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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

اتفاق في اللجنة التعليمية 
البرملانية على زيادة مخصصات 

الطلبة املبتعثني.

«دراسة»: سيعاني البشر بعد 
٨٠٠ عام من تقوس الظهر 

والرقبة بسبب استخدام 
الكمبيوتر والهواتف احملمولة.

حقهم ويستاهلون.سيحدث ذلك قريبًا جدًا!

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

البقاء هللا

٧٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  سعد رفاعي سعيد بن علي:
٦٦٦٠٠٩٢٢ - ٩٩٥٣٩٩٠٧ - ٩٨٨٧٧٨٣٣ - ٩٧٢١٨٥٩٥ - شيع.
عالية عبدالرحمن محمد املشــاري: (زوجة فيصل عبداحملسن 
عبداللطيف اخلترش) ٦٧ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: 

٦٦٨٨٠٦٦٨ -  ٩٩٦٨٣١٣٧ - شيعت.
٦٣ عاما - الرجال: بيان - ق١٢ علي السيد محمد باقر سلطان بهبهاني:

- طريق امللك خالد بن عبدالعزيز - مسجد اإلمام احلسن - ت: 
٩٤٤٤٣٤٥٣ - ٩٩٤٦٧٦٤١ - شيع.

٨٨ عاما - الرجال: بيان - مسجد اإلمام  يوسف حســن عباس:
احلســن - ت: ٩٩٨٦٦٦٩٦ - النســاء: الرميثية - ق١٠ - ش 

أبوحنيفة - ج ١٠١ - م١٦ - شيع.
٦٣ عامــا - العزاء في املقبرة  محمد إبراهيم محمد عبدالرحمن:

فقط - ت: ٩٧٤٥٤٢٤٤ - ٥٠١٠٠٩٩٠ - شيع.
٣٩ عاما - صباح السالم - ق٥ - ش  عبداهللا عاشور حسني دشتي:
األول - ج٢١ - م٢٩ - ت: ٩٩٦٦٤٠٩٤ - ٩٩٥٣٤٥٣٦ - شيع.

حصه ماجد القريفة: (أرملة ثامر محمد النامي) ٦٨ عاما - الصديق 
- ق٧ - ش٧١٣ - م٢٩٩ - ت: ٩٧٣٨١٠١٠ - ٩٧٥٧١٧٠٠ - شيعت.

٧٥ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  سلطان علي سليمان الشرجي:
- ت: ٩٩٨٠٢٣٤٥ - النساء: خيطان - ق٣ - ش٩٢ - م٧٣ - شيع.
٩٠ عاما - الرجال: بيان - ق٥ - ش١٠ محمد عبداهللا محمد ساملني:

- م٢٢ - ديوان ساملني - ت: ٩٩٩٧٥٠٩٩ - ٥٥٢٠٣٣٢٢ - النساء: 
العدان - ق٢ - ش األول - م١٧ - ت: ٦٥٧٠٧٠٧٧ - الدفن بعد 

عصر اليوم األربعاء.
٥٧ عاما - الرجال: سلوى -  جميل سعود عبداللطيف احملمد العروج:
ق١٠ - ديوان العروج - خلف مسجد اجلاسم - ت: ٩٨٥٥٤٥٥٤

- ٦٤٤٤١٩١٩ - الدفن في التاسعة صباح اليوم األربعاء.
٧٩ عاما - الظهر - ق٥ - ش١ - م٥٦ خليفة غالب دابس العازمي:

- ت: ٦٦١١٥١١٠ - شيع.

«هيروشيما منوذج لالنتصار من خالل ضرب 
مدن ثانوية نوويًا»

فالدميير بوتني، الرئيس الروسي، 
في محادثة مســربة مــع الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون، يشير 
إلى أن االنتصار في احلرب النووية 
قد يتم بضرب مدن غير مهمة، مثل 

مدينتي هيروشيما وناغازاكي.

«أرجوك أال تترشح»
مارغوري غرين، النائبة األميركية، 
ترجــو رون دوســانتيس، حاكم 
فلوريدا، عدم الترشــح من داخل 
الرئيس  احلزب اجلمهوري ضــد 
األميركــي الســابق دونالد ترامب 

النتخابات الرئاسة عام ٢٠٢٤.

