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 في الصـميم
ما يشهده االقتصاد العاملي من تقلبات وعبث 
ــرورة توحيد اجلهود في مجلس  يدعونا إلــى ض
التعاون حلماية اقتصادنا وعملتنا... ما ذكره 
محافظ البنك املــركــزي الكويتي مــن أهمية منع 
ــواق الناشئة في  ــوال إلــى األس هجرة رؤوس األم
 ظل تقلب أسعار العمالت يجعلنا غير بعيدين 

عن تلك األزمات!!

Mariam AlDewli      @M_Aldewli
العبوديه في زمانه هذا متنوعة ،  مثال على عبيد املاركات ، احلني عندنا عبيد 

اجلواتي ، عندنا عبيد اجلهل

عندنا عبيد راي الناس ، يعني الزبده انعدمة الهويه صار شي يفتخر ان 

يكون تابع مايكون حر نفسه ورايه وحتى ذوقه

ALAMEER     @osamaAlameer777
ودا على املالقيف الي راح يطمرون ويقولون هذا مو عدل والي ماعند 

ق��روض وين املساوات ، يامفتي هذا مو اسقاط القروض  ، تقسيط نفس 

القرض على مدى بعيد يعني اشوي املواطن يتنفس

Hend F. Al Sadoun        @hendalsadoun
ليس من حقك التدخل بحياة شخص آخر ملجرد أنه مقرب أو صديق عزيز، 

مهما بلغ مستوى حكمتك، أو كنت مثقفاً، أو ترى بأنك أكثر جتارب منه !

 خامت خطوبة »ليدي غاغا«
400 ألف دوالر  بـ 

أعلنت النجمة األمريكية، ليدي غاغا، عن 
خبر خطوبتها من مدير أعمالها، كريستيان 
كارينو، خالل فعاليات احلفل السنوي لـ 

.”Hollywood Celebration“
ــي  وظـــهـــرت الــنــجــمــة فـــي احلــفــل وه
ــدي خـــامت خطوبتها املــصــنــوع من  ــرت ت
ــدا، يطلق عليه اسم  ــادر وثمني ج حجر ن
Padparadscha Sapphire. كما يعرف 
في العالم العربي باسم آخر هو، “السفير 
الزهري”.ويزن احلجر النادر في يد غاغا، 
نحو 7 قراريط، بينما يحتوي اخلامت على 
نحو 4 قراريط من األملاس اخلالص. وأشار 
مدير رفيع فــي الشركة املصنعة خلامت 
اخلطوبة، إلى أن قيمته الكلية تقدر بقرابة 

400 ألف دوالر. 
وتعد ألبومات النجمة غاغا املوسيقية 
من األكثر مبيعا عبر التاريخ، إذ فاق مجمل 
مبيعات أغانيها 170 مليون نسخة، في عام 
2016. كما أنها حائزة عدة أرقام قياسية 
عاملية، أحدها سجل في كتاب “غينيس” 

لألرقام القياسية العاملية.

غــزا جيش كبير مــن احلــشــرات املــدمــرة واليتي 
فيرجينا وبنسلفانيا في الواليات املتحدة، مما أطلق 
حتذيرات من تأثيرها احملتمل على الزراعة، ألنها أكثر 
أنواع احلشرات فتكا التي تهاجم البالد خالل 150 
عاما.وحذرت السلطات املختصة في وينشستر في 
والية فرجينيا من أن احلشرات الغازية، وموطنها 
األصلي الصني والهند وفيتنام، ستضر باحملاصيل 

الزراعية وصناعة اخلشب.
وقال مركز تشيرفيل فيل للطب في بنسلفانيا، إن 
املخلوقات الغريبة التي يطلق عليها اسم “الفانوس 
املرقط” شوهدت للمرة األولى اخلميس املاضي، وفق 

ما ذكرت “فوكس نيوز” األميركية، األحد.
وقــال املركز في صفحته على فيسبوك إن هذه 
احلشرات تهدد غابات الشمال الشرقي، باإلضافة 

إلى صناعة اخلشب واحملاصيل الزراعية، خصوصا 
العنب، محذرا املواطنني من خطورتها.

وقالت وزارة الــزراعــة واخلــدمــات االستهالكية 
في والية فرجينيا، عندما مت اكتشاف هذه احلشرات 
ألول مرة في الوالية في فبراير املاضي، إنه ميكن 
أن تكون هذه اآلفة مزعجة ألصحاب املنازل عندما 

السلطات حذرت من خطورة احلشرةتتراكم بأعداد كبيرة.

