
a
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اإلثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

املؤشر الكهربائي يسّجل أعلى 
حمل في تاريخ البالد.

«دراسة»: السفر إلى الفضاء خطر 
على العظام.

دراسة مستعجلة!!
طّفوا الليتات بالنهار.

٣:٤٥الفجر
٥:١٢الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٥املغرب
٧:٥٩العشاء

أعلى مد: ٠٦:٢٣ ص ـ ٠٩:٤٠ م
أدنى جزر: ٠٠:٢٨ ص ـ ٠٢:٣٠ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

صفية جاسم فياض: ٩١ عاما - العزاء في املقبرة فقط أوعن طريق 
الهاتف - ت: ٦٦٧٧٢٢٧٥ - ٦٦٨٩٨٨٨٦ - شيعت.

عيسى علي إســماعيل املناصير: ٧٥ عاما - الرجال: في املقبرة 
فقط - ت: ٩٧٣٩١١١٨ - شيع.

نبيلة حافظ ناصر مسيعيد: (أرملة جاسم الدريهيم) ٥٨ عاما - الرجال: 
في املقبرة فقط - ت: ٩٩٥٩٧٣٧٣ - ٦٦٧٩٧٣٩٠ - النســاء: 
صباح السالم - ق٦ - ش١ - ج١ - م٤٤ (يوم واحد فقط) - ت: 

٩٩٤١٩٠٨٤ - شيعت.
فاضل سلطان سلمان املزعل: ٦٠ عاما - الرجال: الدسمة مسجد 
النقــي - ت: ٩٦٦٦٤٥٤٤ - النســاء: ضاحية مبارك عبداهللا 
اجلابر - غرب مشرف - ق٢ - ش الرابع - م٥٧ - عصراً - ت: 

٦٥٥٥٨٢٥٥ - شيع.
فيصل حسن رضا علي كرم حسني: ٥٦ عاما - الرجال: مسجد االمام 
احلسن - بيان (ابتداء من اليوم) - ت: ٩٩٨٨٣٢٣٣ - ٥٥٥٥٠٣٠٧ 
- النســاء: فهد األحمد - ق١ - ش١١٦ - م٣٧ - (عصراً فقط 

ابتداء من اليوم) - ت: ٩٩٠٩٩٨٧٠ - ٩٩٤٢٢٨٦١ - شيع.
عبداملجيد محمد حسني: ٨٥ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: 
٩٩٧٩٠٧٧٢ - ٩٩٦٣٧١٧٠ - النساء: الرابية - ق٤ - ش٥ - م١٩ 

ت: ٦٦٢٩٢٩٢٤ - الدفن بعد صالة العصر.
سامي شــايع عيسى املاجد: ٦١ عاما - الرجال: في املقبرة فقط 
- ت: ٦٦٠٠١٥١٨ - ٥٥٥٨٧٠٩٩ - النســاء: عن طريق الهاتف 

فقط - ت: ٩٥٥٥٥٦٢٤ - ٥٥٢٢٢٤٧٣ - شيع.
سالم يوسف إبراهيم صقر: ٧٢ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: 

٩٩٤٤٩٩٢٠ - شيع.

«أخبرني بأني أفضل الرؤساء صحة»
الرئيس  دونالــد ترامــب 
الســابق، يقول إن  األميركي 
طبيبه في البيت األبيض، روني 
جاكسون، أكد له أنه أكثر رؤساء 

أميركا متتعا بالصحة.

«اســتقاالت املوظفني زادت بسبب 
اجلائحة»

أنطوني كلوتز، عالم النفس 
األميركي، يؤكد أن جائحة كوفيد 
دفعت املوظفني إلى التخلي عن 
العمل باملكاتب رغبة في العمل 
باملنازل، حيث استقال ٤٫٣ ماليني 
أميركي من وظائفهم عام ٢٠٢١ 

أي ٣٪ من العمالة األميركية.

