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تقديرا من »األنباء« للدور االجتماعي للديوانيات في الكويت، وتجســيدا 
فإننا  الزيارات،  تبادل  خالل  من  المواطنين  بين  االيجابي  واثرها  لمكانتها 
نحرص على نشر اسماء اصحاب الديوانيات وعناوين ومواعيد ديوانياتهم 
خالل شهر رمضان المبارك، فعلى الراغبين من اصحاب الدواوين في نشر 
فاكس  على  والموعد  والعنوان  الديوانية  اسم  ارسال  ديوانياتهم  بيانات 
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ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة  بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

أبعد من الكلمات
»ها هو يغني اليوم في حفل زواج ابنها بعدما غنى 
خالل مراسم تشييع جنازتها قبل 21 سنة«
تعليق للصحافة بعدما أكد املغني 
إلتون جون أنه سيغني في حفل زواج 
األمير هاري ابن األميرة الراحلة ديانا.

»يالها من فتاة مسكينة«
املمثلة الكوميدية األميركية إميي 
شومر وهي تعرب عن تعاطفها مع 
ميغان ماركل، خطيبة األمير هاري، ألنها 
ستعيش ظروفا ضاغطة جدا بسبب 
اضطرارها لاللتقاء بشخصيات مهمة 
كثيرة لم تعرفها من قبل عند زواجها.

»مستقبل اليهود مرتبط بحصول الفلسطينيني 
على احلرية«

مجموعات من اليهود األميركيني 
الليبيراليني يهاجمون، خالل مظاهرة 
كبرى لهم، الرئيسني ترامب ونتنياهو، 
إنهما أعداء  ويرفعون رايات تقــول 

السالم.

»أشعر باخلوف من تزايد أزمة األخالق في أميركا«
ريكس تيليرسون، وزير خارجية 
أميركا السابق، يحذر فيما يبدو أنه 
تقريع للرئيس ترامب من تنامي أزمة 
األخالق واألمانة في املجتمع األميركي.
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الزواج امللكي ينعش االقتصاد البريطاني 
ووالد ميغان يؤكد عدم حضوره

يقــام زواج األمير هــاري من املمثلة 
األميركية السابقة ميغان ماركل في التاسع 
عشــر من مايو في قصر ويندسور على 

بعد 3٠ كيلومترا من لندن.
ومن املتوقع أن يبدأ االحتفال الديني 
عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في كنيسة 
القديس جاورجيوس بقصر ويندسور.

وسيكون إشبني األمير هاري شقيقه 
األكبر األمير وليام. وبعد االحتفال الديني 
ســيجول الزوجان عند الساعة الواحدة 
بعربة جترها خيول في أرجاء ويندسور 

خالل ٢5 دقيقة.
وقد دعي ٢64٠ شــخصا بينهم ١٢٠٠ 
إجنليزي إلى حديقة القصر للمشــاركة 

في استقبال الزوجني واملدعوين.
ومن املتوقع تدفق ١٠٠ ألف شخص إلى 
شوارع ويندســور التي ستشهد تدابير 
أمنية مشددة كمسح السيارات وتفتيش 

السياح ودوريات للشرطة في الطرقات 
والقطارات.

إلى ذلك، بإمكان السياح متابعة احلفل 
على شاشات ضخمة في املدينة التي زينت 

لهذه املناسبة.
ومن املتوقع أن يسهم هذا احلدث في 
إنعــاش االقتصاد البريطانــي إذ انه قد 
يحقق مكاسب للبالد في ٢٠١٨ تفوق املليار 

جنيه إسترليني.
إلــى ذلــك، ذكر موقــع »تــي ام زي« 
اإللكتروني الذي يعنى بأخبار املشاهير 
ان والد ميغان ماركل خضع لعملية ناجحة 
في القلب ستمنعه من حضور زواج ابنته 

من األمير هاري السبت في اجنلترا.
وقال املوقع إنه حتدث الى توم ماركل 
)73 عاما( وبدا »يقظا ومتماسكا«، موضحا 
ان الطبيب الذي عاجله وضع له 3 دعامات 

في األوعية الدموية.

