
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
بحث بريطاني يتزامن مع اليوم العالمي لغسل اليدين: الرجال أوسخ من النساء.

ـ أكيد العينة الكبرى من دول الشرق األوسط!
مستهترون يغلقون طريق الوفرة ويرشقون دوريات األمن بالحجارة.

ـ الشرهة مو عليهم الشرهة على اللي يتوسط لهم ويطلعهم من المخافر!

أبواللطفواحد

البقاء هلل

علي حسني احلرزـ  85 عاماـ  الرجال: املنصوريةـ  حسينية 
العباسيةـ  ت: 99639881ـ  النساء: اجلابريةـ  ق11 

ـ ش2 ـ م61 ـ ت: 55963981.
حمـد عبدالرحمـن علـي خليفـة العميـريـ  45 عاماـ  الرجال: 
العديليـــةـ  ق2ـ  ش عبداهلل النوريـ  ج26ـ  م2ـ  
ت: 66699667 ـ 22521677 ـ النساء: قرطبة ـ ق2 
ـ ش األولـ  م44أـ  ت: 25330366ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.

أخبار الصفحة األمنية ص 8 

مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص51

مواقيت الصالة والخدمات ص 34

أمطرهما بوابل من الطلقات النارية

إعدام قاتل زوجته وأرملة أبيه
وتغريمه 3 آالف دينار

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار عبدالناصر 
خريبط وعضوية املستشـــارين أشرف الســـقا ومحمد غازي 
املطيري وأمانة ســـر هشام ســـماحة بإعدام مواطن اتهم بقتل 

زوجته وزوجة أبيه مبنطقة صباح السالم.
كما قضـــت احملكمة بتغرمي املتهم ثالثة آالف دينار حليازة 
ســـالح وذخيرة بدون ترخيص واستعمال السالح الناري في 

منطقة سكنية.
وأمرت احملكمة بإحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة املختصة 
مع إحالة ملف الدعوى الى محكمة االستئناف خالل ثالثني يوما 

من تاريخ صدور احلكم.
وتخلـــص واقعات الدعوى في أنه بتاريـــخ 2008/8/18 قام 
املتهم باصطحاب شـــقيق زوجته من منزل خالته بالعارضية 
إلى منزل والدته وشـــقيقته بضاحية صباح السالم بزعم أن 
والدته طلبت حضوره إليها ثم فوجئ الشـــاهد باملتهم يشهر 
سالحا ناريا في وجه أمه وشـــقيقته وقام بإطالق عدة أعيرة 

نارية عليهما فأرداهما.
ثم بادر بإطالق ثالثة أعيرة على شـــقيق زوجته ولكنه لم 
يحكم التصويب ونفدت الذخيرة من السالح الذي كان يحمله 

مما ساعد الشقيق على الهرب.
وشـــهد شـــقيق املتهم بأنه حضر إلى موقع اجلرمية عقب 
وقوعها فوجد والدة الشاهد األول مازالت على قيد احلياة، وقد 
أخبرته أن شـــقيقه املتهم قد أطلق عليها وعلى ابنتها املجني 

عليها الثانية النار.
وشهد الشقيق اآلخر للمتهم مبضمون ما شهد به سابقه في 
التحقيقات مضيفا أن شقيقه قام بقتل املجني عليهما، وأنه قام 

بتسليم املتهم والسالح املستخدم في اجلرمية للشرطة.

أمير زكي وكونا
اليوم االول من عيد االضحى 
املبـــارك ميكن للشـــباب ارتداء 
اليوم  امـــا  املالبـــس الصيفية، 
الثاني فإنه سيكون الزما ارتداء 
املالبـــس الشـــتوية نظـــرا ألن 
البرودة ستكون ملحوظة، امطار 
متوقعة في االسبوع الثاني من 
شهر نوفمبر املقبل، على االطفال 
ارتداء  الى مدارســـهم  املتجهني 
املالبس الشتوية خالل ساعات 
الصباح االولى وذلك في االسبوع 
الثاني من نوفمبر، االمطار لهذا 
العام ستكون شحيحة. هكذا اوجز 
الفلكي د.صالح العجيري توقعاته 
بالنســـبة لنهاية فصل الصيف 
وبداية فصل الشتاء للعام احلالي. 
وقـــال د.العجيري، في تصريح 
خاص لـ »األنباء«: ان يوم السابع 
والعشـــرون من نوفمبر املقبل 

