نحو ٧٠ ألف رأس ماشية، جتمدت 

أيضا حتى نفقت، مبختلف أنحاء البالد.

(رويترز) طفل أفغاني وسط الثلوج 