«الشوكوالتة الداكنة تخفض ضغط الدم»
مجلــة ســاينس ديلــي، 
تنشــر دراسة، أجريت على ١٣ 
ألف أميركي، تؤكــد أن تناول 
الشوكوالتة القامتة يوسع شرايني 
الدم، ويزيد الســعادة لدى من 
يعانون من ضغط الدم املرتفع.

«أربي بومة في منزلي»
ســلمى حايــك، املمثلــة 
األميركية، تتحدث عن مشكالت 
تربية البومة في منزلها، وتؤكد: 
هي ال تنام كثيرا، لذا فقد تهبط 
من طيرانها على رأســي وأنا 

نائمة.

أبعد من الكلمات

أمن ومحاكم

مواطنة في غيبوبة بـ «الفروانية»
حتت حراسة مشددة بشبهة تعاٍط

جناح عملية إنقاذ عامل بناء اخترق 
سيخ حديدي جسده في «املطالع»

مبارك التنيب

ُوضعت نزيلة كويتية حتت احلراسة املشددة في 
مستشفى الفروانية على أن يتم التحقيق معها للتعرف 
على مصدر مواد يشــتبه في أنها مخدرة تســببت 
في دخولها بغيبوبة وكادت تلفظ أنفاســها األخيرة. 
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن مستشفى الفروانية 
استقبل أمس األول نزيلة كويتية في حالة حرجة، حيث 
مت إجــراء الفحوصات لها وتبني أن حالتها ناجتة عن 
تعاطي مواد يرجح أنها مخدرة. ومن املقرر إخضاع 
املواطنة للتحقيق حتى تُبلغ رجال املباحث عن مصدر 

املواد التي أدخلتها في غيبوبة.

سعود عبدالعزيز

بعد أقل من ٢٤ ساعة على وفاة وافد مصري متأثراً 
بإصابات حلقت به إثر سقوطه على ٥ أسياخ حديدية 
في منطقة املطالع، وهو ما أشارت اليه «األنباء» في 
عدد امس، ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة 
اإلطفاء العام أن فرقة إطفاء البحث واإلنقاذ توجهت 
صباح امس األحد الى مستشفى اجلهراء اجلديد لعملية 
إنقاذ عامل مصري آخر تعرض إلصابة بعد سقوطه 
من علو في مبنى قيد اإلنشاء في منطقة املطالع أيضا 

واختراق سيخ حديدي جسده.
وأوضحت اإلدارة أن السيخ احلديدي اخترق كتف 
العامل، وباشرت فرقة البحث واإلنقاذ عملية إخراج 
السيخ بالتعاون مع الطاقم الطبي، وجنحت العملية بعد 
جهود مكثفة لكي ال يتسبب ذلك بأي مضاعفات جديدة.
وأشارت إلى أن حالة املصاب كانت مستقرة بعد 

انتهاء العملية وجناحها.

الشرطة األميركية حتقق في عالقة 
محتملة بني ٤ جرائم قتل ملسلمني

واشــنطن - (أ.ف.پ): حتقق شــرطة نيو مكسيكو 
األميركيــة في عالقة محتملة بني مقتل ٣ مســلمني هذه 
الســنة ومقتــل رجل مســلم آخر العام املاضي، حســب 
الشــرطة، بينما يرتفــع مزيد من األصــوات إلدانة هذه 

اجلرائم بدوافع عنصرية.
وقالت شــرطة ألبوكيركي في بيــان إنها عثرت على 
جثة قتيل رابع ليل اجلمعة/السبت. ولم حتدد الشرطة 
هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات من عمره ومسلم 

«أصله من جنوب آسيا».
وأضاف البيان: «احملققون يعتقدون أن جرمية القتل 
هــذه قد تكون مرتبطة بـــ ٣ عمليات قتل مؤخرا لرجال 

مسلمني من جنوب آسيا أيضا».
بني هؤالء الضحايا باكستانيان كان أحدهما يبلغ من 
العمر ٢٧ عاما عندما مت العثور على جثته في األول من 
أغســطس اجلاري، واآلخر في احلادية واألربعني عندما 

عثر على جثته في ٢٦ يوليو املاضي.

