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96 % من الكويتيني يستخدمون مواقع 
التواصل االجتماعي.. النسبة األكبر في العالم.

فنان: »شاهد مشفش حاجة« أروع مسرحيات 
عادل إمام.

٭ مو مهم النسبة.. املهم حق شنو قاعدين 
نستخدمها؟!

٭ الشعب العربي معتاد على عبارة
 »شاهد مشفش حاجة«!

أبعد من الكلمات
»الس فيغاس لها طعم آخر«

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 
بعد ان أحيت حفال ناجحا 

منذ أيام مبشاركة الفنان مروان 
خوري وبالتحديد في الس 

فيغاس، وعنها قالت هيفاء: انها 
والية مبهرة بكل معنى الكلمة 
وجمهورها يتذوق املوسيقى 

بدرجة مذهلة. لقد غنيت في بلدان كثيرة 
في العالم ولكن الس فيغاس لها طعم 

مختلف.

»كانت لحظة حرجة بالفعل«
تعليق للصحافة البريطانية 
بعدما شارك األمير هاري، 

خالل جولته في منطقة الكاريبي 
في الوقوف، دون اعداد مسبق، 

دقيقة صمت من اجل الزعيم 
الكوبي كاسترو الذي تعتبره 

بريطانيا ديكتاتورا قاتال.

»لو كانت محاوالت االغتيال التي نجوت منها 
حدثا أولمبيا لحصلت على الميدالية 

»لو كانت محاوالت االغتيال التي نجوت منها 
حدثا أولمبيا لحصلت على الميدالية 

»لو كانت محاوالت االغتيال التي نجوت منها 

الذهبية بالتأكيد«
الزعيم الكوبي فيدل كاسترو 
خالل تعليقه على محاوالت 

االستخبارات املركزية األميركية 
القضاء عليه.

»انتظروني في الماء والخضرة والوجه الحسن«
املمثلة املصرية منة شلبي 

التي غابت اكثر من عامني عن 
التمثيل تعد جمهورها ومحبيها 
بدور جديد ومختلف في فيلم 

»املاء واخلضرة والوجه احلسن« 
مع اجلميلة ليلى علوى، وقد كان 
آخر ظهور ملنة شلبي من خالل 

مسلسل »حارة اليهود« الذي أدت فيه 
دور فتاة يهودية حتب ضابطا مصريا، 

وقد نالت استحسان النقاد بدرجة كبيرة.

»سنتزوج قريبا«
الراقصة كريستينا ريانوف 
)39 عاما( وبن كوهن العب 

كرة الرغبي اإلجنليزي )38 عاما( 
يعلنان اعتزامهما الزواج اآلن بعد 

كرة الرغبي اإلجنليزي )
يعلنان اعتزامهما الزواج اآلن بعد 

كرة الرغبي اإلجنليزي )

والدة طفلتهما ميلينا في شهر 
يوليو املاضي.

»ال، ال يضايقني ذلك أبدا«
راقصة البالية الپولندية أوال 
جوردن تكشف انها سرقت 
زوجها جيمس من امرأة اخرى 
كان يرتبط بها بعالقة صداقة 

طويلة.
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4:59 الفجر
6:20 الشروق
11:36 الظـهـر

2:30 العصر
4:49 املغرب
6:11 العشاء

مشــمس والرياح متقلبــة االجتاه 
سرعتها من 6 الى ٢٢ كلم/ ساعة.
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية 
مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

علي حسن عبداهلل محمد ـ 60 عاما ـ الرجال: الشعب 
السكني ـ ديوان الكنادرة ـ ت: 90988998 ـ النساء: 

هدية ـ ق 2 ـ ش 5 ـ م 16.
بدرية محمد حسني، أرملة عبداهلل حمد الصقهان ـ 84

عاما ـ جابر األحمد ـ ق 1 ـ ش 104 ـ م 607 ـ ت: 
.99571992

ابراهيم حمد املفتاح ـ 82 عاما ـ الرجال: الرميثية 
ـ ق 8 ـ ش حسن البنا ـ م 28 ـ ت: 51470085 ـ 

النساء: الرميثية ـ ق 8 ـ ش حسن البنا ـ م 26 ـ ت: 
.66159745

هيا سلطان سالم اجلوير، أرملة بدر ناصر الهويدي ـ 74
عاما ـ الرجال: خيطان ـ ق 10 ـ شارع ناصر اجلبري 
ـ م 9 ـ ت: 99466610 ـ النساء: الفيحاء ـ ق 6 ـ ش 

اإلدريسي ـ م 15.
نوره عبداهلل عبداحملسن املنصور، زوجة معن عبداهلل 

اإلدريسي ـ م 
نوره عبداهلل عبداحملسن املنصور

اإلدريسي ـ م 

العجمي ـ 26 عاما ـ الرجال: الزهراء ـ ق 5 ـ ش 507 ـ 
م 30 ـ ت: 99555753 ـ 97767453 ـ النساء: الزهراء ـ 

