
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 علماء يحلون لغز الشروق المبكر لشمس غرينالند.

  ـ وأنا أتحداهم يحلون لغز «انكسار الشعوب العربية»!
 حمى السالح تنتشر بين أعضاء الكونغرس.

  ـ الحمد هللا.. ما وصلنا لهالمرحلة!
 أبواللطف  واحد

 البقاء هللا 
 مناحي حسني مناحي العجمي ـ ٣٢ عاما ـ جابر العلي ـ ق٦ – ش٢٥ 

– م١٩ – ت: ٥٥٥٩٢٤٤٤.
  حصة فهد محمـد الدويلـة، ارمـلة عـبـداللـه عـيـد الـعــيفـــانـ  ٨٤ 
عـاماـ  الرجال: الــعارضـية – ق٢ – ش٦ – م٢٧ – ت: ٩٩٠٢٩١٢٤، 

النسـاء: العـارضـية – ق١ – ش٣ – م٤٤ – ت: ٩٩٨٨٥٠٥٦.
  فاضل ياسـني حمد الدوسـري ـ ٧٩ عاما ـ الرجال: الســــالم – ق٦ – 
ش٦٠٩ – م٢ – ت: ٩٩٨٤٠٣٠٣ – ٩٩٥٢٥٩١٥، النساء: الرحاب 
– ق١ – ش٤ – م٢٤ – ت: ٢٤٣١٦٩٢٩ – ٩٩٦٣٥٧١٩ – الدفــــن 

التاسعة صباحا.
  موسـى صالح موسى شـموه ـ ٢٢ عاما ـ الرجال: الرميثية ـ مسجد 
مقامسـ  ت: ٩٧٩٧٥٠٠٢، النساء: المسيلةـ  ق٣ـ  مجمع انوار 

المسيلة ـ بلوك E ـ الدور السادس.
  سعدة سـلمان شـالل العازمي، ارملة عيد سعود الحربي العازمي 
ـ ٨٠ عامــــا ـ الرجــــال: جابر العلــــي ـ ق٥ ـ ش٥٣ ـ م٢٠ ـ ت: 
٩٩٨٢٠١٥١، النســــاء: جابر العلــــيـ  ق٥ـ  ش٥٣ـ  م١٤ـ  الدفن 

التاسعة صباحا بمقبرة صبحان.
  جنود صالح عبدالرحمن الربيعانـ  ٣٧ عاماـ  الرجال: ضاحية عبداهللا 
الســــالم ـ ق٣ ـ شارع ابويوســــف القاضي ـ ج٣٨ ـ م٤ ـ ت: 

٢٢٥٣٣٢٦٧، النساء: جنوب السرة ـ الشهداء ـ ق٣ ـ ش٣١٣ ـ 
م٥ ـ الدفن التاسعة صباحا.

  كلثـم مصطفى محمد، ارملة احمــــد عبداهللا الكندري ـ ٧٠ عاما ـ 
الرجال: بيان ـ ق١٣ ـ ش٥ ـ م٨ ـ قرب السفارة االميركية ـ ت: 
٩٩٣١٩٠١٠، النساء: سلوى ـ ق١١ ـ ش٨ ـ م٨ ـ الدفن التاسعة 

والنصف صباحا.
  محمد جعفر خليل العوضيـ  ٩١ عاماـ  الرجال: الدعيةـ  ق٣ـ  ش٣٢ـ  
ديوان العوضيـ  ت: ٦٧٧٥٦٥٠٧ـ  ٩٩٨٣٠٤٥٦، النساء: صباح 
الســــالم ـ ق١٠ ـ الشــــارع االول ـ ج١٢ ـ م١٧ ـ ت: ٩٧٩٧٠١٩٧ ـ 

٢٥٥٢٩٠٦٣ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  مبـارك نايف بدر احلجـرفـ  ٧٥ عاماـ  الرجال: الجهراءـ  القصرـ  
ق٣ ـ شارع نصر بن سيار ـ ديوان الحجرف ـ ت: ٩٧١٧١١٧٠، 
النساء: الجهراءـ  القصرـ  ق٢ـ  ش٣ـ  ج٣ـ  م٤٩ـ  ت: ٩٧٨٠٩١٧٦ 

ـ الدفن التاسعة صباحا بمقبرة الجهراء.
  يوسـف خاطر يعقوب املاجد ـ ٧١ عاما ـ الرجال: العدان ـ ق٦ ـ ش١٢ 
ـ م٨ ـ ت: ٦٦٣٢٩٩٦٦ ـ ٢٥٤٣١٢٢١ ـ النساء: العدان ـ ق٦ ـ ش١٢ 

ـ م٣٧ ـ ت: ٢٥٧٣٤٤٤٣ ـ الدفن بعد صالة العصر. 

