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اإلثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«إلغاء المخاطرة من الحياة يعني إلغاء الحياة 

نفسها»

ادغار موران  الفرنسي  الفيلسوف 
مؤكدا أن إلغاء احلياة يحدث بهدف 

إلغاء املخاطرة.

«جربت تعذيب اإلغراق بالماء حقيقة في أفالمي»

املمثل األميركي دينزل واشــنطن 
متحدثا عن خطورة تكتيك التعذيب 
املستخدم في فيلمه «سيف هاوس».

«بعد إنجاز الفيلم أحلق شعر رأسي وأطرد 
الشخصية من ذهني»

املمثــل األميركي تشــانينغ تاتوم 
متحدثــا عما يفعل بعد االنتهاء من 

تصوير أفالمه.

«ابنتي تريد أن تصبح موديال مثلي»

املوديــل هايدي كلوم، متحدثة عن 
ظهور ابنتها ليني (١٨ عاما) على غالف 

مجلة «فوج» األملانية.

«األسر تتفكك، لكن الحياة تستمر»

املمثل األميركــي أنطوني هوبكنز 
مشيرا إلى انقطاعه عن احلديث مع 
أبيغيل منذ عشرين  الوحيدة  ابنته 

عاما.

٥:٠٩الفجر
٦:٣٤الشروق

١١:٤٣الظهر
٢:٣٢العصر

٤:٥١املغرب
٦:١٤العشاء

العظمى: ٢٠
الصغرى: ٠٩

أعلى مد: ١٢:١٤ ظ ـ ١٠:٥٥ م
أدنى جزر: ٠٥:٤٤ ص ـ ٠٥:٢٩ م

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

البقاء هللا

مرمي إبراهيم عودة، أرملة سعود عبداهللا الكهيف السعيدي: 
٧٧ عاما ـ ت: ٥٥٣٢٣٢٥٦ ـ ٩٩٨٢٤٣٣٧ ـ شيعت.

عبداهللا ســيد عوض ســيد علي: ٨٥ عاماـ  ت: ٩٩٧٦٧٢٧١ـ  
٦٦٢٠٢٦٧١ ـ شيع.

زبيده محمود قاسم، أرملة عبداخلالق علي البناي: ٨٧ عاما 
ـ ت: ٥٠٥٤٩٩٩٩ ـ شيعت.

فارس متعب شــقير العتيبي: ٣٧ عامــا ـ ت: ٦٦٦٠٤٦٥١ ـ 
٩٩٠٦٦٤٥٨ ـ شيع.

راجي احلميدي مناور املطيــري: ٥٨ عاما ـ ت: ٥١١٦٧٧٧٧ ـ 
٩٧٩٠٩٦٠٣ ـ ٦٦٦٠٠٦٦٩ ـ شيع.

حســن عباس حســني العوض: ٨٢ عاما ـ ت: ٦٠٤٠٦٠٦٨ ـ 
٩٩٧١٤٨٧٨ ـ شيع.
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تابعونا وتواصلوا معنا

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«أبل» تطلب من موظفيها العمل 
من املنزل حتى الصيف املقبل.

إصابات «كورونا» تنخفض في 
البالد إلى ١٧٤ حالة في ٢٤ 

ساعة.
   ليس أمام املوظفني إال 

        املزيد من الصبر وحتويل 
املنزل لبيئة عمل حتى الصيف 

املقبل!

   واملعنويات ترتفع.

املرزوق: الطقس البارد يستمر ١٠ أيام
و«الكوس» تسّبب فرصة ضئيلة لسقوط األمطار

قال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق إن اخلميــس املقبل 
سيشــهد نهاية كل آثار فترة 
الوسم، أي فترة األيام العشرة 
األولى مــن املربعانية والتي 
تعتبر امتدادا لفترة الوســم، 
حيث يدخل النوء الثاني من 
املربعانيــة، وهو نــوء القلب 

