
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تشكيل لجنة خماسية لبحث تطوير آلية العمل العربي المشترك.

ـ ال »الرباعية« نفعت وال »الخماسية« ستنفع، فالشرق االوسط في وضعه 
الحالي لن تنفع معه سوى لجنة طبية.

فرقة مكسيكية تبتكر خدمة توصيل عروض مسرحية للمنازل.
ـ وإحنا حتى مسارح سنعة ما عندنا ومسرحياتنا يا تنعرض في مسارح 

أبواللطفواحدعمال يا مسارح مدرسية!

قانون 13 نفر
بقلم: ذعار الرشيدي

لماذا قضية 
المزدوجين اآلن؟!

بقلم: مشاري محمد العلوش

كرات ثلج كويتية
بقلم: د.ناصر بهبهاني

إسرائيل تخشى 
الديموقراطية

بقلم: سلطان إبراهيم الخلف

ماذا تريد
 الشعوب العربية؟

بقلم: أنوار عبدالرحمن

ص9

الفنان فيحان العربيد في ذمة اهلل

هارلي ديڤدسون.. 
سنة سادسة

في الرياض
مواط���ن س���عودي 
يعاين إح���دى دراجات 
هارلي ديڤدسون النارية 
الشهيرة في محل هارلي 
الرياض، وذلك  بوسط 
خ���ال احتف���ال احملل 
الشهير عامليا مبرور 6 
سنوات على افتتاح فرعه 
بالرياض.          )أ.پ(

العجيري: الطقس يسوء اليوم.. ويتحسن غدًا
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

ش���هدت الباد حال���ة من عدم 
االس���تقرار في الطقس متثلت في 
هبوب رياح صاحبها موجات غبار 
عمت جميع املناطق، وظل الغبار 
عالقا حتى وقت متأخر من مساء 
أمس، وتعليقا على حالة الطقس قال 
العالم الفلكي د.صالح العجيري انه 
من املنتظر ان تشتد الرياح صباح 
اليوم اجلمعة وحتديدا مع الساعات 
األولى للفجر. وأضاف العجيري: 
»النزال في موسم السرايات وينتظر 
ان يكون اليوم اجلمعة مغبرا وأن 
تصل سرعات الرياح الى معدالت 
عالية على فترات متقطعة، ومن 
املنتظر هطول أمطار رعدية على 
أنح���اء متفرقة خال ه���ذا اليوم 
على ان يعود الهدوء للطقس يوم 

السبت«.
الطقس  ان  العجيري  وأوضح 
خال األيام األولى من االس���بوع 
القادم س���يكون هادئا، لكن حالة 
عدم االستقرار في الطقس ستعود 

منتصف االسبوع.

البقاء هلل
محمد مناحي حمد الريش � 74 عاما � الرجال: 
اليرموك � ق4 � ش3 � ج1 � م11 � ديوان 
الريش � ت: 25317015 � 99106610 � 
النساء: الروضة � ق5 � ش51 � م26 

� ت: 22510171.
سـعود سـاير قحطان الظفيـري � 34 عاما � 
الواحة � ق3 � الشارع الرابع � م48 

� ت: 99741496 � 97263223.
سلطان ناصر مبارك العاوي العجمي � 79 عاما � 
الرجال: فهد األحمد � ق1 � ش105 � م9 
� ت: 99757507 � النساء: الصباحية � 
ق3 � ش11 � م936 � ت: 99080508.

عبداهلل جمعة إبراهيم البلوشـي � 58 عاما � 

حسينية البلوش � اجلابرية � ق11 � 
ت: 99935253 � 66003330 � الدفن 

التاسعة صباحا.
خالد أحمـد محمد صالح الكندري � 47 عاما � 
الرجال: ديوان الكنادرة � الشعب � 
ت: 99078377 � النساء: األندلس � 
ق3 � ش5 � م192 � الدفن التاس���عة 

صباحا � ت: 99609007.
جولي كنورز خميس، زوجة سلمان جمعة 
عبداهلل خميس � 47 عاما � الرجال: 
صباح السالم � ق4 � ش19 � م22 � 
ت: 99027903 � النساء: القرين � ق3 

� ش14 � م22 � ت: 25422595.

مواقيت  الصالة والخدمات   ص14
)هاني الشمري(الغبار وقد غطى العاصمة أمس وفي اإلطار د. صالح العجيري كتاب صفحة آراء

»المباحث« يسقطون »هاكر«  
يقوم بابتزاز الفتيات

أمير زكي
أحال رجال االدارة العام����ة للمباحث اجلنائية 
وحتديدا ادارة اجلرائم االلكترونية مواطنا الى النيابة 
العامة بتهمة االبتزاز وذلك بعد شكاوى وردت الى مدير 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية لشؤون احملافظات 
العميد الش����يخ مازن اجلراح بشأن تعرض فتيات 
ال����ى االبتزاز على يد مجهول بعرض صورهن على 
مواقع عامة والتشهير بهن،  وقال مصدر أمني: ان 
فتيات ونساء ابلغن عن تلقيهن اتصاالت من شخص 
مجهول يطلب منهن »اس����كاته« مببلغ مالي مقابل 
عدم نش����ر صورهن التي استطاع احلصول عليها 
من خال ارساله امييات بشكل عشوائي وتبني له 
ان األجهزة التي استقبلت االمييات خاصة بنساء 
او فتيات يستطيع اخذ صورهن احملفوظة وأيضا 
األشرطة املتواجدة على األجهزة. وأشار املصدر إلى 
ان رج����ال »االلكترونية« متكن����وا من ضبط الهاكر 
ومبواجهته بالتحريات وأيضا بالقضايا املس����جلة 
عليه اعترف بأنه ضليع في االنترنت ويسرق صور 

وأشرطة النساء والفتيات البتزازهن.

الفنان الراحل فيحان العربيد

يتقدمون بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهم فـي وفاة فقيدهم الغايل

املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

نــوري عـبد اهلل الـنـوري
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�شر فـي ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عـائـلــة الـنـــوري

خالد السويدان
فقدت الكويت مساء امس احد رواد حركتها الفنية الفنان 
املخضرم فيحان العربيد عضو فرقة املسرح الشعبي بعد ان 
وافته املنية في احد مستشفيات العاصمة البريطانية الذي 
نقل اليه قبل ش���هر على نفقة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك بعد ان تدهورت حالته 
الصحية في مستش���فى مبارك. وسيصل جثمان املغفور له 
بإذن اهلل خ���ال االيام املقبلة بعد ان تقوم اس���رته بانهاء 
جمي���ع االجراءات بالعاصمة البريطاني���ة. يذكر ان الراحل 
العربيد قدم العديد من االعمال املسرحية والتلفزيونية التي 
يتذكره���ا حتى هذه اللحظة الكثيرون من احبائه مثل دوره 
في مسلسل »حبابة« و»الى امي وابي مع التحية« و»االقدار« 
و»احام صغيرة« باالضافة الى عدد من االعمال املس���رحية 
مثل »ش���رايچ بوعثمان« و»على جن���اح التبريزي« و»طار 

برزقه« وغيرها.
وبهذه املناس���بة احلزينة تتقدم »األنباء« بأحر التعازي 
إلى عائلة الفقيد داعني اهلل أن يتغمد روحه بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.