 مواقيت الصالة 

 5.18 الفجر 
 6.41  الشروق 

 12.00  الظهر 
 3.00  العصر 

 5.20 المغرب 
 6.40 العشاء 

  بال قناع أمانة 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 نهاية المسلسل لم ٌتكتب بعد في استقالة وزير الداخلية.. عشر فوائد!
 نعيــــش فــــي الكويــــت مرحلة فســــاد 
مبرمج مقصود وليس عشــــوائيا كما يظن 

البعض.
  هو فساد استفزازي مقصود لذاته يراد 
من ورائه ارسال رسالة لكل من لم يتنبه الى 
التقّصد في الفســــاد، أّن عليه أن ينتبه الى 
أن كل ما يجري مقصود وليس عشــــوائيا، 

وبالتالي فان ردود الفعل املستنكرة والرافضة ملا يجري، هي 
مطلوبة أيضا حتى تثيــــر الضجة املطلوبة، فمن يخطط لهذا 
الفســــاد ال يريده أن مير مــــرور الكرام بال طبل وال زمر ودون 
اعالن وزفة ضّجاجة، بل يريد من ورائه التحدي واعالن نفسه 
أنه قادر على التقّصد واملكابرة ولديه القدرة على االســــتفزاز 
والتجــــاوز وضرب الثوابت بقلب كاحلديــــد، وكأنه يقول هل 

من مبارز!
  وال شك أن هناك هدفا من وراء كل ذلك قد ال نستطيع ـ أو 
أننا فعال ال نستطيعـ  ادراكه أو معرفته في الوقت الراهن، ولكن 
سيأتي الوقت الذي نتمكن فيه من معرفة هذا القصد وذلك حني 
تقر الوقائع به ويعلن عن نفسه كأمر واقع وكحدث نعيشه.

  ولكن مجال االجتهاد والتخمني متاح حملاولة معرفة القصد 
من هذا االفساد، وفي مجال التخمني هذا نقول قد يكون القصد 
تغيير أو اهانة الواقع السياســــي للبالد املتمثل في الدستور، 
ولهذا أدواته من حيث االفعال أو االشخاص املنفذين واملتجاوبني 

واملنسجمني مع احلالة!
  وال يعقلـ  مثالـ  أن نســــلم بــــأن فضائيات الطرح الفئوي 
وبهذا الشكل االستفزازي الذي تظهر به، أمر اجتهادي وعفوي 

وعائد الى صاحبه و «حرصه» على «نقاء املواطنة»!
  وال أن مــــا تعرض له املواطنون، ومنهم النواب، من هجوم 
مسلح بلغ ذروته فيما حلق باملواطن «عبيد الوسمي»، هو أمر 
عفوي ساقت اليه االقدار وأفرزته االحداث وجاء عفو اخلاطر 

ودومنا تخطيط!
  وشريط االحداث التغييرية ال يتوقف ولن يتوقف عند مأساة 
الشهيد «محمد املطيري» ومازالت الِقدر تغلي بأحداث جسام 

قادمة واملسلسل لن ينتهي عند ذلك املشهد املأساوي.
  ان ثمنا كبيراـ  ورمبا دامياـ  سيتم دفعه من ترويع وترهيب 
وظلم بّني سيستهلكه هذا املسلسل التغييري، والعاقل يدرك 
أن من بدأ الســــير ـ بعزم ـ على درب شــــائك يقصد من ورائه 
غنيمة ما، لن يتوقف بســــبب عثرات صغيرة ـ كان قد حسب 
حسابها ـ وهو يعلم أن طريق االشواك ليس مفروشا بالورود 
والرياحــــني، وكذلك من الصعب ارشــــاده أو تعقيله أو حتى 

استعطافه والتوسل اليه بالكف عما عزم عليه.
  ومــــن ناحيتي فانني ال أرى في االفق حال أو أمال بســــيادة 
العقل والتخلي عن اجلنون والسير على طريق اآلالم، النني ال 
أريد أن أكون مجنونا بحيث أزرع االمل وسط النار وال التفاؤل 

في حديقة اليأس.
  وعلينا أن نحسب حسابنا ونستعد ملا ستحمله الينا االيام 
املقبلة حتى ال نفاجأ مبا سيجري، فـ«احلديدة حامية» والسيف 

رهيف.. ويا ستار استر! 