ْلَت ِمْن َعِظيــِم اْلَبالِء مَّ مــا َحتَ
لِْلَوفاِء َنْهجــًا وِشــْرَعًة  صاَر 

ي ُصوُح اْملَُضحِّ فَلِنْعَم األُخ النَّ
ســِني فــي َكْرَبالِء ِألَِخْيــِه اْحلُ

يا أبــا اْلفضِل َمْن أَُبــوُه َعلِيٌّ
ُد األْوصياِء رِك َســيِّ هاِزُم الِشّ

َبَطُل اْلَعْلَقِمي ساِقي اْلَعطاَشى
َلقاِء لــم َتَنْل ِمْنــُه َدْعــَوُة الطُّ

ى ِفْيَس وَضحَّ ْفَس والنَّ َبَذَل النَّ
عــن َيِقٍني ال عن َهوًى أو إِخاِء

َط ُمْنُذ كاَن َصِغيراً ــبْ الزَم السِّ
لِْلِفــداِء َيــوَم الِفداِء حاِضــراً 

واَســْي الرَّ َتُهــُدّ  ــٌة  ِهمَّ وَلــُه 
ولِقــاُء اْألْقــراِن فــي اْلَهْيجاِء

َثبــاٍت وَأيُّ  هــذا  َعــْزٍم  َأيُّ 
َفْهــَو ِمْنُه في اْلَبــْدِء واْالْنِتهاِء

يــا لِــواَء اْلَعّباِس ُمنــُذ ُقُروٍن
َجباِء أنــَت ِعْنــواُن َثــْوَرِة النُّ

لم َتَزْل خاِفقًا ُتِثيُر اْلُبُطوالِت
وَتــْرِوي للّنــاس َمْعَنى اْإلباِء

فِّ ساَلْت ماِء في الطَّ يا لِتلَك الدِّ
فغــدا َيْنُعهــا َجِزيــَل اْلَعطاِء

ِهَي ُنوٌر ُيِضيُء في َعْتَمِة الليِل
واْلِكْبريــاِء ْبــِل  لِلنُّ وَرْمــٌز 

ُحّبــًا  َتْنُبــُض  َكْربــالُء  هــِذِه 
ماء واألشــالِء َرْغــَم َســْيِل الدِّ

َثــْوَرٌة زاَدها الزماُن ُشــُموخًا
اِء فاْســَتطاَلْت بُِنوِرهــا اْلَوضَّ

اس ُيْهَرُعــوَن إْليها َفَتــَرى النَّ
بُِخُشوٍع في ُصْبِحِهْم واْملَساِء

إّنــُه اْلَفْتــُح قال َعْنها ُحســٌني
زاِء فاَز َمــْن ناَلُه بُِحْســِن اْجلَ

اْقِتــداًء  لِْلزاِئِريــَن  َفَهِنيئــًا 
ــهداِء الشُّ د  لَِســيِّ واْنِتصــاراً 

علي يوسف املتروك ٢٢-٥-٢٠١٥

العم الراحل علي يوسف املتروك، رحمه اهللا

احلسني وبطل كربالء

كان املرحوم بإذن اهللا الشاعر احلاج علي املتروك له 
اهتمام خاص مبناسبة عاشوراء وشهادة سبط الرسول 
األعظم ولم تكن تفته تلك املأساة إال ويرفق تاريخها 

بقصيدة او اكثر، ومما نظم فيها القصيدة التالية:

«املؤبد» لتايوانية انتقمت من «صديقها 
اخلائن» ببخور مشتعل فقتلت ٤٦ شخصًا!

