
كشفت املمثلة األمريكية سينتيا نيكسون 
بطلة مسلسل »Sex and the City«، عن 

نيتها الترشح ملنصب حاكم والية نيويورك.
ال��اف��ت ف��ي األم���ر أن النجمة والناشطة 
الليبرالية نيكسون )51 ع��ام��ا(، التي لعبت 
 Sex« دور ميراندا هوبز في مسلسلها الشهير
and the City«، لم تشغل سابقا أي منصب 
انتخابي، إذ كشفت أنها ستنافس على الترشح 
ف��ي انتخابات ال��والي��ات األمريكية القادمة 
م��ع احل��اك��م احل��ال��ي أن���درو كومو ع��ن احل��زب 

الدميقراطي.وأعلنت نيكسون ترشحها في فيديو 
قالت فيه: »أح��ب نيويورك ول��م أرغ��ب قط في 
العيش في أي مكان آخر، إال أن بعض األمور يجب 
أن تتغير، أمتنى أن تعمل حكومتنا من جديد على 
بعض القضايا املتعلقة بالرعاية الصحية وإنهاء 
عمليات السجن اجلماعي، وإصاح بعض البنى 
التحتية ونظام امل��ت��رو«، بحسب ما ذك��ر موقع 

نيويورك تاميز.
كما أضافت نيكسون، التي تعتبر من أبرز 
الشخصيات الداعمة حلق املساواة في التعليم 

في نيويورك: »نحن أقل والية من حيث املساواة، 
حيث يوجد لدينا ث��راء فاحش وفقر حتت خط 
الصفر«، مبدية بذلك رغبتها في حتقيق التغيير، 
حيث أش���ارت ف��ي حديثها إل��ى الساسة ال��ذي 
يهتمون بظهورهم اإلعامي وتعزيز سلطتهم 

أكثر من اهتمامهم مبصالح املواطنني«.
ويأتي ترشح املمثلة نيكسون في الوقت الذي 
أب��دى فيه العديد من جنوم وجنمات هوليوود 
وب��ع��ض الشخصيات اإلع��ام��ي��ة، رغبتهم في 

خوض االنتخابات الرئاسية األمريكية القادمة.
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 في الصـميم
على هيئة العمل ال��ت��ش��دد ف��ي تطبيق 
منظورها وامتحان العمالة قبل قدومها.. 
البلد بحاجة إل��ى العمالة امل��اه��رة.. مو 
معقولة يصدرون لنا بطالتهم .. اللي عندنا 

كاف!!!

Bassam_Al Hashem   @BASsSAM989

الكالم ليس له قيمة إال من خالل األفعال والتصرفات .. 
لذا فأفضل طريقة للتأثير في األخرين أن تكون قدوة لهم 

بأفعالك وتصرفاتك . الطيبه

Khaled9911   @Khaled99117

هكذا القرآن .. سيبقى مفتوحا ليتفاعل مع كافة املناهج 
املعرفية واألنساق احلضارية العاملية مبنطق االستيعاب 
والتجاوز .. مستهدفا الترقي بالقيم االنسانية العقلية 

واألخالقية باجتاه الكونية والكمال

fahadshbeeb@   فهد البغيلي

#شنو_رايك_باملجلس_احلالي أحال مجلس بتاريخ الكويت 
املجلس احلالي والي مييزه عن املجالس اآلخرى أن مافي 

اي أجناز

بحثا  احلـــيـــاة  فــــارق 
عن هاتفه

ف��ارق رج��ل بريطاني احل��ي��اة بعدما علق 
رأس��ه بني مسندي كرسيه بحثا عن هاتفه، 
ال��ذي أسقطه وس��ط الظام خ��ال ع��رض أحد 
األفام.ونقا عن سكاي نيوز ذكرت صحيفة 
»الغارديان« البريطانية، األربعاء، أن احلادث 
وق��ع ف��ي إح���دى ق��اع��ات السينما ف��ي مدينة 

برمنغهام وسط الباد مطلع مارس اجلاري.
وقالت السينما في بيان إن الرجل توفي 
يوم 16 مارس اجلاري بعد أسبوع من وقوع 
احل��ادث، مشيرة إل��ى أنها جت��ري حتقيقا في 

الواقعة.
ووص��ف مصدر مطلع على القضية كيفية 
وقوع احلادث الغريب من نوعه، إذ أنزل الرجل 
نفسه ووض��ع رأس��ه حتت مسندي املقعد عن 
نهاية الفيلم بحثا عن هاتفه.  فعندما أخفض 

رأسه سقطت املساند تلقائيا.
ولم يتمكن األشخاص الذين قدموا للمساعدة 

من إخراجه إال بعد أنه كسروا املسند.
وقالت سلطات الطوارئ إنها تلقت باغا 
بشان تعرض رج��ل ف��ي السينما إل��ى سكتة 
قلبية، حيث قدم له اإلسعافات األولية، ونقل 

إلى املستشفى حيث فارق احلياة.