 الكل يترقب في هـــذه األيام قرار احلكومة 
بشأن قبول استقالة وزير الداخلية أو رفضها 
وهو على ما يبدو األقـــرب للرغبة احلكومية 
التي مازالت ترصد وحتسب التوجهات النيابية 
والتي يتوقف الكثير منها بانتظار ما سيظهر 
في تقرير جلنة التحقيق البرملانية والتي من 
املتوقع أن تنحـــاز بتقريرها الى الوزير نظرا 

لتركيبة اللجنة.
  وبغض النظر عن كل ذلك فالنتيجة محسومة من وجهة نظري 
فـــي كل األحوال لصالح احلكومة ولصالح الوزير نظرا لألغلبية 
احلكومية البصامة املســـتعدة للوقوف مـــع احلكومة في جميع 
األحـــوال باحلق والباطل، وإن صدر التقريـــر يدين الوزير فهذا 
لن يغير في التركيبة النيابيـــة احلكومية واالصطفاف النيابي 

مع احلكومة.
  ومع ذلك فقد رأيت أن أذكر بعض املكاسب والفوائد واإليجابيات 

فيما لو استقال وزير الداخلية وأحصرها في عشرة عناصر:
  أوال: قبول اســـتقالة الوزير ســـيجعله صادقا في وعده الذي 

قطعه على نفسه ويكون قد أكد مصداقيته في ذلك.
  ثانيا: االستقالة من شأنها أن تخفف االحتقان السياسي.

  ثالثا: خطورة تكريس مبدأ إعطـــاء بيانات خاطئة للمجلس 
وهـــو ما ميثله البيان الذي قـــرأه الوزير على املجلس، وملا ثبت 

ذلك كانت االستقالة ضرورة ملحة ال ميكن جتاهلها.
  رابعا: قبول االستقالة من شأنه تخفيف نزيف اخلسارة الشعبية 

لدى نواب احلكومة والذين سيقفون معها رغم فداحة الواقعة.
  خامسا: ستكشف االستقالة كل مسؤول كبير متجاوز وفاسد 

إذ ليس بعد الوزير كبير.
  سادســـا: ستعطي االســـتقالة جلنة التحقيق حرية ومساحة 
واســـعة من الوضوح والشفافية في كشـــف احلقائق وستكون 
اللجنة خـــارج نطاق الضغط فيما لو كان تقريرها يحدد مصير 

الوزير السياسي.
  سابعا: االستقالة تعطينا بصيص أمل بأنه اليزال هناك مسؤولون 

يتشرف بهم الكرسي وليس العكس.
  ثامنا: تكليف وزير جديد للداخلية سيعطي مساحة أكبر من 
اإلصالحـــات والتطهير.. إذ ال يعقل أن وزيرا يتولى الوزارة منذ 
خمس سنوات ويكون بها كل ذلك الفساد وال يعلم به أو هو عاجز 

عن تغييره، وفي كلتا احلالتني الوزير ملوم.
  تاسعا: قد تعجل استقالة الوزير بإحداث تغيير وزاري واسع، 
األمر الذي أصبح مطلبا شعبيا ملحا وأصبح حتى نواب احلكومة 

يطالبون به.
  عاشرا: تقدمي االستجواب يلزم أن تكون مناقشته في الثامن من 
شهر فبراير القادم، والتصويت على طرح الثقة بالوزير سيكون 
في منتصف فبراير، وهذا من شأنه أن يكرس التأزمي واالحتقان 
السياسي في وقت احتفاالت الكويت بالتحرير واالستقالل وهو 

ما يجب أن تعيره احلكومة بالغ اهتمامها.
  هذه بعض فوائد قبول استقالة وزير الداخلية وإن كنت غير 
متفائـــل به.. ولكن أن نعيش على أمل ضعيف خير من أن منوت 

من اليأس.

