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قال اإلمام العسكري(ع):

الوصول إلى الله عز وجل سفر ال يدرك
إال بامتطاء الليل ،من لم يحسن أن يمنع لم
يحسن أن يعطي
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)13:10 :
اذان الفجر (غدا)04:14 :

اذان املغرب (اليوم)20:43 :
شروق الشمس (غدا)05:58:

هولندا تطلق عملية ترميم ضخمة
للوحة رامبرانت أمام أنظار الجمهور

أطل��ق متحف «ريكس��ميوزيوم» بأمس��تردام عملي��ة ضخمة بتكلفة
ماليي��ن اليوروه��ات لترمي��م لوح��ة «دوري��ة اللي��ل» للفن��ان الهولن��دي
رامبرانت .والجديد والالفت للنظر في هذه العملية أنها س��تجرى أمام
أعين زوار المتحف ،كما ستبث تفاصيلها عبر اإلنترنت ليتاح لجمهور
الفن في العالم االطالع على تطوراتها.
وم��ن المفترض أن يس��تغرق ترميم هذه اللوح��ة الكبيرة التي تعود
إلى العام  1642سنوات عدة وتبث العملية بثا مباشرا عبر اإلنترنت كي
يشهد العالم أجمع على تطوراتها.
وتع��د «دوري��ة اللي��ل» «م��ن أش��هر اللوح��ات ف��ي العال��م .ويقص��د
المتح��ف أكث��ر من مليوني زائر للتفرج عليها كل س��نة» ،بحس��ب ما
قال مدير المتحف تاكو ديبيتس في مؤتمر صحافي.
وه��ذا العم��ل الضخم ال��ذي يبلغ طوله  3,8أمتار وعرض��ه  4,5أمتار
وزن��ه  337كيلوغرام��ا ه��و «مل��ك العال��م أجم��ع .ونعتب��ر أن��ه م��ن حق
الجمهور أن يتابع ما نفعله بهذه اللوحة» ،وفق ديبيتس.
وتبل��غ كلف��ة هذا المش��روع ال��ذي أطلق عليه اس��م «عملي��ة دورية
اللي��ل» ماليي��ن اليوروهات ،وهي ميزانية غير معهودة لمش��روع من هذا
القبي��ل .وأوض��ح المتح��ف أنه��ا «أوس��ع وأكم��ل عملي��ة بح��ث وترمي��م
لتحفة رامبرانت هذه في التاريخ».

مطعم ميسي يقدم الطعام
للمحتاجين في البرد
لم يتردد أس��طورة المنتخب األرجنتيني
ليونيل ميسي ،بمد يد المساعدة للمتضررين
من موجة البرد القارس في بالده ،وذلك عن
طريق توفير الطعام لهم بالمجان.
وقال��ت صحيف��ة «م��اركا» اإلس��بانية
إن المطع��م ال��ذي يملكه ميس��ي وعائلته في
مس��قط رأس��ه ،روزاري��و ،يقوم بتوفي��ر الطعام
الساخن لمن ال يمتلكون مأوى أو منزل.
ونقل��ت الصحيف��ة اإلس��بانية ع��ن مدير
مطع��م «ف��ي آي ب��ي» ،ال��ذي يملك��ه ميس��ي،
قول��ه« :باإلضاف��ة للطع��ام ،بدأن��ا بتقدي��م
القهوة والمشروبات الغازية للمحتاجين».
وبحس��ب مدي��ر المطع��م أريي��ل ألم��ادا
فق��د «ج��اء العديد م��ن المحتاجي��ن لتناول
الطعام ،وكانوا محترمين جدا».
وأك��د ألم��ادا أن المطع��م سيس��تمر
بتوفير الوجبات الساخنة للمحتاجين لمدة
 15يوم��ا ،ما بين الس��اعة الس��ابعة والتاس��عة
مساء.

