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أوضح العالم الفلكي د.صالح العجيري أن البالد ستشهد 
يوم االربعاء املقبل املوافق 15 اجلاري خس���وفا كليا للقمر. 
وقال د.العجيري في تصريح له: ينخسف القمر خسوفا كليا 
قياسيا جدا حيث يبلغ املنخسف من صفحة القمر 1.705 مرة. 

وفيما يلي ظروف هذا اخلسوف ألفق الكويت:
بداية اجلزئي 09.23، نهاية 
اجلزئي وبداية الكلي 10.23، وسط 
الكلي وغاية االنغمار 11.13، نهاية 
الكلي وبداية اجلزئي 12.03، نهاية 

اجلزئي ومتام االجنالء 01.02.
واضاف ان مدة اخلسوف كلها 
3 س���اعات و39 دقيقة منها 100 
دقيقة خسوف كلي، وخسوف 
القمر نوعان كلي وجزئي فالكلي 
ينغمر كل ج���رم القمر في ظل 
االرض، واجلزئي مير القمر بجزء 
من ظلها. وجتدر االشارة الى ان 
هذا اخلسوف قياسي جدا ومثله 

نادر احلدوث.

يتقدمون

باأ�سمى التهاين والتربيكات لأمري البالد املفدى

ال�صيخ/ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل
مبنا�صبـة عودتـه لأر�ض الوطن �صاملــًا معـافـى

ون�ساأل اهلل اأن ميده بطول العمر ودوام ال�سحة والعافية

واأن يحفظ الكويت واأهلها من كل مكروه

عرابي عبدالغني ال�صمري  واأولده

�صركـة ال�صمـري وامليـان للنظـارات

ال�صمري الدولية للهدايا والكماليات

» واإذا مر�ست فهو ي�سفني «

^

الهند � ام.بي.سي: أثار زوج من األفيال البرية الرعب 
والذعر ملدة ثالث ساعات في والية كارناتاكا بجنوب الهند، 
حيث اجتاحا شوارع الوالية، فيما سحل أحدهما مواطنا 
عدة مرات حتى أرداه قتيال، في الوقت الذي بثت فيه إحدى 

القنوات هذا املشهد الدموي على الهواء مباشرة.
فقد أطاح أحد الفيلني برج���ل )55 عاما( وركله حتى 
املوت، بعد أن خرج من منزله ملعرفة ما يجري. وعرض 
تلفزي���ون دلهي لقطات مباش���رة تظهر جثة رجل حتت 
أقدام الفيل البري جرجرها مرارا وتكرارا، حسب صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
كما عرض التلفزيون صورا لفيل يتصارع غاضبا مع 
بقرة. وقال أحد شهود العيان لوكالة األنباء الفرنسية إن 
الفيل���ني دخال املدينة صباحا من إحدى الغابات القريبة، 
حيث اقتحم أحدهما مجمعا سكنيا جلامعة خاصة بالفتيات، 
وطارد املوجودين على األرض، فيما عاث اآلخر فس���ادا 

مبناطق سكنية أخرى.
وقد أغلقت املدارس والكليات في الوالية التي أصيبت 
بالشلل نتيجة حالة الذعر، فيما أمر املسؤولون املواطنني 
بالبقاء ف���ي منازلهم، وبعدم إلقاء احلجارة على الفيلني، 

خوفا من زيادة غضبهما.
وحاول مسؤولون من حديقة احليوان السيطرة على 
الفيلني، لكن األمر لم يجد، وانتش���رت قوات إضافية من 
الشرطة باإلضافة إلى قوات حراس الغابات على أطراف 

املدينة.

الفيل الغاضب يسحل ضحيته

..ويعيث فساداً في املدينة

فيل يسحل هنديًا حتى املوت
 ويثير الذعر في مدينة هندية 

سجان إسرائيلي يصور
أسيرًا فلسطينيًا وهو عار ٍ

أنثى وحيد قرن تبصر النور 

رام اهلل � يو.بي.آي: قالت هيئة فلسطينية مختصة بشؤون 
األسرى يوم أمس إن أحد حراس سجن مجدو اإلسرائيلي التقط 
صورا بهاتفه النقال ألحد األسرى بعد إجباره على خلع مالبسه 

وتعريته لتفتيشه.
وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان امس، تلقت يونايتد 
برس انترناش����ونال نس����خة منه، إن محاميه الذي زار سجن 
شطة، علم من األسير يوسف عبدالعزيز أنه وفي متام الساعة 
الرابعة من فجر يوم الس����ادس عشر من الشهر املاضي، أبلغت 
إدارة سجن مجدو األسير عبدالعزيز وثالثة أسرى آخرين هم: 
مجدي الصوص، ومصطفى الكيميري، وربيع السعدي، بقرار 
نقلهم إلى س����جن شطة بش����كل مفاجئ، وقامت إدارة السجن 
بإغالق قس����م ظ6 ومنعت املتحدث باسم القسم واآلخرين من 

اخلروج للفورة.

كمباال � أ.ف.پ: أبصرت أنثى وحيد قرن النور الس����بت في 
أوغن����دا في حدث هو األول من نوعه خالل الس����نوات الثالثني 
األخيرة، في هذا البلد الذي ش����هد خسارة كبيرة في أعداد هذه 
احليوانات خالل ثمانينيات القرن املاضي، على ما نقلت مديرة 

ملجأ زيوا حليوانات وحيد القرن.
وأوضحت اجني جوناد مدي����رة امللجأ الواقع على بعد 180 
كيلومترا ش����مال كمباال، أنها »أنثى وحي����د القرن األولى التي 
تبص����ر النور على األراضي األوغندي����ة خالل حوالي 30 عاما، 
من����ذ أن مت القضاء كليا على ه����ذه الفصيلة من احليوانات في 

العام 1983«.

العجيري: خسوف كلي للقمر 
يشاهد مساء األربعاء املقبل

د.صالح العجيري

مغامرات القذاف والصحاف