 جمال الكاظمي اليوم وياكم
 تستضيف «األنباء» اليوم 
رئيس مجلـــس ادارة النادي 
العربي جمال الكاظمي ما بني 
الســـاعتني ٤ و٦ مساء وذلك 
للحديث عن دوره في تطوير 
ودعـــم الفـــرق الرياضية في 
مختلف االلعاب، وحظوظ فريق 
العربي لكـــرة القدم في الفوز 
املقبلة بعد غياب  بالبطوالت 

الزعيم عن منصات التتويج في املواســـم املاضية، 
باالضافة الى الرد على اسئلة القراء وذلك على الهواتف 

التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ و ٢٢٢٧٢٨٨٩ 

 المرزوق: اليوم.. أبرد أيام السنة
  وأمطار متفرقة على مدى عشرة أيام

 خدمة جديدة أطلقتها دائرة القضاء للراغبين في الزواج

  في أبوظبي.. عقد القران إلكترونيًا ومن دون مأذون! 
 أبوظبيـ  وكاالت: أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة 
جديدة تسمح للراغبني في الزواج بتوثيق عقد القران في 

منازلهم بشكل إلكتروني.
  فإن كنت تريد الزواج في إمارة أبوظبي فلم تعد مضطرا 
للذهاب وعروســـك إلى إدارة الكاتب العدل والتوثيق في 
دائرة القضاء في أبوظبي لتوثيق عقد الزواج. فمع اخلدمة 
اجلديدة التي بدأت دائرة القضاء بتطبيقها، سيأتيك املأذون 
الشرعي إلى مكان عقد القران وهو يحمل كمبيوترا محموال 
متصال بشـــبكة اإلنترنت الالســـلكي ليقوم من حيث هو 
فـــي أي مكان باإلمارة بإدخال بيانات العقد في نظام عقود 

الزواج اإللكتروني.
  وتســـمح اخلدمة اجلديدة للمأذون الشرعي بأن يدخل 
نظام عقود الزواج عبر اإلنترنت الالسلكي من كمبيوتره 
احملمول في أي مكان عبر اســـم املســـتخدم وكلمة الســـر 
املخصصني له وتسجيل بيانات العقد من اسم الزوج واسم 
الزوجة والشهود وقيمتي املهر املعجل واملؤجل وغير ذلك 
في قاعدة بيانات النظام. وبذلك لن تكون هناك حاجة ألن 
يسجلها ورقيا وانتظار العودة للدائرة في اليوم التالي أو 

بعده إلدخالها في النظام ثانية.
  لم يعد مطلوبا من الزوج ســـوى احلضور إلى الدائرة 
الحقا في الوقت الذي يناســـبه من أجل تسلم بطاقة عقد 

الزواج.
  ولتطبيق اخلدمة بدأ قسم عقود الزواج برنامجا تدريبيا 
لكل املأذونني الشـــرعيني في الدائرة على استخدام النظام 

اجلديد.
  وإلى جانب الســـهولة وتيســـير اإلجراءات واملعامالت 
على األزواج اجلدد، تعمل اخلدمة اجلديدة على دعم جهود 
دائرة القضاء الرامية إلجناز أهدافها االســـتراتيجية وذلك 
عبر ســـرعة إجناز املعامالت وإصدار بطاقات عقد الزواج 
في أسرع وقت وأقل جهد ممكن. كما توفر اخلدمة اجلديدة 
للدائرة إحصائيات دقيقة وفورية وتخفف حجم العمل في 
املقر الرئيســـي لها وخصوصا إدخال بيانات عقود الزواج 

في قاعدة بيانات النظام.
  وتقلل اخلدمة اجلديدة احتماالت فقدان البيانات من خالل 
تسجيلها فورا في قاعدة البيانات كما ترتقي بعمل املأذون 

الشرعي مبا يتناسب والرؤية االستراتيجية للدائرة. 