سيكون اجلو صحوا وهو اليوم 
املوافق الول ايام عيد االضحى ثم 
يتغير الطقس في اليوم الثاني 
ويتحول الى بارد، مشـــيرا الى 
ان االمطار متوقع هطولها على 
البالد في االسبوع الثاني من شهر 
نوفمبر املقبل اال ان االمطار لن 
تكون غزيرة نظرا للجفاف الذي 

مر بالبالد خالل فترة الصيف.
ونصح د.العجيري بان يرتدي 
كبار الســـن واالطفـــال املالبس 
الشتوية، خصوصا في ساعات 
الصباح االولى من االسبوع الثاني 
من شهر نوفمبر، مشيرا الى ان 
االجواء ســـتكون باردة صباحا 
ثم ترتفع درجـــات احلرارة مع 

سطوع الشمس.
من جهة أخـــرى، قال خبير 
التنبؤات اجلوية والبيئة عيسى 
رمضـــان ان درجـــات احلرارة 

التدريجي  ســـتبدأ باالنخفاض 
في االيام املقبلة ويبرد الطقس 
ليال وتنخفض فـــي ايام معينة 
في املناطق الصحراوية وجزيرة 
بوبيان الى دون 20 درجة مئوية. 

واوضـــح رمضـــان ان درجات 
احلرارة الصغرى التي سجلت في 
اليومني املاضيني كانت 18 درجة 
مئوية فـــي جزيرة بوبيان وفي 
مزارع الوفرة ومطار الكويت 17 

رّجح أن تكون األمطار هذا العام شحيحة

العجيري: أول أيام عيد األضحى صحو.. والشتاء يبدأ في األسبوع الثاني من نوفمبر

عيسى رمضاند. صالح العجيري

درجة مئوية وكانت هي الدنيا بني 
باقي املناطق في الكويت، مضيفا 
ان هذا دليل واضح على تغير كبير 

متوقع في االيام املقبلة.
واشار الى بدء انخفاض درجات 
احلرارة مع بداية ايام »العواء« 
التي بدأت في 16 اكتوبر وكان يقال 
في املاضي »اذا طلع العواء درب 
اجلفاء وطاب الهواء وكره العراء 
وشنن الكساء«. وقال رمضان ان 
سحب املزن والعالية واملتوسطة 
تبدأ بالتكون وتأتينا من الغرب 
مصاحبة للمنخفضات اجلوية 
العابرة للبحر االبيض املتوسط 
حيث ينتظر اجلميـــع وبفارق 
الصبـــر في الكويـــت واملنطقة 
العربية االيام املقبلة التي تظهر 
فيها السحب. وبسؤاله عن االمطار 
بني انها تأتي في الغالب في شهر 
نوفمبر وتعتمد على املنخفضات 

العميقة في طبقات اجلو العليا 
والتيارات الهوائية التي هي اساس 
تكون وهطول االمطار كما تعتمد 
ايضا على املنخفضات السطحية 
اما مـــن اجلنوب  التـــي تأتينا 
الســـودان  الغربـــي ومصدرها 
ويسمى املنخفض السوداني او 
العابرة  القبرصية  املنخفضات 
للبحر االبيض املتوسط. وقال 
رمضان ان الرطوبة النسبية بدأت 
ترتفع في االيام املاضية وخاصة 
في املساء بفعل تأثير نسيم البحر 
اي ان مصـــدر الرطوبـــة مؤقت 
وتكونها محلي وليس بســـبب 
عبور املنخفضات اجلوية حتى 
اآلن ولكـــن من املتوقع قريبا ان 
نتأثر بأول املنخفضات اجلوية 
في نهاية االسبوع وتظهر السحب 
املتفرقة العالية واملتوسطة غير 

املطيرة حتى نهاية االسبوع.


