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اخلميس

واحد أبواللطف

نتنياهو ينوي إطالق اسم 
ترامب على مستوطنة في 

اجلوالن.

وزير التجارة يعدل قرار 
تنظيم املعارض العقارية 

بهدف حماية حقوق 
املواطنني.

  االثنان.. أحدهما ال ميلك 

  شغلك َعِدْلواآلخر ال يستحق.

حاجيه محمد علي حســن: 80 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان ـ 
غرب مشرف ـ ت: 66771416 ـ النساء: الرميثية ـ ق10 ـ ج101 

ـ م16 ـ حسينية العترة الطاهرة ـ شيع.
صديقة قاســم خاكباش: 73 عاما ـ الرجال: بيان مسجد اإلمام 
احلســنـ  ت: 97291919ـ  النساء: الرميثيةـ  ق1ـ  ش10ـ  م23 

ـ حسينية دار احلسن ـ ت: 99649800 ـ شيعت.
مروان عبدالرزاق احمد الدليمي: 68 عاماـ  الرجال: ضاحية عبداهلل 
املباركـ  ق5ـ  ش12ـ  م47ـ  ت: 60695050ـ  النساء: العارضية 
ـ ق4 ـ ش2 ـ م40 ـ ت: 97972445 ـ الدفن بعد صالة العصر.
رمي عبداحملســن عبدالرحمن البناء: 22 عامــا ـ الرجال: صباح 
السالم ـ ق10 ـ الشارع األول ـ ج16 ـ م35 ـ ديوان البناء ـ ت: 
90032056 ـ 97776011 ـ النساء: الشهداء ـ ق2 ـ ش203 ـ م11 

ـ ت: 51025899 ـ الدفن بعد صالة العصر.

البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية  

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

»كل املؤشرات تبني أن نوايا نتنياهو شريرة إزاء

 القدس والضفة الغربية«
مايكل دامبر، بروفيسور سياسة الشرق 
األوسط في جامعة إكستر البريطانية، 
يؤكد أن نتنياهو يتطلع اآلن للسيطرة 

على األماكن املقدسة في القدس بعد أن حصل على دعم 
ترامب، وفاز في االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة.

»لقد أعاق ترامب بالفعل سير العدالة، ويتعني 
مساءلته«

هذا ما خلصت إليه نتائج أول استطالع 
لآلراء، بعد صدور تقرير احملقق اخلاص 
روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في 

حملة الرئاسة األميركية.

»كان حبنا لألحجيات هو الذي جذبنا لبعضنا بعضا،

 وجعله زوجي فيما بعد«
ميليندا غيتس زوجة بيل غيتس، مؤسس 
شركة مايكروسوفت، تكشف كيف بدأت 
أنها  العاطفية، مؤكدة أيضا  عالقتهما 

فازت بقلبه بعد أن هزمته في لعبة رياضيات.

»ال أريد أن ينتهي عملي على حلبة املالكمة بهزمية«
بطل العالم السابق في املالكمة البريطاني 
أمير خان يتعهد باالستمرار فيها، بعد 
خسارته األخيرة أمام نظيره األميركي 
تيرينس كروفورد في اجلولة السادسة 
من املباراة، التي جرت في غاردن سكوير 

ماديسون بأميركا.

»كان من املتوقع أن تفعل هذا بالنهاية«
تعليق للصحافة، بعدما تراجعت املمثلة 
األميركيــة تارا ريد عن االســتمرار 
في قضيــة مطالبتهــا منتجي فيلم 
»شــاركنادو« بـــ 100 مليون دوالر، 
فقط الستخدامهم صورتها في الفيلم 

املذكور دون موافقتها.
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Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

12أمنية
21آراء

٠3:٤٨الفجر
١١:٤٦الظهر

3:٢١العصر
٦:٢٠املغرب
7:٤٢العشاء

5:١١الشروق

م  2:52 ـ  ص   4:31 مــد:  أعلــى 
أدنــى جــزر: 9:35 ص ـ 10:44 م
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تابعونا وتواصلوا معنا

