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 في الصـميم
بدأت إيران في الشكوى من العقوبات التي تسببت 
بها على نفسها.. عقيدة الشكوى واالستضعاف جزء 
من البناء النفسي للفرس.. بدال من تسليم أجهزة 
صناعة السالح الــنــووي والتفاهم لرفع احلصار 
والسعي إلعادة عجلة التنمية ومنح الشعب حقوقه 

سيستمرون في اللطم والشكوى..
متى تعود لهم عقولهم؟!

sanaelshammri@ املحاميه �صناء ال�صمري

الساكت عن احلق شيطان اخرس لو علمت ان هناك موضوع يتم 
تداوله فالتواصل االجتماعي وانت تعلم مدى كذبه وسكت اسمح 
لي ياتروح له وتقوله اخبارك غلط وال مومطلوب منك الهرج واملرج 

وتقول عنه انت مصدر اشاعات

Dhuha1977@ �صحى اخلرِيّف

ودي افهم شنو عالقه قدر املسؤوليه باالستقاله ..بالعكس هذا 
ه��روب من املسؤوليه ..ق��در املسؤوليه انه يقعد مكانه ويتحاسب 

ويحاسب مسببني املشكله ..مو ينحاش

balsayegh@ ب�صار ال�صايغ

جهود رج��ال اجليش واحل��رس الوطني والداخلية واالطفاء في 
ظل األوضاع احلالية محل تقدير كبير، ومعهم اخوانهم في الصحة 
والكهرباء واألشغال وسائر اجلهات احلكومية العاملة اليوم ملساعدة 

اخوانهم املواطنني واملقيمني.

عقابًا على وسائل »واتسآب«

أربعون جلدة لسعودي 
أمام طليقته 

عاقبت احملكمة اجلزائية في جدة مواطنا 
سعوديا، باجللد أمام طليقته، بسبب سبه 
وقذفه لها عبر تطبيق املراسلة الفوري 

الشهير »واتسآب«.
واحتوت الرسائل املسيئة من الزوج إلى 
طليقته عبر »واتسآب«، على سباب وقذف، 
وأمــرت بجلده 40 جلدة، ومتكني الزوجة 
من حضور العقوبة إذا رغبت في ذلك، وفقا 

لصحيفة »عكاظ« السعودية.
وبلغ عدد الرسائل املسيئة 600 رسالة، 
وتضمنت عبارات بذيئة وجتريحا وحتقيرا 
وألــفــاظ جنسية واتــهــامــات فــي العرض 

واألخالق.
وحاولت احملكمة أن حتيل اخلصوم في 
ــرات، ولكن  البداية إلــى جلــان الصلح 3 م

تعذر اإلصالح بينهم.

قررت محطة إذاعية في أوروغــواي بث النهائي 
املنتظر لكأس ليبرتادوريس بني قطبي الكرة في 
األرجــنــتــني، »بــوكــا جــونــيــورز« و«ريــفــر بليت«، 
بطريقة غير تكون تقليدية باملرة قد تكون األولى من 

نوعها في تاريخ كرة القدم.
إذاعــة »راديــو كولونيا«، والتي حتظى بشعبية 
كبيرة في العاصمة األرجنتينية بيونس آيريس، 
ستذيع مباراتي الذهاب والعودة بصوت تعليق 
هادئ أثناء املباراة، وحتديدا في اللحظات املثيرة 
مثل تسجيل األهداف أو إضاعتها أو أثناء الهجمات 

اخلطرة، مع وضع موسيقى مريحة لألعصاب في 
اخللفية تساعد على االسترخاء..

ووفقا لتقارير صحفية محلية فإن هذه املبادرة 
من قبل احملطة اإلذاعــيــة تأتي حرصا على سالمة 
املشجعني، وحتديدا من يعانون حاالت مرضية قد 
يؤثر االنفعال عليهم، مثل أمــراض القلب وارتفاع 
ضغط الدم، خصوصا مع احلب اجلارف للمشجعني 
األرجنتينني لكرة القدم. »راديــو كولونيا« أعلن 
أن مــبــاراة الــذهــاب فــي ملعب بــوكــا جــونــيــورز » 
بــومــبــونــيــرا« سيعلق عليها معلقني بالتناوب 

وسيصحبهما طبيب متخصص في أمراض القلب.
ولــن يتمكن املستمعون على البث »الــهــادئ« 
سماع هتافات اجلماهير أو أي ضوضاء على أرضية 
امللعب، فقط التعليق الهادئ واملوسيقى التي تساعد 
على تخفيف التوتر. وفي آخر مواجهة بني الفريقني 
في نفس البطولة عام 2015، جرى نقل 4 العبني من 
»ريفر بليت« للمستشفى بعد تعرضهم العتداء من 
قبل مشجعي »بوكا« بــرذاذ الفلفل، ما أدى إلقصاء 
»بوكا جونيورز« من البطولة الحقا، ويتمكن »ريفر 

نهائي سابق لكأس الليبرتادورسبليت« من إحراز لقبه الثالث.