النيابة تتلقى شكوى بشبهة التزوير في اجلداول االنتخابية

ضبط متعاطني تخلصا من جثة زميلهما مقابل مستشفى

سطو مسلح من قائد «فارهة» على محل هواتف في «اجلهراء»
سعود عبدالعزيز

شرع رجال مباحث اجلهراء في البحث 
عن شخص مجهول يرتدي الزي الوطني 
أقدم على السطو على محل للهواتف في 
أحد األسواق الشهيرة ومتكن من سلب 

هاتفني ذكيني.
وبحسب ما قاله مصدر أمني لـ «األنباء» 

أبلغت يوم  الداخلية  فإن عمليات وزارة 
امس من قبل عامل في محل هواتف بأن 
شخصا يرتدي دشداشة وشماغا ويضع 
كماما ونظارة دخل الى احملل ومن ثم أشهر 
سالحا ناريا وطلب من العامل التزام الهدوء 

وقام بسحب هاتفني ذكيني ثم هرب.
وتابع املصــدر: انتقل عدد من رجال 
املباحث الذين عاينوا عدة كاميرات، حيث 

شوهد اجلاني يصعد الى مركبة أميركية 
فارهة، مشيرا الى ان كل االحتماالت بشأن 
املركبة املستخدمة قائمة، فيما يرجح ان 
تكون الســيارة التي استخدمها اجلاني 

ُمبلغا عن سرقتها.
كما قام رجال املباحث برفع اآلثار التي 
ميكن ان يكون اجلاني قد خلّفها وراءه، 

ومت تسجيل قضية.

عبدالكرمي أحمد

تلقى النائب العام شكوى بوجود شبهة 
بتزوير اجلداول االنتخابية باملخالفة للمادة 
٤٣ من القانون ٣٥ لســنة ١٩٦٢ بشأن 
جرائم االنتخاب التــي تعاقب باحلبس 
والتغرمي كل من تعمد إدراج اســم في 
جداول االنتخاب أو إهمال إدراج اســم 
على خالف أحكام القانون، وكل من أدرج 
اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط 

املطلوبة وهو عالم بذلك.

السابق  النائب  الشكوى  وقال مقدم 
احملامي عبداهللا الكندري لـ «األنباء» إن 
شكواه تطالب النيابة بالتحقيق بكشوف 
قدمها حرصا على عدم التالعب بأسماء 
وكشــوف الناخبني، مشيرا إلى أن من 
صور التزوير فيها هو النقل إلى عناوين 
في املنطقة غير مستغلة ومشاركة أكثر 
من ٢٥ شخصا بالسكن الواحد، وأغلب 
النقل إلى عناوين أخرى يتم خالل شهر 
فبراير ثم يعود املنقول إلى املوطن املختار.

وذكر الكندري أن شكواه تأتي انسجاما 

مع التوجه العام إلــى انتخابات جديدة 
حتمل في طياتها النزاهة وتعديل مسار 
العملية االنتخابية، وتعالي جميع األصوات 
اإلصالحية والداعمة لتحســني سالمة 
بأن يكون  الفعلية لالنتخابات  املمارسة 
املدنية، وقد تنبهت  بالبطاقة  التصويت 
احلكومة وقامت في ذات السياق بتشكيل 
جلنة في ٧ يوليو املاضي لكشف التالعب 
بالقيود االنتخابية ونقل األصوات والتي 
رمبا انتهت لوجود تزوير في الكثير من 

العناوين.

محمد اجلالهمة 

أغلق رجال املباحث اجلنائية قضية 
العثور على جثة مواطن مقابل مستشفى 
الفروانية، وذلك بضبط شخصني من 
غير محددي اجلنســية، حيث اعترفا 
بأنهما كانا في جلســة تعاط وتوفي 
صديقهما فتركاه مقابل مستشــفى 

للمساءلة  الفروانية خشية تعرضهما 
القانونية.

وكانت عمليات وزارة الداخلية أُبلغت 
نهاية األسبوع املاضي بالعثور على جثة 
شاب متوفى وُملقى مقابل املستشفى، 
ليتم نقل اجلثة الى الطب الشرعي والذي 
عزا الوفاة الى شــبهة جنائية، وعليه 
متت االستعانة بكاميرات املستشفى 

وحتديد املركبة التي اســتخدمت في 
نقل املتوفى وضبط قائدها وتبني انه 

من غير محددي اجلنسية. 
وعنــد ضبط قائد املركبة أرشــد 
عــن آخر كان برفقتــه وهو «بدون» 
ايضا، وجار إحالة املتهمني الى جهات 
االختصاص بتهــم متعلقة بالتعاطي 

وتهم أخرى.