بعد  200عام ..العثور على رفات «أشهر»
جنراالت نابليون
يعتق��د علم��اء آث��ار أنه��م عث��روا
عل��ى رف��ات أح��د جن��راالت نابلي��ون
بوناب��رت المفضلي��ن مدفون �اً ف��ي
مرآب أس��فل قاعة رقص ،وذلك بعد
أكث��ر من  200ع��ام من وفاته متأثراً
بإصابات ،لحقت به في روسيا.
وتوف��ي الجن��رال ش��ارل إتي��ان
ج��ودا ،المنق��وش اس��مه عل��ى ق��وس
النص��ر ف��ي باريس ع��ن  44عام �اً يوم
 22أغس��طس عام  ،1812بعد إصابته
بطلقة مدفع خالل غزو نابليون الفاشل لروسيا.
وكان نابليون يعرف جوداً شخصياً ويحترمه ،وبعد وفاته تم انتزاع قلبه ونقله إلى
باريس ،حيث وضع في كنيسة صغيرة في مقبرة بير الشيز في العاصمة الفرنسية.
ويوجد تمثال نصفي لجوداً في قصر فرساي ،كما يحمل شارع في باريس اسمه.
ويعتق��د فري��ق م��ن األثريين الفرنس��يين وال��روس أنهم اكتش��فوا في الس��ادس من
يولي��و م��ا يعتق��د أنه رفات جودا المفقود ،وذلك خالل تنقيب في مدينة سمولينس��ك،
التي تبعد  400كيلومتر غربي موسكو.
ويقول علماء اآلثار إن اآلثار الموجودة على الرفات الذي عثروا عليه في نعش تتوافق
مع اإلصابات التي تعرض لها جودا ،وإنهم يعتقدون «بدرجة عالية من االحتمال» أنهم
عثروا على ذلك النبيل الذي شارك في حروب الثورة الفرنسية ونابليون.

الشرطة األميركية تجبر امرأة حامل على
الوالدة وهي مكبلة بالقيود
وافق��ت مدين��ة نيوي��ورك عل��ى دفع تس��وية بقيم��ة  610آالف دوالر
المرأة اضطرت للوالدة وهي مقيدة باألصفاد.
وكانت المرأة اعتقلت في  7فيفري من العام  ،2018وأجبرت على
الوالدة وهي ال تزال مكبلة في اليوم التالي.
وتحظ��ر والي��ة نيوي��ورك تكبي��ل الحوام��ل ف��ي حج��ز الش��رطة أو
الس��جن من��ذ الع��ام  ،2009وتم تحديث تلك السياس��ة ف��ي العام 2015
لتشمل فرض حظر على استخدام ّ
أي قيود على النساء الحوامل.
وقالت المحامية كاثرين روزنفيلد ،لشبكة «سي إن إن»ّ ،
إن «جين
دو البالغ��ة م��ن العمر  27عام��ا ،اعتقلت في محكمة مقاطعة برونكس
لألسرة النتهاكها أمر الحماية في نزاع يتعلق بحضانة األطفال مع
ش��ريكها الس��ابق» .وألنه��ا كان��ت حام�لا لم��دة  40أس��بوعا ف��ي ذلك

