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»التربية«: تعطيل الدراسة اليوم للطلبة 
واملعلمني بسبب سوء األحوال اجلوية.

فرق تطوعية تشارك في إنقاذ 
املركبات والبحث عن املفقودين 

برا وبحرا.

٭ قواكم اهلل. ٭ أتوقع عيالنا راح يزعلون وايد!

ألول مرة في الكويت شاهد الصفحة  بتقنية الواقع املعزز

حمل تطبيق 
Zappar

أبعد من الكلمات
»هذا شيء مهني وغير مقبول«

الرئيس ترامب يعلق، بعد دقائق 
من وصوله بالطائرة إلى باريس 
للمشاركة في حفل الذكرى السنوية 
املائة النتهاء احلرب العاملية األولى، 
يعلق على دعوة نظيره الفرنســي 

إميانويل ماكرون لتشكيل جيش أوروبي 
من أجل حماية أوروبا في ظل تصاعد قوة 

روسيا، والصني بل وحتى أميركا.

»كنا ســاذجني في احلقيقــة باعتقادنا أن 
التكنولوجيا تستطيع حل كل مشاكلنا 

اإلنسانية«
ساندر بيتشاي، رئيس شركة »غوغل« 
التنفيــذي، يعترف بأنهم بالغوا في 
االعتماد على التكنولوجيا ألن احللول 

لن تأتي في النهاية إال من خالل اإلنســان 
نفسه.

»األمير هاري أكثر حتفظا من أخيه األكبر وليام«
املنتج السينمائي نك بولني، الذي 
كان قد أنتج عدة أفالم وثائقية 
عن هذي األميرين البريطانيني، فاجأ 
الكثيرين مؤخرا عندما أكد أن األمير 
وليام هو األكثر انفتاحا على الرغم 

من أن األمير هاري هو األكثر انطالقا.

»ال أســتطيع اإلنكار أنني مررت بفترة عبث 
قبل ذلك«

املغني البريطاني رود ستيوارت 
)73 سنة( يكشف أنه لعب من وراء 
ظهــر زوجته بيني النكســتر )47 
سنة( قبل عقدين، لكنه عاد إلى جادة 

الصواب وأصبح مخلصا لها بعد ذلك.

»أعتقد أنني أساعد زوجتي في شفائها من مرض 
األلزهامير«

)81 سنة(،  أنغلبيرت همبردينك 
الذي اشــتهر جدا بأغنيــة »أطلق 
ســراحي.. دعني أذهــب« في عقد 
السبعينيات، يعرب عن قناعته بأن 

وقوفه بقوة الى جانب زوجته باتريشــا 
جعلها في وضع أفضــل منذ أن أصيبت 

بهذا املرض قبل 10 سنوات.
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   
إلى ربك  راضية مرضية فادخلي   

في عبادي  وادخلي جنتي

بتلة راشــد مجبل العازمي، زوجة فهد مبارك العازمي: 
70 عامــا - الرجال: الرحــاب - ق3 - ش7 - م27 - ت: 
65655544 - النساء: العارضية - ق10 - ش األول - ج13 

- م30 - ت: 65554455.
سلوى حسني جاسم، أرملــة حبيب رمضان عباس: 72 
عاما - الرجال: حسينية سيد محمد - سلوى - ش2 - ت: 
65749093 - النساء: صباح السالم - ق9 - ش3 - ج4 

- م29 - )العصر فقط( - ت: 65700058.
خليفة حمد عبداهلل اليحيى: 28 عاما - الرجال: األندلس 
- ق6 - ش101 - م54 - ت: 65814545 - 24800393 - 
النساء: جنوب السرة - ضاحية السالم - ق3 - ش303 

- م13 - ت: 66566599.
بدرية مهلهل عبدالرحمن البدر، أرملة سعود ناصر النصف: 
76 عاما - الرجال: شارع اخلليج العربي - ديوان البدر 
- ت: 99494779 - 98786866 - النســاء: القادسية - 
ق6 - ش61 - م11 - ت: 97126456 - الدفــن احلاديــة 

عشرة صباحا.
خليفة علي الغافل الصليلي: 79 عاما - الرجال: سعد العبداهلل 
- ق3 - ش301 - م104 - ت: 97582299 - النساء: الواحة 

- ق3 - ش1 - م3 - ت: 97502285.
منى صالح حسن احلجيرات، أرملة عبداللطيف علي العطار: 
52 عاما - الرجال: الدعية - ق2 - ش27 - م8 - حسينية 
بوحمــد - ت: 99761103 - النســاء: الرميثية - ق 7 - 

ش74 - م35.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

4.47 الفجر 
6.08 الشروق 

11.32 الظهر 

2.34 العصر 
4.55 املغرب 
6.15 العشاء 

غائم جزئيا مع فرصة لســقوط 
أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا 
والرياح جنوبية شرقية تتحول 
إلى شمالية غربية سرعتها من ١٨ 

إلى 45 كم/ ساعة.

