
الرطوبة سيطرت على األجواء أمس وفي اإلطار د. صالح العجيري  )كرم دياب(

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: معظم بلدان أوروبا بحاجة إلى إصالحات اقتصادية ملحة.

ـ وعلى هذا المنوال فمعظم الدول العربية بحاجة إلى هدم وإعادة بناء 
من جديد.

تقرير أجنبي: موجة الحر تتحول إلى أزمة سياسية في الكويت.
ـ أصال في هالديرة لو واحد عطس وما قال »الحمد هلل« ممكن تصير أزمة، ال 

أبواللطفواحدواستجواب بعد.

تعمل عدسته الفوتوغرافية 
عل����ى نح����و يخال����ف املنطق 
وطبيعة األشياء، فمن املعروف 
ان الكاميرا الفوتوغرافية تنقل 
للمشاهد صورة جامدة، بعكس 
التي تنقلها  الصورة املتحركة 
الڤيدي����و، بيد أن  لنا كاميرات 
احلرك����ة التي حتدثها عدس����ة 
املص����ور الفوتوغراف����ي »علي 
الرومي« حركة جوانية حتدث 
في ذهنية املش����اهد عبر انهمار 

األسئلة والتأمالت.
كلما ش����اهدُت الصور التي 
الفنان  التقطه����ا هذا املص����ور 
انغمسُت في التفكير مبوضوع 
الصورة، ذلك أن عدس����ته على 
الفطنة واحلساسية  درجة من 
التقاط  ق����ادرة عل����ى  جتعلها 
اللحظات املتحررة من السكونية 
واملتمردة عل����ى اجلمود والتي 
تتمثل في ابتسامة جندي على 
جبهات القتال، أو في حزن يطفح 
من عيون طفلة هدم الزلزال منزل 
ذويها، أو ف����ي إصرار عصفور 
على الش����رب من صنبور ماء، 
وغيرها من موضوعات حتفل 

بها لقطاته الرائعة.
الرومي في  يعمل املص����ور 
وكالة األنباء الكويتية )كونا(، 
حاز جوائز مختلفة وش����اركت 
عدسته في تس����جيل بطوالت 
املقاومة الكويتية أثناء االحتالل، 
كما أق����دم على تصوير عذابات 
الناس في احلروب والكوارث، 
ومت اختي����اره واحدًا من نخبة 
املصورين املتميزين في املسابقة 

العاملية للتصوير.
املصور الفن����ان علي ناصر 
اللحظ����ة  الروم����ي.. صائ����د 

اخلاطفة.

صائد اللحظة الخاطفة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
دالل ضافي ظاهر بشر العنزي � 37 عاما � الرجال: 
اجلهراء � القصر � ق1 � ش4 � ج2 � منزل 25 
من اخللف � ت:  65011163، النساء: اجلهراء 

� القصر � ق1 � ش2 � ج3 � منزل 336.
مرمي أحمد موسى ميرزا � 11 عاما � الرجال: مسجد 
اإلمام احلسن � بيان � ت: 99989995، النساء: 

الرميثية � ق3 � ش30 � م16.
منيرة مساعد حسني الرومي أرملة جاسم عبداهلل 
الفريح � 87 عاما � الرجال: ديوان الشمالن 
� ش���ارع اخلليج العربي � ت: 99878288 
� 99711249، النس���اء: القادس���ية � ق2 � 
ش عبدالعزي���ز الدعيج � من���زل 21 � ت: 

.22510893
عايـد قنفذ محمـد العنـزي � 59 عاما � الرجال: 
الصباحي���ة � ق3 � ش9 � منزل 244 � ت: 
99628669، النساء: العارضية � ق4 � ش 

االول � منزل 14 � ت: 60611110.
عبداهلل محمد ثاري اخلياري الرشـيدي � 81 عاما � 
الرجال: ضاحية علي صباح السالم � ق4 � 
ش106 � قسيمة 18 � ت: 9792227، النساء: 

ضاحية علي صباح السالم � ق5 � ش26 � 
قسيمة 2 � ت: 97886621.