خيالة خالل مراسم جتريبية للزواج خارج قلعة وندسور

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

تاجر حتف يحقق اكتشاف العمر بلوحة لرامبرانت

الزواج حلم صعب املنال في املوصل

عرض تاجر حتــف فنية 
هولندي في متحف هيرميتاج 
في أمســتردام مــا يقول إنها 
أول لوحة »جديــدة« للفنان 
رامبرانت تظهر منذ عام ١974 
بعد أن اشتراها بثمن زهيد من 
دار مــزادات قبل عامني لكنه 
جلأ لتقنيات حديثة وأجرى 
حتليال لعينات مــن اللوحة 
حتى يثبت أنه اشــترى حقا 

لوحة أصلية.
وقد حقق تاجر التحف الفنية 
الهولندي يان سيكس اكتشاف 
العمر في دار مزادات عام ٢٠١6 
عندما اكتشــف أسلوب الفنان 
رامبرانت في لوحــة مجهولة 
اسمها »لوحة لشاب نبيل« لم 

يالحظها أحد طوال 4 قرون.
واشــترى ســيكس هــذه 
اللوحة، وهي لشاب أنيق ذي 
شعر أحمر، بثمن زهيد بلغ ١37 
ألف جنيه إســترليني أو نحو 
١٨5 ألف دوالر في دار كريستيز 
للمزادات في لندن مبساعدة من 
مستثمر لم تعلن هويته. وتعود 
اللوحة لعام ١634 تقريبا، وعلى 
اعتبار ثمن بيع لوحات سابقة 
مثلهــا فــإن قيمتهــا اآلن على 

الشــابة  تعيــش  أ.ف.پ: 
العراقية خلود احلاصلة على 
شــهادة جامعيــة مــع عائلتها 
بانتظار »فــارس األحالم« كما 
حال آالف الفتيــات في مدينة 
املوصل في شمال العراق التي 
تعرضت لدمار شبه كامل خالل 
ســيطرة داعش عليهــا لثالث 

سنوات.
تقــول خلــود )٢4 عاما( 
التــي أكملــت دراســتها في 
جامعــة املوصل قبل عامني، 
وهي تضع حجابا بنيا يغطي 
رأســها بالكامل »لــم أجد ال 
زوجا وال عمال، وأقضي كل 
الوقــت يوميا بأعمال البيت 

الروتينية«.
رغــم  بحــزن  وتضيــف 
الكبــرى  ابتســامتها »أختــي 
عمرهــا 37 عاما تزوجت وهي 
في الثامنة عشــرة ولديها اآلن 
اربعــة أطفال، أنا فــي الرابعة 
والعشــرين والفــرص متاحة 
أمامي لكن الفرص أقل بالنسبة 
ألختي األكبــر مني البالغة ٢9 

عاما«.
كانت املوصل قبل أن يتخذها 
داعش عاصمة، معروفة بتقاليد 

محافظة ومتشــددة. وكان من 
النادر ان تبقى فيها شابات في 
العشــرينات من دون زواج أو 
خطوبة. واليــوم، بعد خروج 
املدينة من معارك ضارية مدمرة 
اســتمرت تسعة أشــهر، بدأت 
حركــة اعادة بنــاء خجولة اال 

األرجح أكبر بكثير.
وأمضى سيكس، املتخصص 
في أعمال كبار الفنانني القدامى 
الهولنديني والفلمنكيني، ١٨ شهرا 
استخدم خاللها تقنيات تعتمد 
على األشعة السينية وحتليال 
لعينات من اللوحة حتى يثبت 

أنه اشــترى حقا لوحة أصلية 
لرامبرانت.

