
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الضغوط النفسية تكلف اوروبا 30 مليار يورو سنويا.

- وانا اقول ليش اقتصادنا العربي منهار من 50 سنة؟!
»الصحة«: ندرس افتتاح عيادات لـ »األعصاب« في المراكز الصحية.

- وقتها بصراحة ألن نص الشعب صار عندهم »أعصاب« بسبة اللي قاعد 
أبواللطفواحديصير في الديرة.
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ماجد سـلطان الشـايع ـ 73 عاما ـ الرجال: 
جنوب السرةـ  الزهراءـ  ق3ـ  ش313ـ  م7 
ـ ت: 66939003، النساء: القرينـ  القصور 

ـ ق5 ـ ش1 ـ م18 ـ ت: 66060525.
هيـا عبدالرحمن علي احلبيبـ  أرملة إبراهيم 
هبدان محمد الهبدانـ  75 عاماـ  الرجال: 
ضاحية عبداهلل السالمـ  ق1ـ  ش نصف 
اليوسفـ  م36ـ  ت: 99598585، النساء: 
ـ ت:  ـ م177  ـ ق9 ـ ش101  اجلابريــــة 

.99816111
محمد حسن نور محمد رضاـ  30 عاماـ  الرجال: 
حســــينية النور ـ الرميثيــــة ـ ق12 ـ 
ش الشــــافعي ـ م15 ـ ت: 99775954، 
النساء: القرين ـ ق5 ـ ش16 ـ م14 ـ ت: 

.25443043
كلثـم كاظم محمود الكنـدري ـ زوجة محمد 

عبداهلل علي حسنـ  74 عاماـ  الرجال: 
الشعبـ  ديوان الكنادرةـ  ت: 65160080، 
النساء: العدان ـ ق1 ـ ش53 ـ م29 ـ ت: 

99610624 ـ الدفن الساعة 9 صباحا.
سهام عنبر بال محمدـ  أرملة مرضي مرزوق 
عبداهللـ  57 عاماـ  الرجال: مبارك الكبير 
ـ ق1 ـ ش10 ـ م19 ـ ت: 66615669 ـ 
66677222، النساء: بيانـ  ق8ـ  ش األول 
ـ ج2ـ  م23ـ  ت: 66615669ـ  66677222 

ـ الدفن الساعة التاسعة صباحا.
حسن حسني محمد البلوشيـ  67 عاماـ  الرجال: 
اجلابريــــة ـ ق11 ـ ش108 ـ حســــينية 
البلوشــــي ـ ت: 99797071، النســــاء: 
اجلابريــــةـ  ق3بـ  ش102ـ  بناية 62ـ  

دور 6 ـ شقة 11 ـ ت: 25324267.
مليحة غلوم السندـ  ارملة حسني عبداهلل غامن 

العجميـ  59 عاماـ  الرجال: الصباحية 
ـ ت: 99582282  ـ م834  ـ ق4 ـ ش16 
ـ 99717756، النســــاء: املنقف اجلديدة 
ـ مقابــــل صالة افــــراح الروضان ـ ت: 

99582282 ـ 99717756.
مها خالد عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم اجلناحيـ  26 
عاماـ  الرجال: الرميثيةـ  ق7ـ  ش حسن 
البناـ  م27ـ  ت: 66177699ـ  25655715، 
النساء: غرناطة ـ ق1 ـ ش االول ـ م64 

ـ ت: 24878844.
فاح خشـمان احملسـن احلربـي ـ 81 عاما ـ 
الرجال: اجلهراء ـ النعيم ـ ق1 ـ ش9 ـ 
م9ـ  ت: 99667922ـ  99131897، النساء: 
اجلهــــراء ـ القصــــر ـ ق3 ـ ش4 ـ ج4 ـ 
م48ـ  ت: 24567656ـ  الدفن بعد صالة 

العصر مبقبرة اجلهراء.

مـرمي اسـماعيل عبدالهادي العلـيـ  60 عاما 
ـ العزاء في املقبــــرة فقط ـ الدفن بعد 

صالة العصر.
عبـداهلل محمد علـي باقر اشـكناني ـ 97 عاما 
ـ الرجال: بنيد القار ـ حســــينية سيد 
علي اجلديدةـ  ت: 99892002ـ  النساء: 
القادسيةـ  ق8ـ  ش84ـ  م11ـ  ت: 66611765 

ـ الدفن بعد صالة عصر اليوم.
ماجدة سيد عبدالرحمن الرفاعي، زوجة سيد 
عبداهلل سيد محمود الرفاعيـ  72 عاماـ  
الرجال: قرطبةـ  ق2ـ  ش7ـ  م64ـ  ديوان 
الرفاعي ـ مقابل الدائري اخلامس ـ ت: 
99682882ـ  النساء: الروضةـ  ق4ـ  ش 
أبو موسى األشعريـ  م17ـ  ت: 9978773 

ـ الدفن التاسعة صباح اليوم.