ممثلة أميركية تعلن ترشحها ملنصب حاكم والية نيويورك

 انضم أحد مؤسسي تطبيق »واتساب« الشهير الذي 
اشترته شركة »فيسبوك«، برايان أكتون، إلى احلملة 
التي تطالب ب� »حذف فيسبوك«، وتدعو املستخدمني 
إل��ى التوقف عن استخدامه، على إث��ر انتهاك صارخ 
للخصوصية. وكتب أكتون في تغريدته: »حان وقت 

.#deletefacebook ،»حذف فيسبوك
واستحوذت الشبكة االجتماعية »فيسبوك« على 
شركة أكتون، الشهيرة، واتساب، عام 2014 مقابل 19 

مليار دوالر.

وتتنامى حركة »حذف فيسبوك« على نحو مطرد 
على #اإلن��ت��رن��ت، بسبب فضيحة ح��ص��ول شركة 
»كامبريدج أناليتيكا« على معلومات عن 50 مليون 
مستخدم ل� »فيسبوك« دون علمهم. وفقدت الشبكة 
الشهيرة أكثر من 50 مليار دوالر من قيمتها السوقية 
خال هذا األسبوع، نقا عن موقع شبكة »سي إن إن« 

األميركية.
وغادر أكتون شركة #فيسبوك في سبتمبر من العام 
املاضي، وأعلن مؤخرا عن استثمار بقيمة 50 مليون 

.Signal دوالر في تطبيق آمن للتراسل اسمه
وقبيل هجوم مؤسس »واتساب« على »فيسبوك«، 
قال املستثمر البارز في مجال التكنولوجيا، روجر 
#ماكنامي، وه��و من أوائ��ل املستثمرين في الشبكة 
االجتماعية، إن »فيسبوك« تواجه أزمة ثقة ميكن أن 
تدمرها.وقد ال يكون خيار حذف »فيسبوك« صاحلا 
للكثيرين، ألن ه��ذه اخل��ط��وة تستلزم أي��ض��ا حذف 
التطبيقات الشهيرة األخرى التي متتلكها »فيسبوك« 

مثل #واتساب« و#إنستغرام.

مؤسس »واتساب«: حان وقت حذف فيسبوك

برايان أكتون

أم تتبرع بكليتها 
البنها في عيدها

   

عطاء األم ال ينتهي، فهي نبع متدفق من احلنان واحلب 
يغرف منه أبناؤها منذ طفولتهم وحتى بعد أن يكبروا ويشتد 
عودهم، وفي عيد األم، قررت سيدة إيرلندية، أن تقدم جزءا 

من جسدها البنها، لتؤكد على هذا املعنى. 
وكان مارك يعاني من مرض الفشل الكلوي، وأمضى عدة 
أشهر في جلسات غسيل الكلية، فمنذ شهر أغسطس من العام 
املاضي، كان يخضع لثاث جلسات مدة كل منها 4 ساعات كل 

أسبوع.
وبعد سلسلة من الفحوصات والتحاليل، تبني أن األم 
متبرع مثالي البنها، ولم تتردد حلظة واحدة، لتقدم كليتها 
البنها، مدفوعة بغريزة األمومة، إلنقاذ حياة ابنها، ومنحه 
ف��رص��ة أخ���رى ليعيش ح��ي��اة طبيعية، بحسب صحيفة 

بيلفاست غراف اإليرلندية.
يذكر أنها ليست امل��رة األول��ى التي يخضع فيها مارك 
لعملية زرع كلية، ففي عام 2009 حصل على كلية من متبرعة 
مجهولة، قبل أن يضطر إلى العودة إلى جلسات الغسيل من 

جديد.

جو آن دوبسون مع ابنها مارك 

املمثلة األميركية سينتيا نيكسون

عائلــــــة النصــــــار
لوفــــــــــــاة

توفيق عبدالكرمي ابراهيم النصار

بخالـــــص العـــــــــزاء واملواســــــــــاة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه  فسيح جناته


