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سنة الهيلق
ما بني سنة 1868 و1871م. حصلت في 

الكويت مجاعة سميت سنة الهيلق وتعني 
اجلياع، فأرخ بها الكويتيون كعادتهم، 

وكان ذلك في زمن املرحوم الشيخ 
عبداهلل الثاني بن صباح الثاني حاكم 

الكويت آنذاك. ولقد بذل رحمه اهلل ما في 
وسعه للتخفيف من وطأة ما حدث للناس 

رغم قلة املوارد املالية لديه حينذاك.
ومن اشهر من بذل ماله وما ميلك في 
اغاثة احملتاجني املرحوم يوسف البدر 
واملرحوم يوسف الصبيح. ويذكر ان 
يوسف الصبيح فتح بيتا في الزبير 

الطعام الفقراء واملعوزين بعد ان قدم 
بعض الفقراء منها. فتذكر رحمه اهلل 
ان بعض نساء الزبير تزوجهن بعض 
رجال الكويت الذين جنوا من مرض 

الطاعون سنة 1831 لوجودهم في البحر 

خارج البالد وفتك بزوجاتهم الكويتيات 
املوجودات في الديرة خالل فترة املرض.

وقد امتدح احد الشعراء اليوسفني بأبيات 
منها:

ان الكويت حماهــا اهلل قد بلغت
باليوســفني مكان السبعة الشهب

تا اهلل ما سمعت اذني وال بصرت
العرب عيني بعزهما في ســائر 

فيوسف بن صبيح طيب عنصره
اذكى من املسك ان يعبق وان يطب

ويوسف البدر في سعد وفي شرف
بدر االماجد لــم يغرب ولم يغب

حقا لقد قالها احد احلكماء:
انك ال تستطيع ان تأخذ مالك معك حني 
وفاتك. اال انك تستطيع ان ترسله الى 
هناك في حياتك فتجده بعد مماتك في 

اآلخرة.

عمدة مدينة في فرنسا ينهار باكيًا 
لسقوط شرفة مببنى حديث البناء

باريسـ  وكاالت: انهارت 
شــرفة مبنى حديث البناء 
في فرنســا، مما أسفر عن 
مصرع 4 أشخاص وجرح 14 
آخرين. وأسال احلادث بكاء 
عمدة املدينة التي شــهدت 

الواقعة.
وسقطت الشرفة بالكامل 
من الدور الثالث مبن فيها، 
ليل السبت، في حادث قاتل، 
واصطــدم بعض الضحايا 
أثناء سقوطهم بالشرفات 

السفلى.
ووقع احلادث املأساوي 
في مدينة أجنيه الفرنسية 
في غرب البــاد. وأجهش 
عمدة املدينة، كريســتوفر 
بوشيه، بالبكاء في مؤمتر 

صحافي عقده األحد عقب 
احلادث في مواجهة املبنى.
املفارقة أن املبنى الذي 
شهد الواقعة حديث البناء 
ما يؤشر إلى خلل فني في 

عمليات التشييد.
والقتلــى األربعــة مــن 
وكذلــك  الســن  صغــار 
الضحايا من املصابني وفي 
العشرينيات من أعمارهم، 
وكانوا قد شرعوا في الرقص 
بالشــرفة خال حفلة قبل 
أن تبدأ أرضيتها باالنهيار.

وهرع عشرات من رجال 
اإلســعاف للمشــاركة في 
عمليات اإلنقاذ. ولم يسفر 
احلــادث عــن أي إصابات 
أخرى في الشرفات السفلى. عمدة املدينة كريستوفر بوشيه

جانيت جاكسون.. حامل في اخلمسني!