 طفالن يلهوان برجل ثلج في صحراء البحرين 
ـ ســــي.إن.إن: حققــــت طفلة   دبي 
بحرينية تدعى آمنة حلمها وحلم شقيقها 
صالح برؤية رجل ثلج فوق صحارى 
البحرين، وذلك مبساعدة تقنية قدمها 
فريق يعنى بالتطويــــر التكنولوجي 
بشركة باناسونيك لإللكترونيات، الذي 
عمل على توفير طريقة مبتكرة لشحن 

الثلج من جبال اليابان إلى املنامة.
  وبــــدأت القصــــة مع تلقــــي فريق 
«سبارك» في باناسونيك رسالة عبر 
صفحته على موقع فيسبوك من آمنة، 
قالت فيها إن شقيقها لم ير الثلج في 
حياته، وهي تبحث عن طريقة لتحقيق 

هذا احللم له. وقرر فريق «ســــبارك» 
مساعدة آمنة، ولكن بطريقته املبتكرة، 
فلم يعمد إلى شحن الثلج في مستوعب 
حافظ للحرارة، بل استخدم التكنولوجيا 
الصديقة للبيئة لدى الشركة، وخاصة 
ميزة التوضيب باألكياس املفرغة من 
الهواء وبأسلوب العزل احلراري إلرسال 
الثلج من اليابان مسافة تتجاوز ٨٥٠٠ 

كيلومتر.
  وجرى نقل رجل الثلج مع احملافظة 
على شكله اخلارجي كما جمع في اليابان، 
مبا في ذلك األنف املصنوع من اجلزر، 

وفقا ملجلة تامي. 

درجة نهارا.
  وتوقع ان تشـــهد البالد واملنطقة 
هطل كميات خفيفة متفرقة من االمطار 
طوال يومي االحـــد واالثنني املقبلني 
وتنخفض خاللهما درجة احلرارة ليال 

بسبب الرياح الشمالية الغربية. 

  وتوقع ان تتســـبب رياح الكوس 
بهطول امطـــار رعدية خفيفة متفرقة 
تتواصـــل حتى االربعـــاء مع احتمال 
ضعيف جدا الن تستمر هذه االمطار 
اخلفيفة حتى الساعات االولى من يوم 

اخلميس.
  وقال املرزوق ان هذه االمطار ستغطي 
منطقة شمال اخلليج وسواحله الغربية 
والشرقية امتدادا من الكويت شماال حتى 
منطقة اجلبيل في املنطقة الشرقية في 
اململكة العربية السعودية حيث تتحول 
الرياح من جنوبية شرقية الى شمالية 
غربية نشطة قد تثير معها الغبار العالق 

في املناطق املكشوفة.
  وعن حالة الطقس خالل عطلة نهاية 
االسبوع (٢٧-٢٨ يناير احلالي) ذكر 
ان اجلو خالل يومي اجلمعة والسبت 
املقبلني ســـيكون هادئا ودافئا بعض 
الشـــيء فيما تكون الرياح شـــمالية 
غربية خفيفة الســـرعة واحلرارة ما 
بني ٧ و٨ درجات ليال وما بني ٢١ و٢٢ 

 كونا: توقـــع الباحث الفلكي عادل 
املـــرزوق ان تشـــهد الكويت حدوث 
انخفاض كبير فـــي درجات احلرارة 
اعتبارا من اليوم ولفترة قصيرة مقبلة 

ترابطا مع بدء فترة برد االزيرق.
  وحذر املرزوق من ان البرد سيكون 
االشـــد حتى اآلن قياسا مبعدل حالة 
الطقس في بقية ايام السنة مبينا ان 
فترة االزيرق وان كانت قصيرة ستكون 
برودتها االقوى مقارنة ببقية ايام أشهر 

فصل الشتاء.
  وقال ان املنطقة ستكون خالل االيام 
العشرة املقبلة عرضة ملؤثرات منخفض 
جوي يتمركز في وسط شبه اجلزيرة 
العربية مسببا حالة من عدم االستقرار 
في الطقس بعد ان تتحول الرياح من 
شمالية غربية الى جنوبية شرقية وهي 
الرياح املعروفة محليا برياح الكوس 
مضيفا ان ذلك سيؤدي الى تفاوت في 
درجـــات احلرارة مابني ٧ و١٠ درجات 

ليال ومابني ١٨ و٢٠ درجة نهارا.

 الفلكي عادل املرزوق 