الذي يبدأ األحد ٢٠ اجلاري.
وأضــاف املــرزوق: وفــق 
احلساب البحري أو النيروز 
الهندي، فنحن اآلن ال نزال في 
در الثالثني (٣٠) والذي يشير 
إليــه أهل البحــر (تكون فيه 
البرودة شديدة فتظهر املالبس 
الشتوية الثقيلة)، وهذا الدر 
مثله مثل كل الدرور تكون مدته 
١٠ أيام، بحيث ينتهي هذا الدر 
يــوم اجلمعة املقبــل، فيدخل 
بعده در األربعون (٤٠) الذي 

يدخل يوم السبت. 
واســتطرد: وعليــه نقول 
فــي حســاب الدرور مــدة كل 
در ١٠ أيــام وعدد درورها ٣٦ 

احلرارة والتــي تكون بني ١٧ 
و٢٠ درجة مئوية، أما الرياح 
فتكــون شــمالية غربية بني 
خفيفة ومعتدلة السرعة تكون 
بــني ١٠ و٢٨ كم/ س، وأحيانا 
تكــون متقلبة االجتاه تعطي 
فرصة لظهور الغيوم العالية 
واملتفرقة وغير املمطرة. أما في 
خالل الليل، فإن اجلو سيكون 
باردا بحيث تكون احلرارة بني 
٧ و١٢ درجة مئوية، أما الرياح 
فتبقــى شــمالية غربية على 
نفس وتيرتها وسرعتها دون 
تغيير في اجتاهها وسرعتها.

ولكن اجلو بصورة عامة 
يبقــى خــالل األيــام القادمة 
باردا نوعا ما نتيجة سيطرة 
الســيبيري  املرتفــع اجلوي 
علــى طقس املنطقــة، وكذلك 
ال تزال تهب الرياح الشمالية 
اخلفيفة والباردة، وسيستمر 
اجلو البارد مدة ١٠ أيام قادمة، 
ولذلك فإنه من املتوقع خالل 
هــذه الفتــرة أن تكون درجة 

احلرارة وفق معدلها العام في 
النهار وتكون بني ١٩ و٢١ درجة 
مئوية، وستنخفض في الليل 
وتكون بني ٩ و١٣ درجة مئوية. 
ولكن درجة احلرارة تبقى وفق 
املعدل العام مع تغير طفيف، 
حيث ترتفع احلــرارة درجة 
واحدة أو درجتني بأقصى حد.
وقــال: مــن املتوقــع أن 
يتغير اجلو وتتحول الرياح 
يوم اخلميس الى رياح كوس 
فتعطي فرصة ضئيلة لسقوط 
أمطار خفيفة ومتنوعة، وهناك 
احتمال أيضا أن تنخفض درجة 
احلرارة في املنطقة مع استمرار 
هبــوب الرياح الشــمالية مع 
دخول العــام اجلديد وتكون 
احلرارة فــي النهــار بني (١٤ 
و١٧) درجــة مئوية في النهار 
وتكــون بــني (٤ و٧) درجات 
مئوية فــي الليل مــع انعدام 
فرصة ســقوط األمطار حتى 
منتصف الشهر األول من السنة 

اجلديدة القادمة. 

اخلبير الفلكي أكد انخفاض درجات احلرارة مع دخول العام اجلديد

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

درا ونصف الدر تقريبا. وفي 
حساب األنواء أو منازل القمر 
فإن كل نوء أو منزلة ١٣  يوما 
وعدد املنازل واألنواء ٢٨ نوءا 

أو منزلة. 
املرزوق بقوله:  واستدرك 
ال تــزال حالــة الطقس حاليا 
في الكويت هو سيطرة مرتفع 
جوي تكون قوتــه بني (١٠١٨ 
و١٠٢٢) مليبــارا يكــون فيه 
اجلــو خــالل النهــار معتدل 

زهيريات(*)

(٢)

عر  ِنَداء الشِّ

الشعبي

ة للعز فزَّ
(١)

ـــا ِوَطنَّ اشـــلون نرفـــع راســـنا فـــي 
واشـــلون نعطـــي للوطــــن مـــا متنى
ـْنــــا ْوَملَّــــــــة اهــلــــــنا ـَتــ إال اْبَجــْمــعـ
مـــا تذكـــرون شـــلون باحلـــال كانـــوا
وْشـــلون شـــدوا حيلهـــم مـــــا توانوا
ـــــا احملبـــة تدانـــوا الوفـــــا ويَّ علـــى 
واتركتنـــا مضـــت  ـــاٍم  أيَّ زيـــن  يـــا 