»الفانوس املرقط«.. جيش مدمر يغزو واليتني أميركيتني

 تواصلوا مع 
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توقيف فنانة سودانية بتهمة 
»الزي الفاضح«

ذكــرت وسائل إعــالم سودانية، أن شرطة النظام العام في 
العاصمة اخلرطوم أوقفت املطربة منى مجدي سليم، على خلفية 

اتهامات تتعلق بارتدائها زيا فاضحا.
وأورد موقع “باج نيوز” اإلخباري أن شرطة النظام العام، 
دونت بالغاً حتت املادة 152 من القانون اجلنائي السوداني لعام 
1999، املعرف بـ”الزي الفاضح”، على خلفية صور مت تداولها 

مبواقع التواصل االجتماعي للفنانة الشابة األسبوع املاضي.
ونقل “باج نيوز” عن مصدر  إن الشرطة أوقفت منى سليم 
اخلميس املاضي، قبل أن تفرج عنها بالضمان العادي، وتوقع 
املصدر أن تقدمها الشرطة في وقت الحق األحد إلى محكمة النظام 

العام شرق اخلرطوم، وفقاً لهذه االتهامات.

60 رضيعا العثور على رفات 
 في »دار الرعب«

رفع قيمة أعلى جائزة يانصيب 
بالعالم.. لم يفز بها أحد

ــة  ــن ــدي عــــثــــرت شــــرطــــة م
ديترويت األميركية على رفات 
أكثر مــن 60 رضيعا وجنينا 
مخبأة في دار جنازات، ووصفت 

األمر بأنه “مقلق بشدة”.
يأتي ذلك بعد أسبوع تقريبا 
ــور عــلــى جــثــث 11  ــث ــع مـــن ال
رضيعا في حالة حتلل شديدة، 
مخبأة في دار جنازات سابقة 
أخــرى في املدينة الواقعة في 

والية ميشيغن.
وقال قائد شرطة ديترويت 
إن السلطات لــم تتوصل بعد 

لصلة بني القضيتني.
وأضاف أن املدينة والوالية 

ومحققني احتاديني يبحثون أمر 
تشكيل قــوة عمل للتحقيق في 
“تخزين رفات بشرية على نحو 

غير مناسب”.
ــات  ــت الــشــرطــة إن رف ــال وق
حوالي 36 رضيعا وجنينا عثر 

عليها في صناديق غير مبردة في 
“دار بيري” للجنازات، فيما عثر 
على رفــات نحو 27 آخرين في 
جهاز جتميد.ويعمل احملققون 
ــار وهــويــات  ــم عــلــى حتــديــد أع
أصــحــاب اجلــثــث.وقــالــت إدارة 

التراخيص والشؤون التنظيمية 
في والية ميشيغن في بيان إنها 
ألغت ترخيص “دار الرعب”، 
وأغلقتها بعد أن رصد املفتشون 
“أحواال بشعة وتصرفات تتسم 

باإلهمال”.

مدينة ديترويت

ــال مــســؤولــون إن جــائــزة يانصيب “ميغا  ق
مليونز” األميركية حققت قيمة قياسية بلغت 1.6 
مليار دوالر وهي أعلى قيمة جلائزة يانصيب في 

العالم بعدما لم يظفر باجلائزة الكبرى أي فائز.
وسُيجري السحب املقبل على اجلائزة الثالثاء 
القادم، بعدما لم يفز أحد باألرقام 15 و23 و53 
و65 و70 والكرة الكبرى رقم 7، خالل السحب 

الذي جرى مساء اجلمعة.
وإذا فاز العب باألرقام الستة السابقة فسيكون 
بإمكانه االختيار بني احلصول على جائزة نقدية 
فورية بقيمة 904 ماليني دوالر أو جائزة بقيمة 

1.6 مليار دوالر ُتدفع على مدى 29 عاما.
وقال سيث إلكني املتحدث باسم جائزة “ميغا 
مليونز” إن قيمة اجلائزة جتــاوزت قيمة جائزة 
باوربول التي بلغت 1.586 مليار دوالر وُدفعت 

عام 2016.
وكانت أكبر جائزة مسجلة في تاريخ يانصيب 
“ميغا مليونز” بقيمة 656 مليون دوالر، وذلك في 

عام 2012.
وتباع بطاقات جائزة “ميغا مليونز” في 44 
واليــة باإلضافة إلى واشنطن العاصمة واجلزر 

العذراء األميركية.