ق 6 ـ ش 615 ـ م 9 ـ ت: 65040000.
مستورة فراج الشريدة، أرملة سعد ناصر الشريدة ـ 75

عاما ـ الرجال: الفنطاس ـ ق 2 ـ ش 5 ـ م 12 ـ ت: 
99051140 ـ 99785645 ـ النساء: الفنطاس ـ ق 2 ـ ش 

1 ـ م 32 ـ ت: 99884842.
منصور عبدالرسول حجي عبداهلل املطوع ـ 76 عاما ـ 
املنصورية ـ حسينية الياسني ـ ت: 60902727 ـ 

.66246665
وضحة خالد هادي احلويلة ـ 9 سنوات ـ العزاء في املقبرة 

فقط ـ ت: 66165669.
خليل احمد احمد العيد ـ 78 عاما ـ الرجال: املنصورية ـ 
ق 1 ـ ش 14 ـ م 31 ـ حسينية الهزمي ـ ت: 97128383 ـ 
النساء: الرابية ـ ق 2 ـ ش 16 ـ م 48 ـ ت: 97979221.

29 آراء

د.صالح محمد العجيري

أهمية جنم سهيل

من تاريخ ما أهمله التاريخ

الديون 
تراكمت

على لوهان
اضطرت النجمة ليندسي لوهان ان 
تغــادر منزلها في لندن البالغ ثمنه 5.٣ 
ماليني دوالر بعد رفــع دعوى قضائية 

عليها.
وجاء ذلك بعد تراكم ديون اإليجار على 
ليندسي فوصلت إلى 77 ألفا و600 دوالر.
وانتقلت ليندســي للعيش في فندق 
في نايتســبريدج حيث تدفع في الليلة 
٤00 باوند، وساعدها صديق لها ماديًا.

ليندســي كانــت من أكثــر النجمات 
تقاضيًا للمال حيث إنها تطلب 5 ماليني 

دوالر مقابل فيلم سينمائي واحد.
ولكن متحدث باسم لوهان أكد لـ »ديلي 

ميل« أن النجمة دفعت املستحقات.
وبالرغــم من كل ذلك فإن ليندســي 
سافرت إلى بالي من أجل قضاء إجازة.

الثلوج تكسو الرمال السعودية

الرياض - العربية: شهدت 
السعودية تساقطا للثلوج في 
كل من شقراء وتبوك، خصوصا 
اجلهة الشرقية منها. وأضفت 
هذه الثلوج جماال ربانيا على 
تلك األماكــن، وامتزاجا للون 

الرمال مع البياض.
والتزال مناطق اململكة تشهد 
منخفضا باردا وماطرا، حيث 
وجهت اجلهات األمنية املواطنني 
باالبتعاد عن مخاطر السيول 

واألمطــار القريبة من األودية 
والشعاب.

وأوضح أستاذ املناخ املشارك 
بقســم اجلغرافيــا بجامعــة 
القصيم د.عبداهلل املســند أن 
احلالة املطرية املتوقعة نهاية 
األسبوع احلالي تعد »الثانية 
خالل هذا املوسم«، رغم مضي 
0نحو 0نحو ٤0 يوما من موسم األمطار، 
والذي يبدأ عادة منتصف شهر 

أكتوبر من كل عام.

ومــن املتوقــع أن تســتمر 
احلالة املطريــة متقطعة على 
أجــزاء مــن الغرب والوســط 
والشرق وبعض دول اخلليج 
العربي حتى منتصف األسبوع 

املقبل.
وشهدت مدن الشرقية مساء 
االحــد املاضي هطــول أمطار 
خفيفة إلى متوسطة، وباشرت 
اجلهات املعنية في مدن الدمام 
والظهران واخلبــر والقطيف 

مهمات عملها في تيسير احلركة 
املرورية وشفط مياه األمطار في 
املواقع التي شهدت جتمعا لها.
املدن  واســتعدت بلديــات 
للحالة املطرية من خالل تشغيل 
محطات تصريف مياه األمطار 
في الدمــام واخلبر والقطيف، 
إضافــة إلــى إيجــاد صهاريج 
خاصة لشفط املياه من املواقع 
غير املخدومة بشبكة تصريف 

مياه األمطار.