هادئة! موسيقى  على  »مجنون«  كروي  نهائي  بالتاريخ..  األولى  للمرة 

العبدالرزاق عائلة 
لوفاة

عبدالرحمن يوسف عبداحملسن العبدالرزاق

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته
ويسكنه  فسيح جناته

أجبرت امــرأة هندية ملدة 20 
عاما على اجللوس في املــاء من 
الفجر حتى الغسق، وفي بعض 
األحيان تقضي أياما بأكملها في 

البحيرة.
وتــعــانــي بــاتــارونــي غــوش، 
من واليــة البنغال الغربية، من 
مرض نادر يصيب اجللد ويؤدي 
إلــى التهابات مستمرة. وتظهر 
عوارض املرض عند تعرض جلد 
املــرأة إلى أشعة الشمس، بينما 
املاء تساعدها في تخفيف اآلالم 

واالتهابات.
وتعيش املرأة على هذه احلال 
منذ عام 1998، حيث تأتي إلى 
بركة املــاء قبل شــروق الشمس 
وتبقى داخــل املــاء وتبقى داخل 
املاء حتى غروبها. وتقضي يوميا 

حوالي 12-14 ساعة داخل املاء، 
ومن ثم تعود إلى املنزل وتؤدي 
ــال ومـــن ثــم تخلد  ــم بــعــض األع

للنوم، وفق موقع »وان«.
ــب املـــــرض، تــوقــفــت  ــب ــس وب
الهندية تقريبا عن تناول الطعام، 
فهي تأكل بعض األرز واخلضار 
عدة مــرات في الشهر، وعــادة ما 

تفعل ذلك وهي قابعة في املاء.
ويــقــوم بعض سكان القرية 
بزيارتها من وقــت إلــى آخــر من 
أجــل القضاء على وحدتها، وال 
ــى األطــبــاء  تستطيع اللجوء إل

ألنها ال متلك املال الكافي لذلك.
ويعتقد الــقــرويــون أنــهــا مع 
مــرور الوقت ستتحول الهندية 
إلى حورية وستبقى في البحيرة 

إلى األبد.

الثعلب الرمادي النادر يظهر 
للمرة األولى  منذ ربع قرن

فوجئ سكان مدينة بريطانية بـ«الثعلب الرمادي« في حديقة 
عامة، لتكون هذه املرة األولى منذ 25 عاما التي يلمح فيها شخص 

هذا احليوان النادر.
وظهر الثعلب الرمادي في حديقة في مدينة ألسيجير في 
تشيشير، وعملت منظمة خيرية معنية بحقوق احليوانات 

باالعتناء به.
ومت وضــع الثعلب الــنــادر في »منزل مــؤقــت«، وُمنح اسم 
ــادو« )الظل(، بسبب لونه املميز، حسبما ذكــرت صحيفة  »ش

»صن« البريطانية.

»تورينو« مستشفيات  أحد  املعاصر  الفن  يدخل  »اآلخرون«  معرض 
ــدت مــديــنــة )تــوريــنــو(  ــه ش
االيطالية معرضا دوليا للفن 
املــعــاصــر بــعــنــابــر مستشفى 
خال في حدث ثقافي استثنائي 
نظمته مبادرة )اآلخرون( ضمن 
فعاليات »شهر الفنون« التي 
حتــيــيــه ســنــويــا أول عاصمة 

إليطاليا.
وقال صاحب املبادرة واملروج 
الثقافي روبــيــرتــو كازيراغي 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
ان معارض )اآلخـــرون( تهدف 
منذ انطالقها قبل ثمانية أعوام 
الى انتقاء املواهب اجلديدة من 

املبدعني وكذلك ساحات ودور 
العرض واجلمعيات الثقافية 
التي تعكس تنوع املشهد الفني 

املعاصر حول العالم وثراءه.
وأضــاف كازيراغي أن اقامة 
املعرض هذا العام داخل عنابر 
وأقسام مستشفى )امللكة ماريا 
أدياليدى( التاريخي الذي توقف 
العمل به منذ نحو أربعة أعوام 
تعبر عن تفاعل الفن املعاصر 
مــع احــداثــيــات الــواقــع املتغير 
وتسعى الى اعادة ادراج مواقع 
ومــنــشــآت سابقة فــي السياق 

احلضري اجلديد للمدينة.

سيدة هندية جتلس في 
املاء من الفجر حتى الغسق 

20 عاما مجبرة ملدة 

نيويورك حتتفل
 بعيد ميالد »ميكي 

ماوس« التسعني! 
حتتفل شركة ديزني األمريكية هذا الشهر، مبرور 90 عاما على والدة 
الشخصية الكرتونية األشهر في الواليات املتحدة، ورمبا العالم أجمع، 

املعروفة باسم »ميكي ماوس«.
وشهد االحتفال بعيد ميالد »ميكي مــاوس« العديد من الفعاليات 
الفنية والتسويقية، التي نظمتها الشركة وأطراف أخرى في مختلف املدن 
األمريكية. أما في نيويورك، فشغل انتباه الناس معرضا فنيا مميزا يعنى 
باملناسبة ويتحدث عن تاريخ الشخصية الكرتونية، وتطورها على مدى 

9 عقود من الزمن.
وفي السياق ذاته، تعاون فنانون أمريكيون معاصرون في إعادة رسم 
وتصور الشخصية الكالسيكية األولى التي ظهر فيها »ميكي ماوس« عام 
1928، في لوحات وعروض فنية مختلفة. هذا وينحصر اخلط الزمني 
للمعرض بني عامي 1928 و2018، في حني يبتدأ بفيلم قصير اسمه 
»Steamboat Willie«، مظهرا اجلوانب األكثر أهمية وحتــوال في 

حياة »الفأر الصغير«.
يرى مراقبون أن »ديزني« قد استفادت بشكل فعال من عيد امليالد 
التسعني، حيث وظفت فريقها الترويجي بأقصى طاقاته إلحياء الفعالية 
عبر الواليات املتحدة والعالم، في مختلف األسواق واملسارح والساحات 

العامة واملعارض، وخاصة في مدنها الترفيهية حول العالم.

لوحات في املعرض