وكاالت: بعد مرور سنوات على قصة احلب 
والزواج الذي جمعها بامللياردير العربي أكدت 
أخيرا املغنية األميركية جانيت جاكســون، 
شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، 

حملها في أول أطفالها في سن الـ 50.
وكان العديــد من الشــائعات بــان طلت 
جاكسون متحدثة عن محاوالت حملها املتكررة، 
وسار الكثير من التكهنات حول حملها خاصة 
بعدما ألغت كل حفاتها ألسباب شخصية، إال 
أن جانيت أكدت بالصورة قبل يومني ملجلة 

PEOPLE األميركيــة أنها تنتظر أول أطفالها 
من زوجها.

كما ان عدسات املصورين التقطت لها بعض 
الصــور مؤخرا وهي في متجر ملســتلزمات 

األطفال في لندن.
وظهرت جاكسون على غاف املجلة بفستان 
أبيض وهي تضع يدها حول بطنها املنتفخ، 
مؤكدة أخيرا هذا اخلبر السار لكل امرأة السيما 
إذا بلغت اخلمسني من عمرها! وقالت جانيت 

للمجلة: »نشكر اهلل على نعمته«.

جانيت جاكسون

أبعد من الكلمات
»ما أروعه من إحساس«

املغنية البريطانية أديل وهي تعرب عن 
رغبتها في إجناب طفل آخر عند انتهاء 

جولتها الغنائية العاملية، مؤكدة أن اإلحساس 
باألمومة ال يعادله إحساس آخر في روعته 

ومعناه.

»االنفصال ال يعني خالفا على اإلطالق«
الفنانة اللبنانية نوال الزغبي رافضة كل 

األقاويل التي تشير إلى أن خالفا وقع 
بينها وبني مدير أعمالها السابق باسكال مغامس، 

وأكدت أن انفصالهما جاء بشكل ودي وبدون 
أي خالف. وكتبت نوال: »االنفصال املهني بيني 

وبني الصديق باسكال مغامس ال يعني خالفا«.

»هذا خداع وتضليل«
جنم هوليوود ميل جيبسون وهو يؤكد 

أن الصفة التي يتسم بها منذ وقت 
طويل هي الهدوء والرزانة، وانه يشعر 

باإلحباط لوصفه بغير ذلك.

»أخيرا وجدنا الشخص الذي لم يصل بعد
إلى الخمسين من العمر«

املغني البريطاني الشهير بول 
ماكارتني )74 سنة( يداعب املغنية ريانا )28 

سنة( بعدما انضمت اليه على املسرح.

»الزمالك يستطيع«
العب الزمالك األسبق ومدربه الكبير 

محمود أبورجيلة في مداخلة مع كرمي 
حسن شحاتة من خالل برنامجه، مؤكدا أن 

الزمالك رغم خسارته الثقيلة أمام صن داونز 
في جنوب افريقيا، إال انه ميلك من النجوم 
ومبساندة جمهوره من حتقيق الفوز بأكثر 

من ثالثة أهداف في مباراة العودة.

»ال شك أن العمل في عرض األزياء ال يمكن أن يدوم 
طويال«

العارضة شانينا شايك تكشف 
تشوقها للعمل في التمثيل بعد جناحها 

بدور غير مباشر في أحدث أفالمها 
»املومياء«. 

ل تطبيق »األنباء«.. 
ّ

حم
طريقك المباشر إلى الخبر الصحيح
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كن أقرب للخبر

توم كروز يعود بوحشية مفرطة
 في اجلزء الثاني من »جاك ريتشر«

النجــم  يــؤدي  رويتــرز: 
األميركي توم كروز دور ضابط 
مضطهد باجليش األميركي في 
اجلــزء الثاني مــن فيلم »جاك 
ريتشــر« ويعود »بوحشية ال 
مثيل لها« في الفيلم اجلديد الذي 
تستند أحداثه إلى قصص الكاتب 
لي تشايلدز. وتكشف شخصية 
ريتشر في الفيلم اجلديد الذي 
يحمل عنوان »جاك ريتشر: نيفر 
جو باك« مؤامرة أدت إلى اتهام 
زميلته السابقة امليجر سوزان 
تيرنر بالتجسس. ويعمل ريتشر 

