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الثالثاء

واحد أبواللطف

حتية جلميع العاملني في العيد 
ممن تركوا أسرهم وسهروا على 

راحة الناس وحفظ أمن البلد.

  قواكم اهلل.

شرطي »روبوت« لتنظيم 
املرور في الصني.

  يصلح لدول العالم الثالث!

»سأعتز بهذه اللحظة لألبد«

أريانا جراندي  املغنية األميركية 
)26 سنة( عقب غنائها مع النجمة 
باربارا سترايسندا في أغنية جمعت 

األخيرة مع النجمة دونا سامر. 

»لدي مشكالت أيضًا«

املمثل األميركي شارلي شني )53 
سنة( يرفض املطالبة بوصاية كاملة 
على ولديه التــوأم، ضد طليقته 
بروك مولر )41 سنة( رغم ثبوت 

إدمانها للممنوعات.

»نحن لم نقض على العنصرية بعد«

باتيجيج )36 سنة( مترشح  بيت 
الرئاســة األميركيــة من احلزب 
الدميوقراطي، يتحدث في أعقاب 
حوادث إطالق النار داخل الواليات 

املتحدة مؤخرا.

»ال حظر على التبرج في برشلونة«

أدا كوالو )45 سنة( عمدة مدينة 
برشــلونة تصــدر قانونا بعدم 
السيدات  ممارسة أي حظر على 
داخل حمامات السباحة التي تديرها 

احلكومة.

»800 يوم بال عمل«

العب الكــرة األميركيــة، كولن 
كابرنيــك، يعلن أنــه أصبح بال 
عمل منذ احتجاجه على املمارسات 
العنصرية ضد األميركان األفارقة 

في الواليات املتحدة.

أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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تابعونا وتواصلوا معنا

سكينه حسن علي قبازرد، ارملة حسني علي عبداهلل: 85 عاماـ  
الرجال: مسجد الوزان ـ مشرف ـ ت: 99647667، النساء: 
حســينية ام البنني ـ الرميثية ـ ق9 ـ شارع اسامة بن زيد 
ـ ج93ـ  م38ـ  العزاء رجال ونســاء اعتبارا من اليومـ  ت: 

99755266 ـ ُشيِّعت.
طاهر بدر طاهر الوزان: 66 عاما ـ الرجال والنساء: حسينية 
بوحمد ـ الدعية ت: 66234426 )النساء فترة العصر فقط( 

ت ـ 66669385 ـ ُشيِّع.
طرقيه مبارك السمران، ارملة محمد فالح السهيجان: 79 عاما 
ـ الرجال: الصباحية ـ ق4 ـ ش8 ـ م235 ـ ت: 97676747، 
النســاء: الصباحية ـ ق2 ـ ش7 ـ م287 ـ ت: 99727886 ـ 

ُشيِّعت.
حامد محمد رضا معرفي: 29 عاما ـ الرجال: حسينية معرفي 
اجلديدةـ  شرقـ  ت: 96622663ـ  66662742، النساء: دار 
معرفيـ  الدســمةـ  ق1ـ  شارع مبارك مطلق الردعانـ  ت: 

65007777 ـ الدفن اخلامسة بعد العصر.
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12آراء

10أمنية

بّث حي على »فيسبوك« 
يؤدي إلى مقتل 3 أشخاص

ضبط أملاني في سويسرا 
بسبب حقيبة قنابل مزيفة

بلغرادـ  د.ب.أ: لقي ثالثة أشخاص حتفهم في حديقتهم 
عندما فقد رجل، كان يبث مباشرة على اإلنترنت، سيطرته 
على سيارته الرياضية املســرعة وانحرف عن الطريق 

في شرق رومانيا، حسبما ذكرت وسائل اإلعالم أمس.
والضحايا هم امرأة حامل وطفلها )ثالثة أعوام( وامرأة 

أخرى )7٩ عاما(.
وأصيب شخص آخر كان في احلديقة عندما اصطدمت 
السيارة املســرعة بهم األحد املاضي في فاكاريني )٢5٠ 
كيلومترا شــرق بوخارســت(، بحســب قناة »أنتينا ١« 
التلفزيونية.  وأصيب السائق وأحد الركاب أيضا، وحاول 
الســائق الفرار ولكن ألقي القبض عليه ســريعا.  وكان 
السائق يصور قيادته املسرعة ويبثها على موقع فيسبوك 

عبر كاميرا مثبتة داخل السيارة.