«سأضعها في إطار زجاجي جوار سريري»
كاردي بي، املغنيــة األميركية، 
حتتفي برســالة كتبتها لها املغنية 
إلى كاردي  بيونسيه، حيث كتبت: 
بي اجلادة في عملها، وامللكة اجلميلة 
واملوهوبة، شكرا على دعمك الدائم 

لي.

«مادمت أنا أغنى منك، فلماذا أنصت لك؟»
شاكيل أونيل، العب كرة السلة 
األميركي، يــرد على محاولة كاني 
ويست إسداءه بعض النصائح في 
إدارة أعماله عبر تويتر، ساخرا من 

خسائره املالية األخيرة.

أبعد من الكلمات

٤:٤٥الفجر
٦:٠٧الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٣٥العصر

٤:٥٧املغرب

٦:١٦العشاء

العظمى:  ٢٨
الصغرى:  ١٦

أعلى مد: ٠١:١٠ ظ - ١١:٥٥ م
أدنى جزر: ٠٦:٤٨ ص ـ ٠٦:٤١ م

النسر األسمر عقب رصده في منطقة الساملي

النسر األسمر.. في «الساملي»
أعلن فريق عدسة البيئة الكويتية عن رصد النسر األسمر 
فــي منطقة الســاملي الواقعــة في أقصى نقطــة عند احلدود 

الغربية للكويت مع العراق والسعودية.
وقال عضو الفريق د.مهدي غلوم لـ «كونا» أمس إن النسر 
وصل إلى الكويت ضمن موســم هجرته اخلريفية قادما من 
أوروبــا متجها إلــى أفريقيا ومت رصده في منطقة الســاملي 
األســبوع املاضي. وأضاف غلوم أن النسر األسمر أحد أشهر 
النسور تكاثرا وأوســعها انتشارا عامليا، موضحا أن النسر 
الذي مت رصده في البالد غير بالغ بسبب لون منقاره األسود 
ولون ريش رقبته البني، إذ إن البالغ منها يكون لون املنقار 

فاحتا ولون ريش الرقبة أبيض.
وأشــار إلى أن النسر األســمر رأسه أصلع وأبيض اللون 
ولون ريش جســمه بني أسمر بعدة درجات وريش الطيران 
في جناحيه أسود وذيله قصير وأسود ومنقاره أسود وعيناه 
بنيتان داكنتان وعادة ما تكون ذكور وإناث النســر األســمر 

متشابهة مع وجود بعض االختالفات البسيطة باللون.

فيما شهدت بعض مناطق العالم خسوفا كليا للقمر أمس، 
وهو الثاني واألخير لهذا العام، تألأل بدر شهر ربيع الثاني 
في ســماء الكويت ليرســم صورة بالغة اجلمال، التقطتها 

عدسة الزميل هاني الشمري.
وقــد أطلــق البعض على خســوف القمر الكلــي «القمر 
الدموي» أو «قمر الدم» وانتشرت التسمية على نطاق واسع 

بيد أنها ليست تسمية علمية.
وظهــر هذا الوصف للمرة األولــى في العام ٢٠١٣، حيث 

يحدث اخلسوف الكلي للقمر عندما مير القمر بالكامل خالل 
ظــل األرض، فيصبح لونه قامتا تدريجيــا ثم يتحول إلى 

اللون الصدئ أو األحمر الدموي.
واملناطق التي شــهدت اخلســوف الكلي للقمر أمس هي 
شمال وشرق أوروبا، أستراليا، آسيا، أميركا الشمالية، معظم 
أميــركا اجلنوبية، احمليط الباســفيكي، احمليط األطلنطي، 
احمليط الهندي، القارة القطبية الشمالية، والقارة القطبية 

اجلنوبية.