على تبرئة ساحتها.
وقــال كــروز فــي العرض 
األول للفيلم  األحد مبدينة نيو 
أورليانز حيث مت تصوير الفيلم 
»به حس دعابــة قوي وقدر ال 
مثيل له من الوحشــية... إنها 

جزء من شخصيته«.
والفيلم من إخــراج إدوارد 
زويــك الذي أخرج لكروز فيلم 
توم كروز»ذا الست ساموراي« عام 2003. زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب الصني

بكــني ـ أ.ف.پ: اعلــن املعهد االميركي 
للجيوفيزيــاء ان زلزاال بقوة 6.4 درجات 
ضرب االثنني اقليم تشــينغهاي الصيني 
في شمال غرب الباد، املنطقة التي تشهد 

هزات ارضية باستمرار.
وقــال املعهــد ان مركز الهــزة حدد في 
منطقة يوشو التيبتية التي تتمتع بحكم 

ذاتي وعلى عمق 32 كيلومترا.
وكانت منطقة يوشو شهدت في ابريل 
2010 زلــزاال بقــوة 6.9 درجات وادى الى 

مقتل حوالىي 2700 شخص بحسب وسائل 
االعام الرسمية.

وفي 2011 ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات 
هذه املنطقة املرتفعة الواقعة على حدود 
التيبت والتي يســكنها سكان من االتنية 

التيبتية.
مــن جهتهــا اشــارت االدارة الصينية 
للزالزل الى ان قوة الزلزال االثنني بلغت 
6.2 درجات على عمق 9 كلم وحددت مركزه 

في منطقة زادوي.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي
 إلى ربك   راضية مرضية

فادخلي  في عبادي وادخلي جنتي

البقاء هلل

عبداهلل املياح الســبيعي ـ 79 
عاما ـ اجلهراء القدمية ـ ق2 
ـ شارع مبارك العيار ـ م11 ـ 

ت: 50500059.
خزنة حمــود إبراهيــم املطوع، 
البدر  أرملة سالم عبدالوهاب 
القناعي ـ 82 عاما ـ الرجال: 
الشويخ ب ـ ديوان القناعات 
ـ ت: 99666032 ـ النســاء: 
الشــعبـ  ق3ـ  ش31ـ  م2ـ  

ت: 22627704.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

4:31 الفجــر 
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6:32 العشــاء 

حار والرياح جنوبية شرقية 
متقلبة االجتاه سرعتها 

من 8 ـ 30 كم/س.
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مقتل 25 نزياًل 
في اشتباكات بسجن 

في البرازيل
برازيليا - بي.بي.سي: قتل 25 
شخصا على االقل من نزالء سجن 
يقع شمالي البرازيل اثر اندالع 
اشتباكات بني فصيلني متنازعني 
من السجناء في السجن املكتظ، 
حســبما ذكر االعام البرازيلي 
احمللي. ونقل عن مســؤول في 
الشــرطة قوله ان 7 من القتلى 
قطعت رؤوسهم، وبينما قتل 6 
آخرين حرقا. ووقعت االشتباكات 
اثناء ساعات زيارة النزالء في 
الســجن الواقع فــي مدينة بوا 
غيزتا عاصمــة والية روراميا. 
وتقول التقاريــر االخبارية ان 
نحو 100 من الزائرين الذين كانوا 
قد اخذوا رهائن اطلق سراحهم 

وان االشتباكات قد انتهت.
واندلعت اعمال العنف عندما 
اقتحمت مجموعة من السجناء 
عنبرا تسكنه مجموعة اخرى، 
حسبما نقل االعام احمللي عن 
نقيب الشرطة فولكنر فيريرا.

ونقل عن احد الشهود قوله ان 
السجناء كانوا يحملون السكاكني 
والعصي. وتقــول التقارير ان 
السجن املذكور يأوي 1400 نزيل، 
اي ضعف طاقته االســتيعابية 

التي ال تتجاوز 740.
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