برنـ  أ.ش.أ: ضبطت الشــرطة السويســرية مواطنا 
أملانيا على خلفية العثور على حقيبة مليئة باملتفجرات 

املزيفة قرب استعراض موسيقي مبدينة زيورخ.
وذكرت الشرطة ـ حسبما نقلت شبكة »إيه بي سي« 
األميركية ـ أمس أنه مت ضبط مالك احلقيبة مبنزله في 
سويسرا االحد املاضي، فيما مت إطالق سراح مشتبه آخر 

كان قد مت القبض عليه على خلفية القضية.
وتابعت الشرطة أن احملققني ال زالوا يحاولون حتديد 
دوافــع املشــتبه به لصناعــة قنابل مزيفــة وتركها في 
مــكان قريب من احلفل، مضيفــة أنه ليس له أي خلفية 

أيديولوجية.

إقرأ أخبار BBC الخاصة 
على موقع »األنباء« 

ووسائل تواصلنا

تعاون حصري
في

الكويت
يجمع

و
إحدى أعرق المؤسسات اإلعالمية في العالم

مصر: عجل يقتل جزاراً ويُصيب 9 أشخاص ويهرب!
شــهدت مدينــة فنــارة، 
التــي تبعــد عــن محافظة 
اإلســماعيلية 5٠ كيلومترا 
في مصر، حادثة مأســاوية 
وفريــدة مــن نوعهــا قبــل 
انقضاء اليوم األول من عيد 

األضحى.
وحســبما نقــل موقــع 
اليــوم«، جــاءت  »روســيا 
الواقعة بعــد تعرض عجل 
حلالــة هيــاج قبــل دقائق 
مــن ذبحــه، وعلــى الفــور 
هجم على اجلزار الذي كان 
يستعد لعملية الذبح فأصابه 
بإصابات بالغة أدت إلى وفاته 
فــي احلال، فيمــا فر العجل 

هاربا من املنزل.
وعندمــا جتمــع األهالي 
محاولني إيقافه هجم عليهم، 
وأصاب ٩ أشخاص آخرين 

بشرائها مببلغ 4٠ ألف جنيه، 
لم تصب أحدا من هذه األسرة 
التــي فر أفرادها هاربني من 

أمامهــا، قبــل أن تتمكن من 
إصابة عدد آخر من مواطني 

مدينة فنارة.

العجل الهائج قبل هروبه

قبل أن تتم السيطرة عليه.
وقــال شــهود عيــان ان 
األضحية، التي قامت أسرة 

اعتدنا أن نسمع صوت األذان بالتلفزيون لدولة 
الكويت واألصح )ملدينة الكويت(، ألن موعد األذان 
لــكل منطقة في دولة الكويت له توقيته اخلاص، 
فمثــال األذان بالتلفزيــون الســاعة 6 فهو ملدينة 
الكويــت وليس لدولة الكويت، فهو في الســاملي 
الســاعة 6 والدقيقــة 6، وفي اجلهراء الســاعة 5 
والدقيقــة 58، وهكذا لكل منطقة توقيتها فهو في 
مدن الكويت واألحمدي والوفرة صفر، أما اجلزر 

فقبل ذلك مبقدار 3 دقائق.

تاريخ ما أهمله التاريخ

األذان ملدينة 
الكويت بالتلفزيون

د.صالح محمد العجيري
باحث فلكي

 

إيطالي يستعني بإنسان 
»نياندرتال« ليصمد في البرية

أ.ف.پ: في أودية شمال إيطاليا، 
يســتوحي غيدو كاميا من إنسان 
»نياندرتال« ليتمكن من الصمود في 
البرية، فيفرك أحجار صوان ليشعل 
النار ويأكل اجلراد ويبني كوخا.

وفــي املشــاهد التــي صورتها 
وكالة »فرانس برس« قرب كاناله، 
يظهر غيدو وهو يتسلق الصخور 
مبحاذاة نهر دافق بحثا عن أسماك 
حافي القدمني ومرتديا جلد حيوان 
أو يعــدو في احلقول حامال حربة 

طويلة في يده باحثا عن طرائد.
ويوضح لوكالة »فرانس برس«: 
»أنظم منذ خمس سنوات دورات 
في الصمود حتت إشراف االحتاد 

اإليطالي املعترف به دوليا«.

وخالل هذه الدورات استحدث 
»شخصية إنسان نياندرتال« بسبب 
الكبير بالعصر احلجري  شــغفه 

القدمي.
ويوضح غيــدو، وهو حلواني 
ســابق يبلغ الســابعة والثالثني، 
بحماسة »كان ذكيا جدا فهو اكتشف 
النار وكان قادرا على التكيف مع كل 
األجواء«. وقد تخلى غيدو عن مهنته 
األصلية بسبب شغفه باملغامرات 

في الطبيعة.
ويضيف ان إنســان نياندرتال 
»كان مــن الرحــل يتنقــل كثيــرا 
ويعيــش فــي الكهــوف لكنه كان 
يحســن بناء املســاكن الصغيرة 

ملشاهدة الڤيديوغيدو كاميا خالل جتوله في الغاباتأيضا«.