نرجس محمود حسـن اسـماعيل جمال � 67 عاما 
� الرجال: احلس���ينية اجلديدة شرق � ت: 
22562794، النساء: الدسمة � ق5 � ش59 

� منزل 3.
نـورة مطلق مويس املطيري � 76 عاما � الرجال: 
العارضي���ة � ق2 � ش7 � من���زل 41 � ت: 
99860626، النساء: اشبيلية � ق1 � ش129 

� منزل 6.
شـريفة غامن مفتاح املفتـاح أرملة محمد ناصر 
مبارك املنديل � 77 عاما � الرجال: العمرية 
� ق2 � ش4 � منزل42 � ديوان املنديل � ت: 
24734602، النساء: العمرية � ق2 � ش3 � 
منزل 21 � ت: 99611160 � الدفن بعد صالة 

العصر.
جاسـم محمد خلفان احمد خلفان سعيد � 16 عاما � 
املنقف � ق1 � ش129 � م15 � ت: 99044054 
� 99804340 � الدف���ن بعد صالة اجلمعة 

مبقبرة صبحان.

مواقيت الصالة 
والخدمات 
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»شمس الغنية« جنوى كرم في وصلتها الغنائية بالشيراتون أول من أمس

عرض احدى اللوحات التي بيعت ضمن املزاد اخليري

وزير الصحة د.هالل الساير في احلفل اخليري

اإلعالمية جومانة بوعيد قدمت فقرات احلفل

رجال الجمارك يحبطون 
محاولة أفغاني لتهريب 

46 كبسولة هيروين
هاني الظفيري

متكن رجال جمارك املطار 
من إحباط محاولة راكب افغاني 
)41 عاما( تهريب 46 كبسولة 
هيروين كان يخفيها في احشائه 
وبحسب مصدر جمركي بان 
رجال اجلمارك وكعادتهم بدأوا 
بإخضاع ركاب الطائرة القادمة 
من باكس���تان ام���س للرقابة 
الدقيقني خاصة  والتفتي���ش 
ان ه�����ذا اخلط، كما ي���روي 
مص������در جمرك���ي، معروف 
انه خ���ط تهري���ب الهيروين 

واملخدرات.
وق���ال املص���در ان رجال 
اجلمارك اشتبهوا بوافد افغاني 
كان يبدو علي���ه االعياء فتم 
استيقافه واخضاعه للتفتيش 
ولم تعثر بداخل حقائبه على أي 
شيء مخالف واخضع للتفتيش 
الذاتي وخ���الل التحقيق معه 
اعترف بأنه ابتل���ع عددا من 
كبسوالت الهيروين لتهريبها 
فأحيل إلى مستشفى الفروانية 
حيث قام االطباء بعملية غسيل 
معدة ومعها مت استخراج 46 
كبسولة هيروين ومت حتريزها 
متهيدا الحالتها مع االفغاني 
إل���ى االدارة العام���ة ملكافحة 

املخدرات.

لبنان.. سياحة 365 يومًا

العجيري: الرطوبة مستمرة حتى األحد المقبل

أعلن وزير السياحة اللبناني فادي عبود أن 
»نس���بة الزائرين إلى لبنان زادت خالل االشهر 
اخلمسة األولى من العام احلالي بنسبة %28.63 
عن األش���هر ذاتها من العام 2009«، الفتا إلى أن 
»هذه األرقام قريبة من الواقع، وأن الطلب على 
السياحة الى ازدياد«، متوقعا ان »الدور الذي يلعبه 
لبنان على الصعيد السياحي سيكون مميزا وقد 

يحتل املرتبة األولى في العام 2010 في الوجهة 
السياحية االكثر اقباال في العالم«.

ورأى عب���ود، في تصريح ل���ه ان »احلركة 
السياحية في لبنان الى ازدياد باعتبار اننا نركز 
على السياحة املستدامة اي سياحة ال� 365 يوما 
والتي تشمل كل انواع السياحات وفي مختلف 

املناطق اللبنانية«.

هاني الظفيري
توقع العالم الفلكي د.صالح العجيري 
ان تس���تمر موجة الرطوبة التي سيطرت 
على البالد أمس حتى األحد املقبل، وقال 
العجيري في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان الرطوبة كس���رت قليال من حدة موجة 

احلر التي ظلت مسيطرة على البالد طوال 
األسبوع اجلاري.

واضاف: ستستمر الرطوبة بشكل متقطع 
خالل اليومني القادمني على ان يعود اجلفاف 
االثن���ني حيث من املتوق���ع ان تهب رياح 

شمالية غربية جافة.

وافدة أميركية تكسر أنف مغربية
وتبرر: خطفت زوجي مني وتزوجته خالل إجازتي

نجوى كرم غنت لمرضى السرطان في الشيراتون
في حفل أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

القاعة على أنغام »روح روحي« 
و»خلين����ي اش����وفك بالليل« 
و»عاش����قة اس����مراني« و»انا 
ما فّي« و»عطش����انة« لتختتم 
ليلتها الساحرة بأغنية »حرامي« 
و»تعاتعا« وسط تصفيق كبير 
من احلضور الذي كان متجاوبا 
بش����كل كبير مع أغاني شمس 

الغنية جنوى كرم.