رضيع يكشف
مرض أمه بالسرطان

صحيفة ايران
في العالم العربي
ويس��عى متحف «ريكس��ميوزيوم» إلى أن يحافظ على هذه التحفة
الفنية «على أكمل وجه» من أجل عرضها لألجيال المقبلة.
وسيتس��نى للزوار متابعة عملية الترميم بأدق تفاصيلها من خلف
واجهة زجاجية وضعت حول اللوحة خصيصا لهذا الغرض من تصميم
المهندس الفرنس��ي جان-ميش��ال ويلموت الذي سبق أن كلف بترميم
صاالت المتحف في ورشة طويلة أنجزت سنة .2013
ألوان باهتة وهاالت بيضاء
ف��ي العام  ،1642تلقى الرس��ام الهولندي رامبرانت ف��ان رين (-1606
 )1669طلبية من قائد ميليشيا أمستردام البورجوازية فرانس بانينك
كوك لرسم بورتريهات عن أعضاء هذه الوحدة.
وخ�لال ثالث��ة ق��رون ونصف الق��رن ،تنقلت اللوحة إلى ع��دة مواقع
وخضعت لعدة محاوالت ترميم ،ونجت من شر النازيين.
وتع��ود آخ��ر عملي��ة لترميمه��ا إل��ى أكثر م��ن أربعين عام��ا ،بعدما
خربها مختل عقلي بسكين في العام .1975
وق��د الح��ظ الخب��راء ظهور هالة بيضاء على بع��ض أجزاء اللوحة،
وال سيما المناطق التي تعرضت لطعنات السكين ،ما أزال األلوان بعض
الشيء عن رسم الكلب الصغير في أسفل اللوحة إلى اليمين.
وكان تاكو ديبيتس قد قال خالل تقديم مشروع الترميم هذا في
أكتوبر/تشرين األول «الحظنا في السنوات األخيرة بقع بيضاء تظهر
ف��ي الج��زء الس��فلي م��ن اللوح��ة .ونري��د أن نفه��م ماهية األم��ر وترميم
اللوحة على أفضل وجه».
ويعاي��ن خب��راء الطالء بواس��طة ص��ور عالي��ة الدق��ة وأدوات تحليل
رقمية لكل طبقة من الطالء بغية تحديد أفضل أساليب الترميم.
وكان��ت لوحة «دورية اللي��ل» قبل خضوعها لعملية التجديد هذه
محور معرض نظم في الربيع بمناسبة مرور  350سنة على وفاة الرسام
الهولندي الشهير.
وقد كلف «ريكسميوزيوم» جيشا من  25عالما وباحثا وخبيرا في
الترميم والحفظ بأن يعيدوا إلى اللوحة الش��هيرة رونقها .وهو مش��روع
طويل األمد ومن غير الوارد ترميم الطالء في المستقبل المنظور.
وقال��ت بيتري��ا نوب��ل مدي��رة قس��م ترمي��م اللوحات ف��ي المتحف إن
«مرحلة البحث ستستغرق سنة تقريبا .بعدها سيتسنى لنا وضع خطة
للمعالجة» .وس��تعمل مع فريقها «طوال س��نوات» وس��ط صالة الشرف
في المتحف التي يزورها آالف األشخاص من بلدان مختلفة كل يوم.
وتق��ر نوب��ل ب��أن «العملي��ة مرهق��ة ف��ي ب��ادئ األم��ر .لك��ن الفري��ق
س��يتكيف م��ع الوضع بعد أس��بوع ولن يبالي لنظ��رات المتفرجين .فكل
يركز على مهامه».

الوقتُ ،نقلت من السجن إلى مركز مونتيفيوري الطبي في نيويورك
في صباح اليوم التالي ،مقيدة بالكالبشات واألغالل على قدميها التي
ربطت ساقيها معا في الكاحل.
وبمج��رد دخ��ول المستش��فى ،طل��ب األطب��اء م��ن الضب��اط إزال��ة
القي��ود قائلي��ن إ ّنها قد تعرض المرأة والطفل للخطر ،وفقا للش��كوى،
لك��ن الضب��اط قالوا« :إن سياس��ة ش��رطة مدينة نيويورك ه��ي إبقاؤها
مقي��دة» .وقال��ت الش��كوى« :أثن��اء وجودها في حجز ش��رطة نيويورك،
لم تكافح الس��يدة أبدا ولم تقاوم أو تصرفت بأي طريقة من ش��أنها أن
تدعم حتى عن بعد استخدام القيود» ،مضيفة ّ
أن «دو كانت مرعوبة
لنفسها ولطفلها الرضيع».
وتظاهر األطباء مراراً وتكراراً احتجاجاً على ذلك وقام الضباط
بإزال��ة األصف��اد عنه��ا قبل دقائق م��ن الوالدة ،ثم أع��ادوا القيود بعد أن
ولدت الطفل.
ووفق �اً للصحيف��ة البريطاني��ة ،فق��د أُجب��رت «دو» عل��ى إطع��ام
طفله��ا ب��ذراع واحدة فق��ط ،وبينما كانت مقيدة باألغ�لال ُنقلت من
المستشفى إلى قسم الشرطة.

