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أحمد عبدالعالد.سليمان العسكري د.محمد الرميحي

)سعود سالم(موجة من الغبار غطت البالد مساء أمس مصحوبة بأمطار متفرقة

رمضان: درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ 
بدءًا من فجر اليوم ومالبس العيد »شتوية«

التنبؤات اجلوية  قال خبير 
والبيئ���ة عيس���ى رمض���ان ان 
انخفاض���ا كبيرا ف���ي درجات 
احلرارة سيبدأ اعتبارا من فجر 
اليوم لتصل احلرارة الصغرى 
الى نح���و 10 درجات مئوية في 

بعض مناطق البالد.
البالد  ان  وأوضح رمض���ان 
تتأث���ر مبنخفض جوي متعمق 
شمال اجلزيرة العربية تصاحبه 
رياح شمالية � غربية معتدلة الى 
نشطة السرعة تثير الغبار في 
املناطق الصحراوية مع فرصة 

ألمطار في احلدود الشمالية.
وقال ان جبهة هوائية باردة 
هبت على الب���الد بدءا من ليلة 
امس وتصاحبها ري���اح باردة 
تنخفض معها درجات احلرارة 
بش���كل ملحوظ في فجر اليوم 
األربعاء تتحول معها الرياح الى 
شمالية غربية معتدلة الى نشطة 
مع فرصة للغب���ار في املناطق 

مئوي���ة في النه���ار وتنخفض 
الصغ���رى في اللي���ل الى نحو 
10 درجات مئوي���ة في املناطق 
الصحراوية واملكشوفة والى اقل 
من 17 درج���ة مئوية في بعض 
مناطق مدينة الكويت وذلك الى 

نهاية عطلة االسبوع.
وأفاد بأن البالد تتعرض في 
هذه األيام الى ش���ح في األمطار 
بس���بب حترك الري���اح النفاثة 
شمال اجلزيرة العربية مما يجعل 
معظم األمطار تهطل على مناطق 
العراق وايران وبالد الشام حيث 
من املتوقع هطول أمطار غزيرة 

على تلك املناطق.
وأضاف انه م���ن املتوقع ان 
تهطل بعض األمطار على البالد 
في األسبوع املقبل بإذن اهلل مع 
استمرار انخفاض درجات احلرارة 
وبالتال���ي فإن املالب���س تكون 
ش���توية في أيام عيد األضحى 

املبارك.

الصحراوية خاصة.
واض���اف ان الغبار س���يبدأ 
بالترسب مساء اليوم مع انخفاض 
ملحوظ في درجات احلرارة مما 

يستدعي لبس املالبس الشتوية 
ليال.

وقال رمضان ان درجة احلرارة 
العظمى تك���ون دون 24 درجة 

الرميحي والعسكري وعبدالعال يفوزون
 بجوائز الدولة التقديرية للعام 2009

أعلن املجلس الوطني للثقافة 
الفائزين  والفنون واآلداب امس 
التقديري����ة  الدول����ة  بجوائ����ز 
والتش����جيعية لع����ام 2009 في 
مجاالت الفنون واآلداب والعلوم 

االجتماعية واالنسانية.
وذكر املجلس في بيان صحافي 
النفط  ان وزير االع����الم ووزير 
الش����يخ أحمد العب����داهلل اعتمد 
العلي����ا جلوائز  اللجنة  تقري����ر 
الدول����ة التقديري����ة، مبين����ا ان 
اللجنة اجتمعت برئاس����ة األمني 
العام للمجل����س الوطني للثقافة 
الرفاعي ملراجعة  ب����در  والفنون 

واعتماد تقارير احملكمني.
الى  الرفاعي  من جهته، اشار 
ان »اللجن����ة العلي����ا عقدت عدة 
اجتماعات وشكلت جلان التحكيم 
وتابعت اعمالها ثم ناقشت التقارير 
املختلف����ة م����ن املتخصصني في 
مجاالت اجلائزة من داخل وخارج 
الكويت والتي تتم بس����رية تامة 

واعتمدت تقارير احملكمني«.
وقال ان جوائز الدولة التقديرية 
متنح بوصفها تكرميا للشخصيات 
العامة من ابناء الكويت الذين كان 

قنبلة
 في »صناعية الجهراء«

محمد الجالهمة
تعاملت ادارة هندسة اجليش 
يوم امس مع جسم غريب تبني 
الغزو  انه قنبلة من مخلفات 
العراقي الغاش���م، فيما اشار 
مصدر امني إلى ان رجال هندسة 
اجليش قاموا بحمل القنبلة بعد 
ان تأكدوا من فساد املتفجرات 
في داخلها نتيجة مرور نحو 
20 عاما على تواجدها، وكان 
مواطن ابلغ عن وجود قنبلة 
في صناعية اجلهراء لتستكمل 
االجهزة االمنية املهام املرتبطة 

مبثل هذه البالغات.

