
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: عصير العنب يحمي الذاكرة!

ـ وأغانينا »العنب العنب العنب« وأغنية »يا عبدالفتاح طاح العنب 
طاح« ومع هذا ذاكرتنا صفر.

مجلس األمة يسجل رقما قياسيا بجلسة استمرت 20 ساعة متواصلة.
ـ خصصوا هالوقت للتنمية خالل 20 جلسة وديرتنا راح تنافس نيويورك 

أبواللطفواحدوتصك على هونغ كونغ.

البقاء هلل

مواقيت الصالة 
والخدمات 

ص 42

مقاالت الزمالء 
كّتاب األخيرة

ص51

الجمعان: فرص تساقط أمطار نهاية األسبوع 
واحذروا البرق في المناطق البرية المكشوفة

مواطن يسرق 28 ألف دينار من زوجته بمشاركة شقيقه

 محمد الدشيش 
أشار رئيس قس���م الطقس في مرصد املرزم 
الفلكي خالد اجلمعان الى ان حتول اجتاه الرياح 
من شمالية غربية الى شمالية شرقية وجنوبية 
شرقية س���يهيئ عودة األمطار مرة أخرى والتي 
ستكون متفرقة تصيب مناطق دون غيرها بنسب 
متفاوتة، حيث من املتوقع ان تبدأ السحب بالتشكل 
يوم اخلميس غدا لتزيد فرص االمطار بعدها مع 
نهاية االس���بوع اجلاري بإذن اهلل، وعلى الرغم 
من الكميات املتفاوتة لالمطار على املنطقة، اال ان 
نصيب الكويت من االمطار خالل هذا املوسم لم 
يكن اقل من الدول املجاورة التي اجتاحتها نفس 
السحب التي عبرت البالد خالل الفترة االخيرة، 
مش���يرا الى ان حتول اجتاه الرياح املستمر من 

ش���مالية غربية الى شمالية ش���رقية وجنوبية وجنوبية شرقية 
الناجم عن تأثير املنخفض الس���وداني زاد من نسب الرطوبة التي 
بلغت اكثر من 90% وساهم كذلك في تواجد السحب وزيادة فرص 

األمطار التي كانت غزيرة في بعض املناطق.
وذكر اجلمعان ان تساقط االمطار املتواصل عجل من دخول فصل 
الش���تاء الذي من املفترض ان يبدأ فلكيا في 22 من الشهر اجلاري 
)املنقلب الشتوي(، وعلى الرغم ان فصل الشتاء في الكويت قصير 
نسبيا بالنسبة للفصول االخرى، حيث ميتد ملدة 3 شهور تقريبا، اال 
ان املؤشرات احلالية تؤكد ان شتاء هذا العام أشد برودة من االعوام 

السابقة ويتميز بالبرودة الرطبة ومن املتوقع ان 
تكسر درجات احلرارة هذا العام حاجر الصفر خالل 
ش���هر يناير لتصل الى )4 درجات حتت الصفر( 
وس���يكون جتمد املياه في املناطق الصحراوية 

واملكشوفة أمرا طبيعيا خالل هذا الشتاء.
  وأشار اجلمعان الى ان درجات احلرارة متيل 
لالعتدال بسبب الرياح اجلنوبية التي تعتبر دافئة 
على العكس من الرياح الشمالية والشمالية الغربية 
التي متتاز ببرودتها الش���ديدة، اال ان هذا الدفء 
نسبي ومؤقت وسرعان ما سيزول مع انتهاء فترة 
التقلب في الرياح وحتول اجت���اه الرياح الدائم 
الى شمالية وش���مالية غربية والذي من املتوقع 
ان يكون في 22 من اجلاري ليبدأ بذلك الش���تاء 
البارد الفعلي، وم���ن املتوقع ان تتراوح درجات 
احلرارة العظمى خالل االي���ام املقبلة ما بني 21 و 18، أما الصغرى 

فتكون ما بني 8 و13 درجة.
  وختم اجلمعان قائ���ال ان اخطر ما في االمر خالل هذه الفترة 
هو البرق املصاحب لألمطار وتفريغ الشحنات الكهربائية )البرق( 
حيث ان له آثارا جسيمة، وخاصة في املناطق املكشوفة، باالضافة 
الى ان تفاوت ارتفاعات سطح االرض وعدم انتظامها في البر يؤدي 
الى تشكل البحيرات والسيول، لذلك نرجو من مرتادي البر والبحر 
اخذ احليطة واحلذر وعدم التواجد في املناطق املنخفضة التي تكون 

عرضة للمسارات املائية ومناطق جتمع االمطار الطبيعية.