اكتشفت أم إصابتها بورم سرطاني ،بعد
أن رفض طفلها البالغ  14شهراً ،الرضاعة من
ثديها األيمن.
ووفق �اً لـ«ديل��ي مي��ل» ،فق��د أرضع��ت
ج��وان كار ( 37عام �اً) ،وه��ي من ليفربول في
بريطاني��ا ،طفله��ا دوغي منذ ي��وم والدته دون
أي مش��كالت ف��ي البداي��ة ،ولكن بع��د مرور 14
ش��هراً ،ب��دأ يرف��ض الرضاعة من ثديه��ا .وقد
دفعه��ا ذل��ك إل��ى فح��ص صدره��ا باألش��عة
السينية ،حيث تم اكتشاف كتلة سرطانية
بحجم حبة البازالء في قناة الحليب.

وصحيفة العالم
العربي في ايران
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كاريكاتري

من مكان يحبس األنفاس ..شاب بريطاني يقدم
«أغرب» طلب زواج
ب��ات ع��دد م��ن الش��بان
يختارون طرقا غريبة وفي بعض
األحي��ان «اس��تثنائية» لطل��ب
ال��زواج ،وذل��ك لتخلي��د ه��ذه
اللحظة بالصوت والصورة .وفي
مسعى لتسجيل لحظة ال تنسى،
ذك��ر موق��ع «تايم��ز ن��او ني��وز»
أن ش��ابا م��ن بريطاني��ا راودت��ه
فك��رة طل��ب زواج غي��ر مس��بوقة،
مم��ا جعله��ا حدي��ث الصح��ف
العالمي��ة ومواق��ع التواص��ل
االجتماعي.
ووفق الموقع اقترح كريستيان ريتشاردز الزواج من بيكس مورلي من على ارتفاع  915مترا،
عل��ى صخ��رة مثبتة بين منحدرين صخريين في منطقة نرويجية تدعى «كجيراكبولتن».
وذك��ر ريتش��اردز ،البال��غ م��ن العم��ر  33عام��ا ،في ح��وار مع صحيف��ة «ذا ص��ن» البريطانية أن
«أغل��ب الش��باب يتخوف��ون م��ن ج��واب(ال) ،لكنن��ي ف��ي الحقيق��ة كن��ت متخوف��ا م��ن ش��يء
آخر».
وتاب��ع« :كن��ت متخوف��ا من أن أس��قط الخاتم ،وبهذا ل��ن نكون قادرين على اس��ترجاعه»،
مضيف��ا «لحس��ن حظ��ي تلقي��ت الج��واب اإليجاب��ي بش��كل س��ريع ،وعدن��ا إل��ى المنطق��ة
اآلمنة».
م��ن جهته��ا ،قال��ت مورلي« :كنت مع ريتش��اردز في رحلة إلى النرويج ول��م تكن لدي أدنى
فكرة عما كان يخطط له» .وأردفت قائلة« :منطقة كجيراكبولتن مشهورة بتوافد السياح
عليها ،لم أكن أتوقع أنه سيختار هذا المكان لطلب الزواج مني.

في تركيا ..صورة ألغرب «طاولة قهوة» في العالم
رصدت صور استخدام رجل تركي يعيش
ف��ي مدينة مرعش جنوب��ي تركيا لعمود أثري
يع��ود إل��ى العص��ر الرومان��ي كطاول��ة يض��ع
عليها فناجين القهوة.
وذك��رت صحيفة «حرييت» التركية ،أن
محمد بوز ( 74عاما) الذي يعيش في حي يقع
ضمن حدود مدينة جيرمانيا اكتشف العمود
األثري أثناء تشييد منزله عام .1977
ويبلغ عمر العمود ،الذي يعود إلى العصر
الرومان��ي ،نحو  1500عام ،ولم يدرك بوز أهمية
القطعة األثرية التي حصل عليها ،وغير من شكل الجانب العلوي فقط ،حتى يصبح العمود طاولة يضع
عليها فناجين القهوة وأكواب الش��اي .واكتش��فت المدينة القديمة في عام  ،2007وذلك خالل عملية
تنقي��ب غي��ر قانوني��ة ع��ن اآلث��ار ،وبدأ بعدها ب��وز يفكر م��ا إذا كانت «طاول��ة القهوة» أيض��ا قطعة أثرية
قديم��ة .وأبلغت��ه الس��لطات التركي��ة أخي��را عندم��ا زارت منزله أن العم��ود قطعة أثرية قديم��ة تعود إلى
العص��ر الرومان��ي المتأخر ،وهي غير مس��جلة لديها .لكن الس��لطات أكدت أنه��ا لن تصادر العمود ،فيما
أشار بوز إلى أنه يقوم على حماية هذه القطعة األثرية في منزله.