قضت محكمة تايوانية بالســجن 
املؤبد على امرأة أشــعلت حريقا أدى 
إلى مقتل ٤٦ شخصا وإصابة أكثر من 
٤١ بحروق متفاوتة، وذلك في محاولة 
منها لالنتقام من «صديقها اخلائن». 
وتعود وقائع احلادث إلى أكتوبر 
املاضي في مدينة كاوهســيونغ التي 
تقــع في جنوب غــرب تايوان، حيث 
طالت النيران عددا من طوابق املبنى 
السكني الذي توجد به شقة صديقها 

والذي يتكون من ١٣ طابقا. 
وأوضحت السلطات أن احلريق نتج 
عن ترك املتهمة بخورا مشتعال على 
أريكة في شقة صديقها قبل مغادرتها. 

وفي يناير املاضي وجهت السلطات 
إلى املتهمة، وتدعى هوانغ كيكي، تهمة 
القتــل العمــد واحلريــق املتعمد، مع 

مطالبات من النيابة بإعدامها. 
وقال االدعاء خــالل احملاكمة إنها 
أشــعلت احلريــق عن عمــد إلحراج 
صديقها، بعد ان شكت في أنه يخونها 
بعالقة مع امرأة أخرى، وإنها لم تبد 

أي ندم على فعلتها. 
وجــاء في حيثيــات حكم محكمة 
كاوهسيونغ هذا األسبوع على هوانغ 
بالســجن املؤبد أنها مذنبــة بتهمتي 
احلريق املتعمد واإلهمــال الذي أدى 

املبنى بعد احلريقإلى وفيات.

توقعات بتلوث شديد بسبب غازات بركان آيسلندا

ريكيافيــكـ  أ.ف.پ: توقعــت هيئة 
األرصــاد اجلويــة اآليســلندية تلوثا 
جويا شديدا بســبب الغازات املنبعثة 
مــن البــركان الثائر بالقــرب من جبل 

فاغرادالسفيال اآليسلندي. 
وفيمــا تتدفــق حمم حمــراء تهدد 
غازات سامة منبعثة من البركان بلدة 
مجــاورة، حيث توقعــت الهيئة تلوثا 
جويا شديدا بهذه الغازات في بلدة فوغار 
التي تقطنها ألف نسمة تقريبا على بعد 
حوالى خمســة كيلومترات عن شمال 

شرق فاغرادالسفيال. 
وقد تصل مســتويات ثاني أكسيد 
الكبريت إلى ٢٦٠٠ ميكروغرام في املتر 
املكعب، وهي نسبة تعد «غير سليمة ملن 
يعانون من حساسيات»، وفقا لوكالة 

البيئة اآليسلندية.
غيــر أن مصلحــة األرصاد اجلوية 
لفتت إلى أن توقعاتها قد ال تكون صائبة، 

إذ إن «مقذوفات الثوران متقطعة».
وتأتي هذه التحذيرات بعدما أظهرت 
التحليالت أن النشاط تراجع إلى النصف 

في منطقة الصدع البركاني التي تقذف 
حمما منذ األربعاء وأن التصدع تقلص 

من ٣٦٠ مترا طوال إلى حوالى ١٦٠.
ومع أن هذا الثــوران هو أقوى من 
ذاك الذي حدث في املنطقة عينها العام 
املاضي، إال أن كثافة املقذوفات تراجعت 
في اليوم الثاني، فيما جاء في بيان صادر 
عن معهد علوم األرض أن «هذا النمط 
شبيه جدا مبا يحدث عادة خالل ثوران 
بركاني في البلد. ويكون الثوران قويا 

في البداية ثم تتراجع شدته».

(أ.ف.پ) جانب من تدفق حمم البركان أمس األحد  
ملشاهدة الڤيديو