ويقول سيكس إنه ال ينكر 
أن املنفعة املالية مهمة بالنسبة 
له كتاجر لكنه أكد حبه العميق 
للوحــات الفنيــة واكتشــافها 
وخاصة لوحات رامبرانت الذي 

يعشقه، مشيرا إلى أن »العثور 
على لوحة لرامبرانت مينح املرء 

شعورا عظيما«.
ويقل طول اللوحة املكتشفة 
قليــال عــن املتــر، ويعتقد أن 
رامبرانــت رســمها عندما كان 

عمره ٢٨ عاما.

ان املهمــة ضخمــة. فقد دمرت 
املعارك ٢١5٠٠ مبنى بالكامل او 
جزئيا، على ما تفيد السلطات 

العراقية.
لــم يعــد مبقدور الشــباب 
تأمني ما يكفي من املال لتغطية 
متطلبات االســرة وال حتى ما 

يغطــي تكاليف املهــر وحفلة 
الــزواج. كذلــك ال تســتطيع 
الفتيات حتى احلاصالت منهن 
على شــهادات جامعية، تقدمي 
املســاعدة لتغطية ما حتتاجه 
األسرة ألنهن عاطالت عن العمل 

بغالبيتهن.

 يان سيكس وكاثرين بروير مديرة متحف هيرميتاج بجوار اللوحة 

مالبس زفاف وسهرة في أحد معارض املوصل
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استقرار نسبي في الطقس 
وبداية اجلو احلار

الطالق ممنوع في رمضان!

صف السيارات عن بعد 
سيصبح قانونياً في بريطانيا

براءة.. بعد 18 عاماً في السجن

قال مراقب التنبؤات اجلوية في إدارة األرصاد اجلوية 
عبدالعزيز القراوي إن طقس البالد يشــهد اســتقرارا 

نسبيا وبداية ارتفاع درجات احلرارة.
وأضاف القراوي لـ )كونا( أمس اخلميس أن جميع 
خرائط الطقس وصور األقمار االصطناعية ومخرجات 
النماذج العددية ورادار الطقس والتوزيعات الضغطية 
تشــير إلى حتســن في حالة الطقس ويســتمر اليوم 
اجلمعة وتتكاثر السحب ابتداء من الليل وغدا السبت.

وأوضح أن الطقس املتوقع اليوم يكون حارا وتظهر 
بعض السحب العالية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة 
االجتاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بني ٨ 
و٢٨ كيلومترا بالســاعة وبحرارة عظمى متوقعة بني 
39 و4١ درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل 

املوج وارتفاعه ١ و3 أقدام.
على أن يكــون الطقس في الليــل معتدال وتتكاثر 
السحب تدريجيا بحرارة صغرى متوقعة بني ٢4 و٢6 
درجة والبحر يكون معتدل املوج يعلو أحيانا وارتفاعه 

ما بني 3 و6 أقدام.
وعن الطقس نهار غد السبت أفاد القراوي بأنه يكون 
حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى 
متقلبة االجتاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما 
بني 6 و٢٨ كيلومترا في الساعة وبحرارة عظمى متوقعة 
بــني 39 و4١ درجة، على أن يكون طقس ليل الســبت 
معتدال وتقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية 
إلى متقلبة االجتاه تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة 
إلى معتدلة السرعة وتتراوح بني ٨ و٢٨ كيلومترا في 
الساعة وبحرارة صغرى متوقعة بني ٢4 و٢6 درجة.