العظمى: ٢٨   الصغرى: ١9

أعلى مد: ٠٠.53 ص ـ ٠٢.55 م
أدنى جزر: ٠٨.٢7 ص ـ ٠٨.١٢ م

وكاالت: شارك نحو عشرين راكب أمواج في اجلولة 
األولى من املوجات العمالقة في مدينة نزاري بالبرتغال. 
وقد توجه املتسابقون إلى املياه ليواجهوا بعض أعلى 
األمواج ارتفاعا في العالم. وشهدت بلدة نزاري املطلة 
على احمليط األطلسي تسجيل أرقام قياسية في مجال 
ركــوب األمواج مرات عديــدة. ويرجع ارتفاع األمواج 

الهائل إلى وجود وادي نزاري حتت املاء.
في هذا املوقع سجل متسابقون إجنازات وحطموا 
أرقاما قياســية حيث جنحوا في ركوب أمواج جتاوز 
ارتفاعها ٢٠ متــرا مثل األميركي جاريت مكنامارا عام 

٢٠١١ والبرازيلي رودريجو كوكسا العام املاضي.

متسابقون يتحدون أعلى أمواج 
العالم  في نزاري البرتغالية

جزء من درج برج إيفل األصلي 
للبيع في مزاد

تطــرح دار مزادات أرتكوريال جزءا من الدرج األصلي 
لبرج إيفل للبيع في مزاد في باريس نهاية الشهر اجلاري، 
وتأمل أن يحقق ما يصل إلى نصف مليون يورو أي نحو 

57٢ ألف دوالر.
وجرى نقل هذا اجلزء الصغير الذي يبلغ ارتفاعه 4.3 أمتار 
ووضعه في فناء خاص بدار أرتكوريال بالقرب من شارع 
الشانزليزيه، حيث يعرض حاليا أمام اجلمهور واملشترين 
احملتملني حلني بيعه في املزاد في الســابع والعشرين من 

نوفمبر اجلاري.

اجلزء من درج برج إيفل مت بناؤه في عام 1889
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أملاسة وردية نادرة بـ 50 مليون دوالر

ضحايا سيول األردن يتجاوزون الـ10

تطــرح دار مزادات كريســتيز للبيع في 
جنيڤ األسبوع القادم أملاسة وردية شديدة 
الندرة تزن ١9 قيراطا تقريبا ومن املتوقع أن 

حتقق ما يصل إلى 5٠ مليون دوالر.
ووفقا لدار مزادات كريستيز فإن األملاسة 
املســتطيلة الشــكل هي أكبر أملاســة وردية 

تطرح في مزاد على اإلطالق.
وتعود األملاسة التي أطلق عليها اسم )بينك 
ليجاسي( إلى عائلة أوبنهامير التي سيطرت 
لفتــرة طويلة على شــركة دي بيــرز والتي 
احتكرت قطاع األملاس على مســتوى العالم 

حتى أواخر اخلمسينيات من القرن املاضي.
وقالت راؤول كاداكيا رئيس قسم املجوهرات 
العاملية في دار كريستيز: »تأسست كريستيز 
عام ١766 قبل ٢5١ عاما على يد جيس كريستي 
وخالل هذه الفترة لم نر أكثر من أربع أملسات 
وردية يتجاوز وزنها عشرة قراريط. وبالتالي 
هذه أملاســة اســتثنائية إنهــا تقريبا ضعف 
حجــم كل ما طــرح للبيع في الســوق وهي 

األفضل لونا«.
وعلى الرغم من ارتفاع الســعر املقدر لها 
ويتراوح بــني 3٠ و5٠ مليون دوالر فإن دار 

كريستيز تتوقع أن جتتذب مشترين 
خاصة من آسيا.

ومن بني ما مييز هذه األملاســة 
الورديــة الزاهية أنها مســتطيلة 
وهــو القطع الذي يســتخدم عادة 
مع األملاس األبيض مما يزيدها تفردا.

وفي الســنوات األخيرة أصبح 
األملاس امللــون يســتقطب اهتماما 

كبيــرا إذ حتطم األســعار التي تباع 
بها األحجار الثمينــة باللونني األزرق 
والوردي األرقام القياسية في املزادات.

رويترز: ارتفع عدد ضحايا 
األمطار الغزيرة والسيول في 
األردن إلى ١١ قتيال على األقل، 
بينما اضطرت الســلطات إلى 
إجــالء الســائحني مــن مدينة 

البتراء.
وقالت احلكومة إن السياح 
نقلوا ملناطق آمنة قبل أن تتدفق 
الســيول على بعــض مناطق 
املدينة اجلبلية الشهيرة بآثارها 

املنحوتة في الصخور.
ومت وقــف جميع الرحالت 
إلى املناطق السياحية واألثرية 
أمس الســبت بســبب احلالة 
اجلوية غير املستقرة. وأعلنت 
الســلطات حالة الطوارئ في 
ميناء العقبة إلى اجلنوب بعد 
أن بــدأت األمطــار في الهطول 
بغزارة بعد ظهر اجلمعة. وأدت 
السيول إلى إغالق طريق سريع 
رئيسي يربط العاصمة عمان 
بجنوب البالد. وأعلنت احلكومة 
إغالق اجلامعات واملدارس يوم 

الســبت وجرى فتح املساجد 
إليــواء املدنيــني فــي املناطق 

املتضررة.

وقتــل ٢١ شــخصا قبــل 
أسبوعني أغلبهم أطفال عندما 
جرفت السيول حافلة مدرسية 

كانــت فــي رحلة فــي منطقة 
البحر امليت في أسوأ الكوارث 
الطبيعية في البالد منذ عقود.

عناصر الدفاع املدني األردني يبحثون عن ناجني  )رويترز(
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