(٢)

يـــا خـــوي الزم، والزم، َتْعِتِنـــي باجلاْر
يـــا خوي قـــال املثـــل: اجلار قبـــل الداْر
اســـعى إلى الّطيب واتبع سيرة األخياْر
إكـــرام جـــارك ترى عـــاده مـــن العاداْت
ال تقول ذاك الزمن يـــا صاحبي چْد فاْت
جيرانـــك أهلك وأعوانك علـــى الطيحاْت
تلقـــى العدو بينكم من حســـرته محتاْر

(٣)

ْد ْعَيالـــك على حـــب الوطـــن داْمي َعـــِوّ
الـــالْمي ابغرامـــه لومـــة  ال يســـمعون 
وال تتـــرك العلـــم ابحـــق الوطـــن عاْمي
ْمُهْم على حـــب العمل واخليْر هـــذا وَعلِّ
خدمـــة وطنهم أَجـــْل من خدمـــٍة للغيْر
الـــكل منـــا أَهـــْل ما فينـــا غيـــر اْو غيْر
تصفـــى القلوب، ُوِيْصَحـــى جونا الغاْمي

(٤)

يـــا باغـــِي نهضـــة ابـــالدك َتِبـــي ِعْزَها
ْتفْزَهـــا ـــْك  إنِّ ٍة للعـــزم الزم  َفـــزِّ لِـــْك 
والراية اللي عشـــت َمْعها بالعجل ِرزها
َنـــا فـــي أمْرهـــا ِكلِّ َنْحمـــــي البـــالْد ْو 
وما ننســـى ِمْنهو شـــادها ْوِمـــْن َعَمرِها
ونالت علـــى اچفوف النشـــامى وطرها
كلمـــا لهـــا واتصيـــر احلى لنـــا ْوأزَهى

(٥)

يـــا دارنـــا اللـــي فـــي ظاللـــچ نشـــينا
علينـــا شـــيِّ  بالعـــون  ـــرچ  َغيَّ مـــا 
ـــا يرضيـــچ كلنـــا رضينـــا واحنـــا اْمبَ
حنا علـــى الـــدار العيوْن مـــن يـــوم َفتَّ
يصْعـــُدوْن للمعالـــي  اهلهـــا  شـــفنا 
ِيِحُبـــوْن أَهْلَنـــا  اللـــي  واحنـــا نحـــب 
ـــاْچ شـــينه او زينْه ِنرَضـــى الدهـــر ويَّ

(*) «الزهيري» نوع من الشعر النبطي 
املكتــوب باللهجــة العاميــة، ويتكون من 
مقطوعات شعرية تكتب من سبعة أشطر، 
تكون قافية الثالثة األولى واحدة، ثم تكون 
قافية الثالثة األخرى مختلفة عنها، ويعود 
الشاعر بعد هذه األشطر في الشطر السابع 
إلى قافية األشــطر األولى، وهذه املقطوعة 
تســمى «الزهيرية»، وليس هذا مقام بيان 
سبب التسمية، فإن احلديث في ذلك يطول، 
وهو مجــال خالف بني املهتمني بهذا النوع 
من الشــعر، أما من حيث ما تشــتمل عليه 
الزهيرية فهو التعبير عن فكرة يريد الشاعر 
ان يعبر عنها، وهو في ذلك ُيفِرُغ كل ما يريد 
ان يقوله في مقطوعة واحدة، وإذا أنشأ عددا 
من املقطوعات وجدناه يأتي بأفكار جديدة 
باالضافة الى حرصه على السير وفق النمط 
الــذي ذكرناه، ومن اجلديــر بالذكر ان هذا 
الشكل من أشكال الزهيريات ينتشر عندنا 
في الكويت وفي كثير من البلدان املجاورة، 
أما فــي بلدان أخرى مثل لبنان وســورية 
وفلسطني فإن أشــطر املقطوعات مختلفة 
فــي عددها، حيث تتراوح ما بني اخلمســة 

واألربعة أشطر.
يستغل املغنون هذه الزهيريات في كثير 
مــن البلدان، فيتغنى بهــا الكثيرون منهم 
حتت مســمى املوال، وتكون طريقة الغناء 
في غير الكويت والبحرين بأسلوب املنشد 
املنفــرد املصحوب بآالت موســيقية، وهو 
عندنا مرتبط بالغناء البحري الذي له طرقه 

وأساليبه اخلاصة.