سرق حيوانا نادرا
من الحديقة
لسبب تافه

أق��ر أح��د س��كان كاليفورني��ا أن��ه
س��رق من حديقة حيوانات ،أكبر ليمور
حلقي الذيل س��نا في األسر في أميركا
الشمالية لجعله حيواناً منزلياً.
وأوض��ح أكين��اس كاس��بار (19
عام �اً) أم��ام ق��اض محل��ي إن��ه دخ��ل إلى
حديق��ة الحيوان��ات ف��ي س��انتا آن��ا ق��رب
ل��وس أنجل��وس خلس��ة في إح��دى ليالي
يولي��و  2018ليخط��ف الحي��وان إي��زاك
( 32عاماً) وهو من فصيلة الليموريات.
وتظه��ر وثائ��ق المحكمة أن الش��اب
تخل��ى ع��ن الحي��وان ف��ي الي��وم التال��ي
ت��اركاً إي��اه ف��ي علب��ة بالس��تيكية أم��ام
فن��دق م��ع رس��الة قصيرة تش��ير إل��ى أنه
مل��ك لحديق��ة الحيوان��ات .وق��د س��لم
الحيوان إلى الشرطة.
ولم يلح��ق أي ضرر بالحيوان الذي
عاد إلى حظيرته سالماً.
أما «الخاطف» الذي أوقفته شرطة
نيب��ورت بيت��ش ف��ي قضي��ة س��رقة فه��و
يواجه إمكانية سجنه لمدة سنة ،وفرض
غرامة عليه قدرها مئة ألف دوالر.
ويتميز ليمور حلقي الذيل بحلقات
على ذيله األسود واألبيض ،وهو من بين
أكث��ر  25حيواناً ثديياً مه��دداً .ويعيش
عموماً بين  20إلى  25سنة.

ذهب للحالق وترك طفلته بالسيارة  ..فماتت بضربة شمس
وجهت الشرطة الكرواتية تهما ضد رجل
ترك طفلته  4/أعوام /محبوس��ة في س��يارته،
ما ع ّرضها لضربة شمس قاتلة ،حسبما أفادت
هيئة اإلذاعة والتلفزيون الكرواتية.
وورد أن األب ،وه��و من روفينيس��كو س��يلو
على الساحل الشمالي للبحر األدرياتيكي في
كرواتيا ،ترك الطفلة نائمة في السيارة أثناء
ذهابه لحالقة شعره.
وأغل��ق الرج��ل الس��يارة والنواف��ذ ف��ي
الطق��س الح��ار ول��م يع��د قب��ل س��اعتين على

األق��ل .وش��اهد عم��ال ف��ي موق��ع بن��اء قري��ب
الطفلة داخل السيارة وأبلغوا السلطات.
وت��م نقله��ا إلى عيادة في رييكا ،على بعد
 80كيلومت��را ،وه��ي ف��ي حالة حرجة بس��بب
الجفاف وضربة الشمس.
وقالت طبيبة األطفال س��اندرو ديس��اردو
إن الطفلة توفيت بعد ذلك بأربعة أيام بسبب
األض��رار الت��ي لحق��ت بأعضائه��ا الحيوي��ة
واالضطراب��ات األيضي��ة الت��ي تل��ت ذل��ك،
بحسب وكالة دبا اإلخبارية.

ورفض��ت الش��رطة إعط��اء مزي��د م��ن
التفاصي��ل ع��ن القضي��ة ألن هن��اك طفلي��ن
آخرين لدى األسرة.
وأخب��رت وزي��رة األس��رة والرعاي��ة
االجتماعي��ة الكرواتي��ة ن��دا مورجاني��ك
هيئ��ة اإلذاعة والتليفزيون بأن الس��لطات في
رييكا تحقق مع األس��رة لتحديد ما إذا كان
األطفال الباقون في خطر.
وأضاف��ت أن العائل��ة لي��س لديه��ا س��جل
سابق للحوادث المتعلقة باألطفال.