بدر «ربيع اآلخر»  يتألأل في سماء الكويت

أمن

مقتل شاب «بدون» على يد شقيقه 
األكبر بطعنة في الصدر

ضبط كبسوالت مخدرة
ونصف كيلو من «القرطوم» في املطار

إبعاد رّسامة الوشم املنزلي 
و٥ وافدات للعمل دون صفة 

في عيادة طبية

محمد اجلالهمة

احتجز شاب من غير محددي اجلنسية في نظارة مخفر 
شــرطة عبداهللا املبارك على خلفية إقدامه على قتل شقيقه 
األصغــر طعنا داخل منزل األســرة. وبــرر املتهم اجلرمية 
بخالفات نشبت بينه وبني شقيقه وتطور إلى شجار دفعه 
إلى طعن شــقيقه. وبحسب مصدر أمني، فإن املجني عليه 
(في العقد الثاني) أســعف الى مستشفى الفروانية مصابا 
بطعنــة نافذة في الصدر، وان جهود عالجه فشــلت، حيث 
أبلغت ادارة املستشفى عمليات الوزارة. وفي هذه االثناء قام 

القاتل بتسليم نفسه، وجار استكمال التحقيقات.

محمد اجلالهمة

استطاع رجال اجلمارك في مطار الكويت ضبط وافدين 
بحوزتهما ما يقارب ٤٣٤ كبســولة مؤثــرات عقلية ونحو 
نصف كيلو من مادة القرطوم املخدرة، وذلك بعد وصولهما 

إلى البالد.
وكان أحد املفتشني اجلمركيني اشتبه في وافد عربي بعد 
عالمات ارتباك رصدت عليه وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها 
على ما يقارب ٤٣٤ كبسولة مؤثرات عقلية. وحول الضبطية 
الثانية، فقد مت االشــتباه في وافد آســيوي قدم من موطنه 
وبتفتيش أمتعته عثر على ١٠ أكياس بالســتيكية بداخلها 
مــادة القرطوم املخدرة، والتي تزن نحو نصف كيلو غرام، 

كان قد أخفاها بني املالبس.
من جانبه، قال مدير عام اإلدارة العامة للجمارك سليمان 
الفهد، إن نســبة ازدياد عمليات ضبط املهربني في املطارات 
تدل على فراســة وفطنة املفتشــني واملفتشــات باجلمارك، 
شاكرا جميع منتسبي اإلدارة العامة للجمارك، ومحذرا كل 

من تسول له نفسه العبث بأمن البالد.

أحال رجال قطاع اجلنسية واجلوازات إلى ادارة االبعاد 
االداري ١٣ وافدا ووافدة ملخالفتهم قانون العمل واإلقامة.

ومــن بــني احملالني إلى اإلبعــاد وافدة آســيوية امتهنت 
التردد على املنازل إلجراء الوشــم بعد اإلعالن عن نشاطها 
عبر وســائل التواصل، حيث ضبطت في منطقة الصديق، 
كما مت ضبط ٥ وافدات يعملن في عيادة من دون ترخيص، 
والبقية مت ضبطهم للعمل لدى الغير أيضا دون ترخيص.

إيطاليا تقبض على ٢١ «مافيوزو» 
فرضوا «إتاوات» على شركات

روما ـ د.ب.أ: ألقت الشــرطة اإليطالية امس القبض على 
إحدى عصابات املافيا، في مدينة كاتانيا، والتي فرضت «إتاوات» 
على الشركات احمللية على مدار سنوات، لعدم املساس بها.

وذكرت وكالة األنباء اإليطالية (أنسا) أن املئات من أفراد 
الشــرطة،  تدعمهم فرق متخصصــة، قاموا بتنفيذ ٢١ مذكرة 
توقيف بحق أعضاء في عصابة «لينيري» التي تتبع منظمة 
«سانتاباوال إركوالنا»، بقيادة رئيسها املسجون حاليا بنيديتو 

سانتاباوال الذي يطلق عليه «نيتو».
وقالت الشرطة إن املافيا كانت تفرض «إتاوة» على رجال 
األعمــال والتجار احملليني على مدار ســنوات. وأشــارت إلى 

حترير نحو ٢٠ شركة من قبضة العصابة.
ومت توجيه اتهامات للمقبوض عليهم، باالبتزاز ومحاولة 
الســرقة واحلصول على بضائع مســروقة واالستيالء على 

أصول عن طريق االحتيال وتكوين عصابات مافيا.

ً النسر األسمر األشهر تكاثراً واألوسع انتشاراً عامليا