محمد الجالهمة
متكن رج���ال ادارتي بحث مب���ارك الكبير 
وحتري محافظة حولي وحتديدا مباحث سلوى 
من فك لغز قضية متثلت في س���رقة 28 الف 
دينار سرقت من داخل منزل مواطنة في سلوى، 
وكان���ت املفاجأة املدوية وهي ان زوج املجني 
عليها وشقيقه وزوجة شقيقه هم من ارتكبوا 
واقعة الس���رقة وافتعلوا مسلسال سينمائيا 
إلقناع الزوجة بأن مجهولني دخلوا الى املنزل 

وسرقوا املبلغ.
ووفق مصدر امني فإن مواطنة ابلغت مخفر 
س���لوى عن اقدام مجهولني على الدخول الى 
منزلها اثناء وجودها في منزل اسرتها وسفر 
زوجها الى خارج البالد وسرقوا املبلغ، وعليه 
مت اخطار مدير عام املباحث اجلنائية العميد 

الشيخ علي اليوسف.
وقال مصدر امني: مت التحقيق مع املواطنة ملعرفة كيفية حتصلها 
على املبلغ وملاذا وضعت هذا املبلغ الكبير في منزلها دون ان تضعه 

في احد البنوك، وسر وجودها في منزل اسرتها، 
مشيرا الى ان االجابة عن هذه االسئلة وضعت 

الزوج في دائرة االشتباه.
ومضى املصدر االمني بالقول ان الزوجة قالت 
ان زوجها هو من طلب منها الذهاب الى منزل 
اسرتها بعد ان تسلمت املبلغ والذي هو محصلة 

ميراث النه سيغادر الى خارج البالد.
واش���ار املصدر االمني الى انه مت استدعاء 
الزوج، وباالطالع على جواز س���فره لم يجد 
رجال املباحث اي تأش���يرة خروج الى خارج 
البالد، وبعد اتهامه انه هو اللص اعترف بأنه 
خطط لسرقة مدخرات الزوجة حيث اوهمها 
بالسفر وطلب منها الذهاب الى منزل اسرتها 
ليقوم هو وشقيقه وزوجة شقيقه بالدخول الى 
املنزل وسرقة املبلغ، وقبل ان يغادر اتلف معظم 
ارجاء املنزل حتى يوهم الزوجة بأن اللصوص كانوا يبحثون عن 
املبلغ وعن اي مقتنيات، واستدعي شقيق الزوج وزوجته واعترفا 

وارشدا عن املبلغ.

عبداهلل الرويشد يغني »أعز الناس« 
بمناسبة عودة األمير سلطان

تبث غدًا على التلفزيون السعودي

مفرح الشمري
انتهى سفير األغنية اخلليجية الفنان عبداهلل الرويشد من تسجيل أغنية خاصة 
مبناسبة عودة ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز 
آل سعود الى اململكة العربية السعودية بعد رحلة عالجه وعودته ساملا معافى ألهله 
وأحبائه في اململكة العربية الس���عودية الشقيقة، وستبث األغنية على التلفزيون 
الس���عودي غدا اجلمعة تزامنا مع عودة األمير سلطان وحتمل األغنية عنوان »أعز 
الناس« وهي من كلمات الشاعر السعودي ناصر القميعة وتصدى بوخالد لصياغة 

أحلانها ليقدمها كهدية للشعب السعودي الشقيق بهذه املناسبة.
وقال الفنان الكبير عبداهلل الرويش���د ان من واجبنا ان نشارك االخوة األشقاء 
أفراحهم، خاصة مبناس���بة كهذه املناس���بة، وهذا أقل ما ميكن ان أقدمه كفنان الى 
األشقاء األعزاء في اململكة العربية السعودية، ومبناسبة عودة ولي العهد السعودي 

األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

العمالق عبدالحسين عبدالرضا 
يعتزل الفن من أجل السياسة

سعود الورع
يبدو ان الفنان الكبير عبداحلس���ني عبدالرضا قد قرر بعد 
هذا العطاء الكبير في الفن ان يعتزله بعد ان أصبح الش���أن 
العام في الشارع الكويتي يتعاطى السياسة، لهذا قرر العمالق 
بشكل مفاجئ اخلوض بغمار السياسة بأوسع أبوابها، تاركا 