مواطنة تتهم أبناءها الثاثة 
باالعتداء عليها بالضرب

طبيب وطبيبة يتبادالن 
الشتائم في المستشفى

هاني الظفيري
تبــــادل طبيــــب مصري 
وطبيبة كويتيــــة االتهامات 
فيما بينهما في اعقاب مشادة 
كالميــــة كادت تتطور، وقال 
مصدر ان الطبيبة تقدمت الى 
مخفر الشويخ مؤكدة تعرضها 
للسب والقذف من قبل زميلها 
الطبيب في نفس املستشفى، 
مشيرة الى ان الطبيب يرتكب 
مخالفــــات جســــيمة وانهــــا 
رغبت في مناقشــــته في هذه 
التجاوزات، لكنها فوجئت بردة 

فعله غير املعقولة.

هاني الظفيري
تقدمـــت مواطنة ببالغ الـــى مخفر تيماء 
متهمـــة 3 من ابنائها احدهـــم حدث باالعتداء 
عليها بالضرب وارفقت املواطنة تقريرا طبيا 
في ملف القضية تضمـــن سحجات وكدمات 
وقالت الســـيدة في بالغهـــا ان هناك خالفات 
بينها وبني زوجهـــا وان ابنــــاءها وبايعـــاز 
من زوجهـــا قاموا بفتح حوار معها حتول الى 
مشادة كالمية قام بعدها الثالثة باالعتــــداء 

عليها بالضرب.
واشار املصدر الى ان واسطات اسرية حاولت 
التدخل ملنع املواطنة من تسجيل قضية اعتداء 
بالضـــرب بحق ابنائها اال انها اصرت على ان 
تسجل قضية واحيلت الى نيابة االحداث لكون 

احد اطرافها حدثا.

العجيري: الحرارة إلى 4 تحت الصفر في يناير!
الحماد: البرد الشديد سيدخل نهاية الشهر الجاري

في يوم الســــبت 27 ديسمبر 
املوافق 10 محرم والذي يكون 
البرودة بسبب  شتاؤه شديد 
االنخفاض الشــــديد في درجة 
احلرارة، حيث يقال انه »ال برد 
اال برد االنصراف«، وهذه الفترة 
معروفة بشدة البرودة شتاء.

وذكر احلماد ان هذه الفتره 
سميت باملربعانية لفترة مكوثها 
والتي تبلــــغ 40 يوما وجنوم 
املربعانية ثالثــــة هي االكليل 
والقلب والشولة، يلي كل منهما 
اآلخــــر ومدة كل منها 13 يوما، 
وأشار الى ان فترة اطول ليل 
السنة تكون  وأقصر نهار في 
خالل فترة املربعانة، وحتديدا 
مع موعد دخول النجم الثاني 
فيها )جنم القلب( في يوم االثنني 
املوافق 22 من ديسمبر، وطوال 
فتــــرة املربعانية تكون هجرة 
غالب الطيــــور وتتهيأ االرض 

لبداية ظهور العشب.

شتاء العامة يبدأ هذا العام مع 
دخول املربعانية التي تكون في 

يوم االحد 6 ديسمبر.
أما القســــم الثانــــي والذي 
هو شــــتاء الفلكيني فيســــمى 
»بــــرد االنصــــراف« وهو يبدأ 
الشــــمس من  بعد انصــــراف 
اجلهة اجلنوبية ورجوعها الى 
اجلهة الشــــمالية، ويكون ذلك 

اجتاه الرياح وسرعتها.
الفلكي  من جهتــــه أشــــار 
م.مســــاعد حمد احلماد مدير 
مرصد املرزم الى أن فصل الشتاء 
ينقسم الى قسمني، شتاء العامة 
وهو الشتاء املعروف عند عامة 
الناس، وشــــتاء الفلكيني وهو 
املعــــروف عند املهتمني بعلوم 
الفلك وعلم االنواء، واضاف ان 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
توقع العالم الفلكي د.صالح 
العجيري أن تنخفض درجات 
احلرار هذا الشتاء إلى 4 حتت 
الصفــــر وحتديــــدا في شــــهر 
يناير، وأوضــــح العجيري أن 
هذه الدرجات ستسجلها مناطق 
البالد وحتديدا  شــــمال غرب 
الســــاملي واألديرع،  مناطــــق 
وقال: »هذا الشــــتاء ســــيكون 
شديد البرودة ملرورنا في فترة 
جفاف كما في األعوام السابقة، 
وهو ما سيجعلنا نشهد درجات 
حرارة منخفضة تصل إلى ما 
دون الصفر خاصة في املناطق 
الصحراوية شمال البالد، وأما في 
داخل املدن فستتراوح درجات 
احلرارة في يناير بني صفر إلى 
1 مئوية«، موضحا أن االنخفاض 
في درجات احلرارة لن يكون 
بشكل مستمر، ولكن سيأتي على 
شكل فترات متقطعة بحسب 

م.مساعد احلمادد.صالح العجيري

الظفيـري: مرهـج  المحامـي 
مـزمـن  صــداع   .. القــروض 
فــي كــل بـيــت كـويتـي
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أهل القانون

المختـار عسـكر العسـكر لــ »األنبـاء«: 
والمخططات  المدارس  وكثرة  االزدحام 
القديمـة للمنطقة أبرز مشـكات النقرة
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مختارون ومناطق

احملامي مرهج الظفيري

املختار عسكر العسكر