16فنون

22بحري

18 ـ 19سياحة

سويسرا.. عالم األحالم

نادين لـ »األنباء«: 
أخرجت »كفر ناحوم« 
حتى ال أكون شريكة

في جرمية »املهمشني« 
في عاملنا العربي

ملشاهدة الڤيديو

العصفور: 
السبيطي 

»األقرع« يبي 
هدوء ومايه 
وييمه فرش

األمير لويس في عامه األول

جولة جورجي لركوب اخليل.. تقليد أملاني راسخ

نشــر األمير البريطاني وليام وزوجته 
كيت ثالث صور جديدة البنهما االصغر األمير 

لويس احتفاال بعيد ميالده األول.
وُتظهر صورتان لويس في احدى الغابات 
وقد التصقت النباتات بسترته احلمراء، بينما 
يظهر في صورة ثالثة وهو يرتدي ســترة 

زرقاء مطبوعا عليها صورة لكلب.
وقال قصــر كينزغتون ان كيت التقطت 
الصور هذا الشهر في منزل االسرة في نورفوك 

بشرق اجنلترا.
ولويــس هو اخلامس فــي ترتيب والية 
العــرش واألخ االصغر لألميــر جورج ذي 
األعــوام األربعــة  واألميرة شــارلوت ذات 

االعوام الثالثة.

شارك مئات األشخاص في موكب 
تقليــدي لركوب اخليــل في أملانيا 
ميتطي خالله املشاركون اجلياد وهم 
يرتدون الزي الشعبي أو مالبس من 

العصور الوسطى.
وشــارك نحو 5٠٠ شخص هذا 
العــام، فيمــا يطلق عليــه »جولة 

عرض كرنڤالي«.
كما يحدثنا عن رأيه مشارك سابق 
آخــر يدعى بيتر تايشــنر »ينتقل 
هــذا )التقليد( مــن جيل إلى آخر.. 
إنــه تقليد باڤاري أصيل، انه فريد 
وجميل للغاية والبد ان يظل بهذه 
الطريقة على مدار املائة عام املقبلة«.

جورجــي لركــوب اخليــل« وهــو 
تقليــد راســخ يقول عنه مشــارك 
ســابق في جولة جورجي لركوب 
اخليــل يدعــى فيلهم شــوبيك »ما 
مييز هذا )العرض( هو انه موكب 
تقليدي للخيــول يضرب بجذوره 
في تقاليدنا هنا.. فهو ليس مجرد 

األمير لويس 

موكب تقليدي للخيول يضرب بجذوره في التقاليد األملانية

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

الصني تدشن جياًل جديدًا 
من املدمرات املزودة 

بصواريخ موجهة

كشفت الصني هذا األسبوع عن مدمرة هي األولى في 
جيل جديد من املدمرات املزودة بصواريخ موجهة وذلك 
خالل عرض عسكري حضره الرئيس شي جني بينغ في 
ذكرى مرور 7٠ عاما على تأسيس البحرية الصينية.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون الرسمي املدمرة 
نانتشانغ وهي األولى ضمن أسطول جديد يضم مدمرات 
تصل حمولتها إلى عشرة آالف طن لكن لم يتسن معرفة 
تفاصيل عن هذه املدمرة وعن سفن أخرى بسبب الغيوم 
الكثيفة واألمطار. وبعد أن اعتلى املدمرة شينينغ التي 
حصلت على تصريح باإلبحار قبل عامني فقط، شــاهد 
الرئيس ســفنا صينية وأجنبية تبحر أمامها في مياه 

قبالة مدينة تشينغداو الشرقية.
كانت الصني قد قالت إنها ستستعرض أيضا غواصات 
نووية جديدة، وبث التلفزيون الرسمي لقطات لغواصات 

تشارك في العرض.
وشاركت في العرض 3٢ سفينة صينية و3٩ طائرة 
إلى جانب ســفن حربيــة من ١3 دولة مــن بينها الهند 

واليابان وڤيتنام وأستراليا.