أصدر قاضي قضاة فلسطني، مستشار الرئيس 
للشــؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود 
الهباش، تعميما على احملاكم الشرعية يتم مبوجبه 
منع تسجيل حاالت الطالق إلى ما بعد انقضاء 
شهر رمضان املبارك، إال إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وطالب الهباش، في بيان صحافي بثته وكالة 
األنباء الفلســطينية )وفا(، القضاة الشــرعيني 
باالعتماد على تقارير دائرة اإلرشاد واإلصالح 
األســري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل 

حجة الطالق إذا اقتضت الضرورة.
وأوضح أن »هذا اإلجراء جاء بناء على جتارب 
واجهت احملاكم خالل شــهر الصيام في األعوام 
السابقة، حيث يتخذ البعض من الشهر املبارك 
فريضــة يؤديهــا بكامل مواصفاتهــا، والبعض 
اآلخر يتخذ من نقص الطعام والتدخني ســببا 
إلثارة املشــاكل، الســيما أن طبيعة الصائم في 
نهار رمضان تكون في حالة من عدم االستقرار، 
وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة«.

رويترز: ســيتمكن الســائقون البريطانيون من 
استخدام تطبيق على هواتفهم أو املفتاح اإللكتروني 
للســيارة لصف ســياراتهم عن بعد بدءا من الشهر 
املقبــل مبوجب قانون جديد ميثل أحدث خطوة في 
مجال القيادة الذاتية والسيارات املتصلة باإلنترنت. 
ويحاول الساسة تسهيل اختبار واستخدام تقنيات 
القيــادة اجلديــدة في بريطانيا قدر اإلمكان، ســعيا 
لقيام صناعة تخدم الســوق العاملية، من املتوقع أن 
تبلغ قيمتها نحو 9٠٠ مليار جنيه إســترليني )١.٢ 
تريليون دوالر( بحلول عام ٢٠٢5. فالسيارات املزودة 
بأجهزة استشــعار لألشــعة فوق الصوتية وبرامج 
للقيادة الذاتية واالتصال باإلنترنت قادرة على القيام 
بعدد من املهام بينها صف السيارة بضغطة زر بينما 
يقف الســائق خارج الســيارة. وتأمــل احلكومة أن 
تسهل التجهيزات اجلديدة صف السيارات في أماكن 
ضيقة وأن تتمكن أجهزة الكمبيوتر من حتسني دقة 
العمليــة، بينما يبحث املســؤولون عن طرق أخرى 
للسماح باستخدام تكنولوجيات قيادة آلية جديدة 

في شوارع بريطانيا.

أ.ف.پ: بــرأت احملكمــة العليا البولنديــة رجال حكم 
عليه في العام ٢٠٠4 بالسجن ٢5 عاما إلدانته بتهمة قتل 
مراهقة في اخلامسة عشرة وقتلها، بعدما امضى ١٨ عاما 

في السجن.
وكانــت النيابة العامة طلبت إعادة فتح ملف توماش 

كوميندا بعد اطالعها على ادلة جديدة.
واعيد طرح امللف العام ٢٠١7 بطلب من اهل الضحية 
وأوقف مشــتبه فيه آخر ووجهت اليه التهمة. ويتواصل 
التحقيق ملعرفة دور هذا االخير في اجلرمية التي ارتكبت 
في 3١ ديسمبر ١996 في فروتسالف في جنوب غرب پولندا.
وفتحت النيابة العامة في وودج حتقيقا حول اخللل 
احلاصل في التحقيق الذي أفضى الى ادانة كوميندا بالتهمة.

وقال محامي هذا االخير انه سيطالب الدولة بتعويض 
ملوكلــه ال يقل عن عشــرة ماليني زلوتــي اي ٢.7 مليون 
دوالر تقريبــا. وأكد كوميندا البالــغ 4٢ عاما والذي بكى 
لــدى صدور حكم البراءة في حقه، انه ســيبذل قصارى 

جهده ملقاضاة من ساهم في ادانته.

كوميندا خالل احملاكمة 

»سيلفي« مع األسطورة
أسطورة بوليوود الفنان املخضرم أميتاب باتشان يلتقط سيلفي 

مع املمثلة اجلميلة اديتي راو حيدري خالل حدث جتاري في مومباي أمس )أ.ف.پ(