1000 حبة مخدرة
بحوزة بدون في تيماء

محمد الجالهمة
أحال رجال جندة اجلهراء 
أمس إلى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ش���خص م���ن غير 
محددي اجلنسية عثر بحوزته 
على 1000 حبة كابتي، وجاء 
توقي���ف البدون ف���ي منطقة 
تيماء بعد ان انتبهت له احدى 
الدوريات الشاملة جراء تعرج 
اثناء س���يرها وكان  مركبته 
هذا التعرج ناجتا عن تعاطي 
البدون جرعة مؤثرات دوائية 

من حبوب الكابتي.
وقال مصدر أمني ان البدون 
أقر بحيازته هذه احلبوب بقصد 
التعاطي واالجتار ايضا، وان 
االجتار مرتبط بشكل مباشر مع 
حاجته إلى توفير هذه احلبوب 

املخدرة.

لهم حضور ثقافي وفني ملموس 
في حرك����ة الثقافة والفنون ومبا 
ف����ي املجاالت  يع����زز عطاءاتهم 
التي أبدعوا فيها وأعمالهم طوال 
سيرتهم، مضيفا انه سيتم توزيع 
اجلوائز التقديرية التي تبلغ عشرة 
آالف دينار والتشجيعية التي تبلغ 
خمسة آالف في مهرجان القرين 

الثقافي في 16 يناير املقبل.
وفاز كل من د.محمد الرميحي 
العسكري وأحمد  ود.سليمان 
الدولة  الع���ال بجوائ���ز  عبد 

التقديرية لعام 2009.
وحصل على »التشجيعية« كل 
من حميد خزعل )بورتريه( وعلي 
عوض )حوار خزفي( باملناصفة 
في مجال النحت واخلزف وحبيب 
حسن )قصيد سيمفوني( وحسن 
عب����داهلل )فرص����ة اخ����رى( في 
االخراج الس����ينمائي وفي مجال 
اآلداب حصلت ليلى املوسوي في 
ترجمتها للغة العربية )جنوسة 

الدماغ(.
العلوم االنسانية  وفي مجال 

واالجتماعية فاز د.عثمان اخلضر 
ع����ن مؤلفه )الكف����اءات القيادية 
القادة ومرؤوسهم في  كما يراها 
القطاعني احلكوم����ي واخلاص( 
ود.رمضان الشراح عن )االقتصاد 
الكويت����ي � التطوير االقتصادي 
واألدبي � استش����راف املستقبل( 
ود.فه����د الفضالة ع����ن )خطاب 
اإلصالح والتنمية في فكر صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصب����اح رؤية حتليلية 

استشراقية لإلصالح(.

حدث كويتي يعود إلى عائلته بعد 45 يومًا من التغيب

860 دينارًا طارت من الكويت إلى االمارات 
عن طريق اإلنترنت من أصل  14 ألفًا

إيرانية هددت باالنتحار بعد مشاجرة مع زوجها المواطن

محمد الجالهمة
بعد تغيب دام 45 يوما اعاد 
رجال امن االحمدي حدثا كويتيا 
الى احضان ذويه، فيما اكد مصدر 
امني ان هذا احلدث تس����بب في 
صداع لرجال االمن في كل حملة 
ابنها  الش����رطة العادة  ش����نتها 
الصغير، مش����يرا الى ان احلدث 
ضبط داخل احد اسواق الفحيحيل 
وجار التحقيق مع اسر واصحاب 
مخيمات قاموا بايواء الطفل خالل 

فترة تغيبه عن منزل اسرته والتي 
بررها بسوء املعاملة التي يتعرض 
لها من قبل افراد اسرته على حد 
زعمه، وهو االمر الذي نفته اسرته 
متاما امام رجال االمن. واستنادا 
الى مصدر امني فإن صورة الطفل 
املتغيب كانت قد عممت على عموم 
قوة الدوريات االمنية والدوريات 
الش����املة، يذكر ان����ه فيما يقوم 
رجال االمن الرقيب اول علي فالح 
الهاجري واحمد  العتيبي بجولة 

الفحيحيل  تفقدية داخل اسواق 
لضبط االمن وردع املتس����كعني 
متت مش����اهدة طفل يتجول في 
احد االسواق، حيث قام الهاجري 
والعتيبي باالقتراب من احلدث 
ومن ثم االمساك به قبل ان يطلق 
ساقيه للريح. واشار املصد الى ان 
الطفل املتغيب قال انه كان ينام 
داخل املخيم����ات وفي ديوانيات 
اصدقائه، مشيرا الى ان تغيبه جاء 

بسبب تعامل اسرته معه.