اجلميلة معها، ثم قدمت التحية 
للحضور وللقائمني على مركز 
س����ان جود ملرضى السرطان 
في لبنان، وبعدها قدمت مواال 
جبليا وأحلقته مبكس غنائي 
ب� »ما بسمحلك«  جميل بدأته 
وتضمن بعض أغانيها القدمية 
مثل »عالال« و»شوجاني« و»لو 
مر قبالي« و»سحرني« لتشتعل 

التبرع عل����ى أن يذهب ريعها 
لصالح املركز.

لتدخل بعد ذلك شمس الغنية 
اللبناني����ة النجمة جنوى كرم 
وسط تصفيق كبير من احلضور 
التواقني لصوتها اجلبلي وهي 
تغن����ي »امليجان����ا« وأتبعتها 
بأغنية »يرج����ف قلبي« حيث 
شاركها احلضور بترديد كلماتها 

مفرح الشمري
حتت رعاية س����مو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد وبحضور وزير الصحة 
د.هالل الساير، أقيم في القاعة 
املاسية بفندق الشيراتون مساء 
أول من امس حفل غنائي خيري 
لصالح مركز سان جود ملرضى 
السرطان أحيته »شمس الغنية« 

النجمة جنوى كرم.
وبدأ احلفل بعزف السالمني 
الوطنيني الكويتي واللبناني، ثم 
وجهت عريفة احلفل اإلعالمية 
جومانة بوعيد الشكر ملن حضر 
لهذه األمس����ية اخليرية دعما 
الس����رطان في لبنان،  ملرضى 
متمنية الشفاء جلميع املرضى 
سواء في الكويت أو في لبنان 
وبعدها قدمت نبذة قصيرة عن 
أهداف مركز سان جود ملرضى 

السرطان.
ثم دعت احلضور ملشاهدة 
فيلم توثيقي ع����ن املركز وما 
يعانيه مرضى الس����رطان في 
لبن����ان خاصة األطف����ال منهم 
لتبدأ بعدها تعريف احلضور 
بطريقة التبرع لهذا املركز وذلك 
ع����ن طريق ملء االس����تمارات 

اخلاصة بذلك.
وشهد احلفل طرح مقتنيات 
أثرية للمزاد قدمها رجال أعمال 
كويتيني ولبنانيني كنوع من 

محمد الجالهمة
ق���ام رجال امن مخفر ابو حليفة ام���س باحتجاز وافدة اميركية 
بتهمة االعتداء بالضرب على وافدة مغربية والتسبب في كسر انفها 
وبررت االميركي���ة اعتداءها الوحش���ي ان املغربية خطفت زوجها 

وتزوجته اثناء غيابها.
وحول تفاصيل املشاجرة النس���ائية التي شهدها احد مجمعات 
ابو حليفة السكنية ان وافدة مغربية تقدمت صباح امس الى رجال 
مخفر ابو حليفة متهمة وافدة اميركية تعرفها بضربها وقدمت تقريرا 
طبيا يفيد بتعرضها لكس���ر مضاعف في االنف، وقالت املغربية في 
بالغها انها فوجئت باالميركية تقتحم ش���قتها وتنهال عليها ضربا 
واس���تخدمت خالل هجومها الوحشي � كما وصفته املغربية � قطعا 

من االثاث ولم تتركها اال بعد ان اغمي عليها، وقدمت الش���اكية اسم 
وعنوان االميركية.

وقال املصدر مت استدعاء االميركية والتي حضرت الى املخفر ظهرا 
ولم تنف حادثة االعتداء بالضرب وب���ررت فعلتها قائلة: املغربية 
تعتبر احدى صديقاتي وس���افرت قبل نحو شهر في اجازة خاصة 
الى الواليات املتحدة االميركي���ة وكنت اعيش في البالد مع زوجي 
االميركي، من اصل عربي وتركته في البالد، وعند عودتي قبل يومني 
اكتشفت أنه تزوج من صديقتي املغربية خالل سفري بعد ان خدعته 

مستغلة غيابي، وهو ما كشفته بعد عودتي.
وقال املصدر انه مت احتجاز االميركية بتهمة االعتداء، وجار حتويل 

القضية الى النيابة العامة الستكمال التحقيقات.

)محمود الطويل(سائحتان خليجيتان أمام أحد محالت احلمراء في لبنان

ولة
قيل
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بقلم: صالح الشايجي

سياحة مع 
الساخرين!