الثور يطيح بسيارة دفع رباعي

ثور  هائج يطيح بسيارة رباعية الدفع
مدريد - وكاالت: دفع ثور 
إسباني هائج سيارة دفع رباعي 
من على األرض بقوة منقطعة 
النظير وأحدث أضرارا جسيمة 

مبحرك السيارة وهيكلها.
وشــوهد أشــخاص داخــل 
السيارة أثناء الهجوم، وكانوا 
في حالة رعب، لكنهم لم يصابوا 

بسوء.
وبعد الهجوم الذي استغرق 
٢0 ثانيــة، التقط الثور القوي 
مطــاردة  وواصــل  أنفاســه 
املشاركني في مهرجان للجري 
أمــام الثيران، أقيــم في يوليو 

املاضي.
في البداية، بدا الثور املخيف 

فــي مقطع الڤيديــو الذي ظهر 
على اإلنترنت وهو يجري في 
الشوارع مطاردا الراكضني، إلى 

والية غواداالخار اإلسبانية.
ووضــع الثور املخيف أحد 
قرنيــه علــى اجلانــب األمين 
للسيارة أعلى العجالت األمامية 
مباشرة، ودفع بقرنه اآلخر في 
ذات املوضــع محــاوال حتريك 

السيارة.
تدفقــت  الهجــوم،  وإثــر 
الســوائل مباشــرة مــن هيكل 

السيارة املتداعي إلى األرض.
واجلــري أمام الثيران من 
االحتفــاالت التقليديــة فــي 
إسبانيا والبرتغال، ويحاول 
تفــادي  اجلمهــور  خاللهــا 
احليوانــات الهائجة الطليقة 

في الشوارع.

أن توقف عند سيارة دفع رباعي 
منتظــرة على جانــب الطريق 
خالل املهرجــان الذي أقيم في 

ًأت متهمًاأت متهمًا لعدم  ّ»االستئناف« بّرأت متهما»االستئناف« برأت متهما»االستئناف« بر
تعرف رجال الضبط عليه

أحمد خميس

برأت محكمة االستئناف متهما من احلبس ملدة ١5 عاما 
واالبعاد عن البالد وذلك لعدم وجود دليل قطعي على التهم 
املوجهــة اليه وهي إحــراز مؤثرات عقليــة بقصد االجتار 
وإحــراز  والتعاطــي، 
سالح ناري وتهم اخرى.
وكان املتهم قد قدم 
للمحاكمــة بنــاء على 
التحقيــق الذي اجرته 
النيابة العامة وما جاء 
بتقرير األدلة اجلنائية 
دون مثوله أمام النيابة 
العامة أو احملكمة للدفاع 
عن نفسه. وصدر غيابيا 
فــي حــق املتهــم حكم 
باحلبس عشر سنوات 
الشــغل والنفــاذ  مــع 
وغرامة ١0 آالف دينار 
عن تهمة االجتار والتعاطي، وباحلبس خمس ســنوات مع 
الشغل والنفاذ عن تهمة إحراز وحيازة سالح ناري وذخائر 
دون ترخيــص وغيرها من التهم مع ابعاده عن البالد بعد 
تنفيذ العقوبة. وطعــن املتهم على احلكم باملعارضة التي 
نظرت امام احملكمة، حيث مثل املتهم أمامها ومتسك بإنكار 
ما نسب اليه ألنه لم يكن على مسرح اجلرمية وقت الواقعة 
وترافع عنه احملامي علي ســليمان الذي دفع ببراءة املتهم 
لبطالن إجراءات القبض والتفتيش وشيوع االتهام. وباشرت 
احملكمة نظر القضية وقامت باتخاذ قرار نادرا ما تقوم به 
اثنــاء تداول الدعوى امامها في مثل هذا النوع من اجلرائم 
بأن ندبت النيابة العامة إلجراء حتقيق تكميلي مفاده عرض 
املتهم على رجال الضبط حيث اسفر هذا العرض عن مفاجأة 
مدويــة وهي عدم تعرف رجال الضبط على املتهم. فقضت 
احملكمة ببراءته مما أسند اليه وإلغاء احلكم الغيابي الصادر 

بإدانته باحلبس واالبعاد عن البالد.

احملامي علي سليمان

ابتدع العرب األقدمون طريقة امن دقيقة وتتناسب مع طول 
السنة الشمسية حيث قسموا السنة الشمسية إلى مواسم 
معينة ترتبط بظهور بعض مجاميع النجوم وبدأوا سنتهم 
بطلوع جنم سهيل الذي يصادف أول حلول الشمس في 
برج السنبلة في املوقع اجلغرافي املتوسط في شبه جزيرة 
العرب وهو خط عرض مدار السرطان ورتبوا املواسم مع 
ظهور مجاميع النجوم بعدد األيام من ظهور سهيل تباعا 
حســب اجلدول التالي: )سبب بداية سنتهم من اخلريف 
أنهم يعتبرون انسالخ حر الصيف بداية لالنفتاح الفصولي 
ألنهم سكان صحراء قائظة وقاحلة تشتد وطأتها عليهم في 
فصل الصيف فصل اجلفاف وشدة احلر شأنهم في ذلك 
شأن العرب األقدمني الذين يسمون الفصل الذي نسميه 
حاليا باخلريف ربيعا( دليلنا في ذلك أن شهري جمادى 
يأتيان بعد شهري ربيع فالشتاء عندهم بعد الربيع وليس 
بعد اخلريف كما هو حاصل عندنا في االزمان احلاضرة.