شعر: د.يعقوب يوسف الغنيم

للجنود املجهولني.. شكرًا

كعادتها دائماً.. وفيّة هي «األنباء» مع 
أبنائها والعاملني فيها مبختلف مستوياتهم 
ودرجاتهم ومهامهم. تقدر اجلهد ولو قّل، 
وجتزل العطاء لكل من يعمل في خدمتها 

ويخلص في أداء دوره.
والعاملون في وظائف الترتيب واإلعداد 
والتنظيف هم دائمــا جنود مجهولون، 
يؤدون عملهم بصمــت ودون ضجيج، 
وال يُلتفت لهم أحيانا، فال يُسلط الضوء 
على جهدهم امللموس إال قليالً. لكننا في 
«األنباء» مختلفون، نعتبرهم صفوفا أولى 

في أداء املهام واألعمال، ونوفيهم حقوقهم، 
فضال عن مكافأتهم على إجادتهم، وهو 

ما نسجله اليوم بحقهم.
لقد قام هذا الفريق وخالل أســابيع 
عديدة مبهمــة ترتيب وتنظيم وتنظيف 
جميع األقســام، وواصلوا الليل بالنهار 
وأجنــزوا املهام املوكلة إليهم بكل إتقان، 
وبرزت أعمالهم وجهدهم تنظيما وترتيبا 
ملســه كل العاملني. لم يتوان أو يتكاسل 
أحد منهم، وبروح جماعية واضحة قاموا 
مبا هو مطلوب منهم، فاستحقوا اإلشادة 

والتكرمي.
في حفل بســيط وســط إجراءات 
الشكر واإلعراب  أردنا تقدمي  احترازية، 
عن التقدير لهؤالء اجلنود املجهولني، فكانت 
فرحتهم كبيرة كما جهودهم الكبيرة. شكرا 
كبيرة لفريق العمل، شكرا لهم، شكرا لكل 
من: حارس األمن بهاكتا باهادور، ورئيس 
العمال وزي اهللا محمد، والعاملني: فيكول 
إسالم ومحمد أميرل احلق وعبدالقدوس 
فضل وبابول مياه وشورون يون والياس 

شيخ وناشير محمد وامدي لقمان.

صحة العجيري في حتّسن 
ومازال يستكمل عالجه

أبلغت مصادر صحية «األنباء»، أن صحة اخلبير 
الفلكي د.صالح العجيري في حتســن مستمر، حيث 
يتلقى الرعاية الكاملة والعالج املتواصل في مستشفى 

جابر.
وقالت املصادر: إن العم د.صالح العجيري يحتاج إلى 
وقت الستكمال العالج الالزم قبل أن يسمح بخروجه 
من املستشفى، وذلك بعد جتاوزه منذ أسبوعني أعراض 

اخلبير الفلكي د.صالح العجيري«كورونا» وخروجه من العناية املركزة.

(هاني الشمري) فريق العمل في لقطة جماعية بعد حفل تكرميهم   

األناضول: احتضنت 
مدينــة «ناغي خويخي» 
السنغالية فعاليات أسبوع 
املوضة بدورته الـ ١٨ في 
الهواء الطلق حتت ظالل 
أشجار «الباوباب» احترازا 
انتشــار ڤيروس  مــن 

كورونا.
وتبعــد مدينة «ناغي 
خويخي»، ٦٠ كيلومترا 
السنغالية  العاصمة  عن 
داكار، وشهدت فعاليات 
أسبوع املوضة في مكان 
مفتــوح فبالهواء الطلق 
حتت ظــالل أشــجار 

عارضتان تنتظران خلف املنصة خالل أسبوع داكار للموضة                 (أ.ف.پ)«الباوباب» (تبلدي).

أزياء أفريقية في ظالل أشجار «الباوباب»

ملشاهدة الڤيديو


