
مقاالت الزمالء كّتاب 
األخــيرة  الصفحة 

ص 55

مواقـيـت  الصـالة 
والخدمـات  ص 22

دالل مطلق مفلح العازميـ  أرملة 
مبــــارك زيد بــــن هيتان 
العازميـ  57 عاماـ  صباح 
السالمـ  ق9ـ  ش2ـ  جادة 
ـ  ـ ت: 99714174  ـ م6   11

.97667711
عيدة علي راشد الرشيديـ  أرملة 
ـ  الهطالني  حمدان مفلح 
59 عاما ـ الفردوس ـ ق8 
ـ ج3ـ  م55ـ  ت: 66688728 

ـ 99214434.
شقراء راشد مكتوب املنصوري ـ 
أرملة شافي بداح العجمي 
ـ 79 عاما ـ الرجال: مبارك 
الكبيـــر ـ ق6 ـ ش8 ـ م9 
ـ ت: 99966957، النساء: 
الصباحيـــة ـ ق2 ـ ش9 ـ 

م223 ـ ت: 99669541.
عاليه معجب خالد سعيد الهاجري 
ـ 7 سنوات ـ املنقف ـ ق1 ـ 
ش131ـ  م15ـ  ت: 99746166 
ـ 65800300 ـ 23741356.
هايف مطلق غنيم الراشد ـ 58 
عاما ـ ســــعد العبداهلل ـ 
ق6 ـ ش615 ـ م426 ـ ت: 

99500768 ـ 99555331.
مسـلم جابـر مسـلم املـري ـ 
50 عامــــا ـ جابــــر العلي 
ـ ت:  م16  ـ  ـ ش7  ـ ق4 

.97547338
سـارة محمـد قنيفـذ الوعالنـ  
زوجة مرزوق زيد الوعالن 
الرجـــال:  ـ  ـ 60 عامـــا 
األندلـــس ـ ق6 ـ ش101 ـ 
م59ـ  ديوان النائب مبارك 
الوعالنـ  ت: 24889900، 
النســـاء: األندلسـ  ق6ـ  

ش101 ـ م57.

البقاء هلل

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
منظمة المرأة العربية تدعو لتحرير المرأة.

ـ أصلحكم اهلل وزاد فهمكم.. دعونا نحرر الرجال العرب أوال!

أميركا تدرس مشروع حظر إرسال المسچات أثناء القيادة.
ـ وربعنا يدرسون حظر إرسال أي خبر من أي مكان بتعديالتهم على 

أبواللطفواحد»المطبوعات«.

)هاني الشمري(الشحومي متوسطا الزمالء وعددا من أبناء اجلالية املصرية مبناسبة الفوز املصري الكبير

حتية من الزميلني ياسر جمعة وأحمد سمير من »الكمبيوتر«تقطيع اخلراف لتوزيع حلومها على احملتاجني الزميل هاني الشمري يساهم في ذبح أحد اخلرفان

الزميل أحمد الشحومي بعد ذبح اخلراف الـ 10

الشحومي يذبح 10 خرفان أخرى أمام »األنباء«
ويعد بـ »عجلين« أمام االتحاد المصري

المصريون اعتبروه »وش السعد« على منتخبهم واقترحوا تعيينه »عضوًا فخريًا«

هاني الظفيري
مجددًا قام النائب الســــابق 
واحملامي الزميل أحمد الشحومي 
أمس بذبح 10 خراف شكرا هلل 
تعالى على فوز املنتخب املصري 
بكأس األمم األفريقية بعد ان كان 
قد احتفل يوم اجلمعة املاضي 
مبناسبة فوز املنتخب املصري 
على شقيقه اجلزائري برباعية 
نظيفة وقام بذبح 10 خراف أمام 

مبنى »األنباء«. 
ومن جديد بر الشــــحومي 
بوعده الذي قطعه على نفسه 
في مقالته التي نشرت السبت 
املاضي بأن يذبح 4 خرفان امام 
مبنى »األنبــــاء« عن كل هدف 
يحــــرزه املنتخب املصري في 
الذي  أفريقيا  نهائي كأس أمم 
انتهــــى 1 ـ 0 لصالح املنتخب 
املصري الذي أكد على سيادته 
للقارة السمراء وللمرة الثالثة 

على التوالي.
وشهدت بوابة »األنباء« امس 

»وســــأجته قريبا الى القاهرة 
لذبح عجلني هناك لوجه اهلل 
تعالى ألبر بقسمي وسأحاول 
ان يكون الذبح أمام مقر االحتاد 

املصري لكرة القدم«.
وشــــارك بذبــــح اخلــــراف 
بعض من الزمالء ومن بينهم 
رئيس قسم التصوير الزميل 
هاني الشمري تعبيرا منه عن 
فرحته بالفوز املصري املستحق 

بالكأس.
ولم يترك بعض من اجلمهور 
املصري الذين حضروا املناسبة 
حبهم للقفشــــات خفيفة الدم 
وتعليقاتهــــم الطريفــــة التي 
أمطروا بها الشــــحومي ومنها 
أن اقترح أحدهــــم ان يتحول 
الشــــحومي إلــــى متيمة حظ 
للمنتخب املصري فهو »وش 
سعد عليها« بينما اقترح آخر 
أن يكــــون الشــــحومي عضوا 
فخريــــا في االحتــــاد املصري 

لكرة القدم.

عــــن كل هدف وزدت 6 خراف 
شكرا لوجه اهلل تعالى وسأعمل 
علــــى أن يتــــم توزيعها على 
احملتاجني والفقراء كما حصل 
في املرة الســــابقة«، وأضاف: 

جتمع عدد مــــن أبناء اجلالية 
املصرية الذين حضروا ليشهدوا 
تنفيذ الشحومي لوعده الثاني، 
وقال الشحومي بهذه املناسبة: 
كنت قد وعدت بنحر 4 خراف 

رمضان: الجو غير مستقر وعودة البرودة نهاية األسبوع
كونا: توقع خبير التنبؤات اجلوية والبيئية عيسى 
رمضان امس استمرار عدم االستقرار في الطقس في 
اجواء الكويت وعودة الطقس البارد في عطلة نهاية 
هذا االسبوع.  وقال رمضان ان درجات احلرارة ارتفعت 
بشــــكل ملحوظ في األيام املاضية حيث ارتفعت الى 
اوائل العشــــرينيات حتى امس بعد موجة باردة في 
األسبوع املاضي.  واشار الى انتهاء فترة برد األزيرق، 
مضيفا ان هذه األيام هي من ايام »طالع البلدة« حيث 
من املتوقع ان تستمر حتى التاسع من شهر فبراير 

اجلاري وتتبعها فترة »طالع الذابح« التي تســــتمر 
فيها األجواء الباردة.  ومن املتوقع أن تســــتمر حتى 
نهاية األسبوع مما ســــيجعل األجواء متقلبة وغير 
مستقرة وسريعة التغير. وتوقع أن يستمر الطقس 
الغائم الى الغائم جزئيا مع فرصة ألمطار متفرقة قد 
تكون رعدية وارتفاعا في الرطوبة النسبية واحلرارة 
نهارا، وذكر رمضان ان الســــحب ستعود مرة اخرى 
وتزيد مساء اليوم ويعود عدم استقرار الطقس مع 

فرصة امطار متفرقة.