الفن وراءه دون خط رجعة.
و»األنباء« بدورها اتص���ل���ت ببوعدن���ان مرارا وتك��رارا 
لتستفس���ر منه عن أسباب اعتزال���ه الفن املف��اجئ لكن دون 
فائدة، كيف وملاذا ومتى وملا؟ كله��ا استفس���ارات تبادرت في 
أذه���اننا عن أسباب ابتعاده املف���اجئ ولكن دون فائدة وبعد 
مع������اودة االتص����ال رد بوعدنان ب���كالم مقتضب قائال: يا 
سعود راح أتوج���ه للسياسة وكل التفاصيل راح تعرفونها 

الليلة على قناة احلرة.
اليوم نحن بانتظار تصريحات بوعدنان والتي سيدلي بها 
من خالل برنامج س���اعة حرة في متام الساعة 7.30 بتوقيت 

الفنان الكبير عبداحلسني عبدالرضاالكويت وستدير احلوار املذيعة فاتن زين الدين.

الفنان عبداهلل الرويشد

شوميي سالم جديع العازمي 
� 91 عام���ا � القص���ور 
م30   � ش12   � ق4   �
 �  99740565 ت:   �

.99018856
عبدالوهـاب احمـد حسـن 
الدشتي � 71 عاما � الرجال: 
الرقعي � مسجد االمام 
مهدي � ت: 99878918، 
 � النساء:  الصليبخات 

ق2 � ش104 � م35.
يوسف فهد سالم احمد احلمدان 
الرج���ال:   � � 83 عام���ا 
الفنط���اس � ق2 � ش16 
� م17 � ديوان احلمدان � 
النساء:  ت: 23900201، 
الفن�ط�اس � ق2 � ش19 

� م4.
مرمي عبدالرحمن غفران فضل، 
إبراهيم س���عد  زوجة 
احلوط���ي � 35 عاما � 
الرجال: عبداهلل املبارك 
� ق2 � ش3 � مقاب���ل 
 � � م35  املواطن  خدمة 
ت: 99083379 � النساء: 
العدان � ق7 � ش11 � م15 
� ت: 99790389 � الدفن 

التاسعة صباحا.
أحمد عماد أحمد املريفع � 15 
عاما � الرجال: خيطان � 
ق10 � ش14 � م24 � ت: 
 99411686 � 66631611
� النس���اء: فهد األحمد 
 � � ق1 � ش108 � م30 
� الدفن  ت: 99776040 

التاسعة صباحا.

العميد الشيخ علي اليوسف

أهل القانون

مختارون ومناطق

منطقة  »األنبـاء«:  لــ  الحجاج 
نموذجية وغيـر  قديمة  القصر 

العديـد  إلـى  وبحاجـة   
الضروريـة الخدمـات  مـن 

ص23

المطيـري: بـدر  المحامـي 
 اإلبعاد اإلداري يجب أن يكون 
تحـت مظلـة  القضـاء خاصة 
الوطـن بأمـن   فيمـا يتعلـق 

ص24

خالد اجلمعان

أفغانيان يسرقان 
شاحنة بـ »األوكسجين«

هاني الظفيري
الفرقة األمنية  متكن رجال 
التابعة ملديري���ة أمن اجلهراء 
القبض على وافدين  القاء  من 
افغانيني اثناء قيامهما مبحاولة 
سرقة احدى الشاحنات بسكراب 
أمغرة ليتم ضبطهما وتسجيل 
الى  قضية ضدهما واحالتهما 

املخفر.
وفي التفاصي���ل، ان رجال 
الفرق���ة الليلية اش���تبهوا في 
وافدين كانا يقومان باستخدام 
جهاز االوكسجني اخلاص بتقطيع 
املركبات لقطع قطع حديدية من 
شاحنة سكراب كانت متوقفة 
في أمغرة، حيث ظهرت عالمات 
االرتباك عليهما بعد ان قام رجال 
الفرقة بتوجيه االسئلة حول 
عالقتهما بالشاحنة وقد اعترف 
االفغانيان بأنهما كانا يقومان 
بسرقتها لتتم احالتهما الى جهة 

االختصاص.