أمير زكي
تقدم مواط���ن الى مخفر 
اجلليب حي���ث يقطن وأبلغ 
عن تعرض حس���ابه البنكي 
للسرقة عن طريق اإلنترنت 
واالس���تيالء على مبلغ 860 
دينارا من أصل 14 ألف دينار 

كانت في حسابه.
انه فوجئ  وقال املواطن 

بتلقي���ه رس���التي SMS من 
البنك الذي يفتح فيه حسابا 
بنكيا يبلغه من خالل هاتني 
الرس���التني عن نقصان في 
رصيده بواق���ع 500 دينار 

و360 دينارا.
 مش���يرا الى انه س���ارع 
باالتص���ال بالبن������ك عبر 
اله���ات���ف وأبل���غ من قبل 

املوظ�����ف املناوب بأن هناك 
من أجرى عمليات بنكية من 

اإلمارات.
وأضاف املواطن انه طلب 
من املوظف وقف حسابه قبل 
ان تنفد ال� 14 ألف دينار، وقام 
وكيل النائب العام بتصنيف 
القضية باعتبارها تزويرا في 

محررات بنكية.

محمد الجالهمة
بعد مش���اورات امتدت الكثر من 30 دقيقة مت 
اقناع وافدة ايرانية متزوجة من مواطن بالعدول 
عن االنتحار والتي متسكت به جراء مشادة كالمية 
حدثت بينها وبني زوجها، وقال مصدر امني ان بالغا 
تلقته عمليات وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من 

مساء امس االول عن صعود ايرانية 22 عاما الى 
الطابق العلوي ملنزل زوجها في االندلس وتلويحها 
باالنتحار وعليه توجه رجال األمن واالطفاء وجرى 
اقناع الزوجة بالعدول عن االنتحار ومن ثم نقلها 
الى مخفر االندلس وسجلت عليها قضية شروع 

في االنتحار وازعاج السلطات.

البقاء هلل
حيدر محمد حسني اخلليفة � 81 عاما � 
بنيد القار � حسينية السيد علي 
املوسوي – ق9 – ش الشريف 
 – الرض����ي – ت: 22562538 

.99045445
نوي�ر محمد ماض�ي العازم�ي، ارملة 
محمد فاروس حطاب العازمي 
� 72 عاما � ضاحية علي صباح 
السالم – ق3 – ش30 – م28 – ت: 

.66234455 – 99788884
ربي�ع عب�داهلل محمد احلض�رم � 48 
عاما � الرجال: الصباحية – ق1 
– ش18 – م12 – ت: 66037602، 
النس����اء: ضاحية علي صباح 
الس����الم – ق4 – ش14 – م14 – 

ت: 99995096.
ارملة ناصر  دالل حم�د املف�رج، 
س����عود الرخيص � 88 عاما � 
الرج����ال: الفيحاء – ق1 – ش17 
– م8 – ت: 22518417، النس����اء: 
الروضة – ق3 – ش39 – م16 – ت: 

.66898962
صالح عبدالعزيز علي البديوي � 52 عاما 
� الرج����ال: الروضة – ق1 – ش 
عبدالرحمن الداخل – م 29 – ت: 
97557574 – 97355441، النساء: 
السرة – ق2 – ش8 – م28 – ت: 

.25355335
مقبولة شالش مبارك احلجرف، ارملة 
مبارك هيف احلجرف � 73 عاما 
� الرجال: اجله����راء � القصر – 
ق3 – ش2 – م1 – ت: 99010351 
– 99299799، النساء: اجلهراء 

– القصر – ق2 – ش4 – م18 – ت: 
24556006، الدف����ن بعد صالة 

الظهر مبقبرة اجلهراء.
يعقوب يوسف علي محمد الفرس � 59 
عاما � الرجال: الدسمة � ق5 – 
حسينية امير املؤمنني علي – 
الدائري الثاني – ت: 97533559 
– 66444348، النس����اء: مبارك 
الكبير – ق3 – ش8 – م21 – ت: 

.97854318 – 25445214
لطيفة يوسف سلمان اجلميلي، ارملة 
 � حسن سعيد سعيد العجمي 
64 عام����ا � الصباحية – ق4 – 
ش11 – م157 – ت: 66844044 
– 99075566 – الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة صبحان.
العاتي رجعان خل�ف البويليد � أرملة 
عبدالكرمي هالل اجلحيدلي � 74 
عام����ا � الرجال: الرحاب � ق2 � 
ش20 � م12 � ت: 66000507، 
النساء: الفيحاء � ق7 � ش ابن 
هانئ � م4 � ت: 66160144 � الدفن 

الساعة التاسعة صباحا.
ناصر محمد س�الم امل�ري � 62 عاما 
� صب����اح الس����الم � ق12 � ش1 
 � � ت: 99434446  � م17  � ج7 

.65822222
نورة عام�ر العجم�ي � أرملة محمد 
ه����ادي العايد العجم����ي � 78 
عام����ا � الرجال: العقيلة � ق3 � 
� ت: 66473077،  � م9  ش325 
النس����اء: مبارك الكبير � ق7 � 

ش2 � م23.
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