
محمد الدشيش
استنفر رجال امن االحمدي اثر ورود بالغ عن 
سماع اعيرة نارية بشكل كثيف في منطقة املنقف 
وحتدي���دا بالقرب من مركز االطفاء، وقال مصدر 
امني ان الدوريات انتشرت بشكل مكثف وبحسب 
البالغ الوارد الى عمليات الداخلية فان مواطنني 

ابلغوا عن اطالق نار كثيف وبدا لهم انه يش���به 
تبادل اطالق نار استمر نحو 15 دقيقة. واوضح 
املصدر ان رجال االمن قاموا بتمش���يط املنطقة 
التي لم تكن بها اي حفالت اعراس ميكن ان تكون 
السبب وراء اطالق النار، ولم يتوصل رجال االمن 
الى مصدر اطالق النار ومت تسجيل اثبات حالة.

محمد الدشيش
قام وافد هندي بتحويل حاوية قمامة الى مخزن 
للخمور أو »بار« بحسب وصف مصدر أمني روى 
احلادثة ل� »األنباء« قائال: وردت معلومات الى رجال 
أمن العاصمة عن قيام وافد هندي باملتاجرة باخلمور 
احمللية واتخاذه من احد املقاهي بالعاصمة مقرا لعقد 
صفقات����ه، بينما اتخذ من حاوي����ة القمامة القريبة 
من املقهى مخزنا للخمور ليتس����لم منه املشترون 
زجاجاتهم، بحيث تقضي طريقته بأن يقابل املشترين 
في املقهى ليسلموه ثمن الزجاجة ثم يرشدهم الى 

احلاوية ليأخذوا منها الزجاجة املبيعة، وكان يتقاضى 
دينارا للزجاج����ة الصغيرة وديناري����ن للزجاجة 
الكبيرة. وأوضح املص����در أن رجال أمن العاصمة 
قاموا برصد الهندي في املقهى وقاموا بإلقاء القبض 
عليه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه ميتلك في شقته 
بخيطان مصنع خمور محلية مصغرا، وان مبيعاته 
في االيام العادية بني 50 الى 70 دينارا، بينما تصل 
خالل ايام بطولة كأس العالم الى 150 دينارا. وذكر 
املصدر انه متت احالة الهندي الى جهات االختصاص 

الستكمال التحقيقات معه.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
انخفاض عدد السجناء السياسيين في كوبا من 800 إلى 167 سجينا.

ــ ..وفي الوطن العربي كل شيء قابل لالنخفاض إال األسعار وأعداد 
السجناء السياسيين.

والية نيويورك تحذر سكانها من بلوغ درجة الحرارة 41 مئوية.
ــ ودرجة الحرارة عندنا بتصك الـ 52 وربعنا ما فيهم أحد بطل حلجه 

أبواللطفواحدال بخير وال بشر.

بصرف النظر عن الصفة التي 
يطلقها احملللون السياسيون على 
احلالة الكويتي���ة الراهنة. يهمني 
أن أشير إلى أنها حالة ناجمة عن 
الفراغ الذي تكرهه الطبيعة حيث 
ال شيء يغيب دون أن يحل محله 
شيء آخر. فإذا كانت »اخلفة« هي 
الراهنة  املناس���بة للحالة  الصفة 
فذلك دليل على غياب »الرصانة«، 
أما إذا كان »االنفالت« هو الوصف 
املناس���ب للحالة فتلك إشارة إلى 

غياب »االنضباط«.
ففي املجال السياسي ال وجود 
للفراغ، ومتى غاب الرشاد حل محله 
الس���فه، وكلما غاب العقل حضر 
التهور، وإذا ضمر النموذج اجلميل 
ومت طمس���ه حتت تراب النسيان 
يقوم الناس باختيار األمثلة البشعة 
والنماذج السيئة لينصبوها على 

عرش التمامية واالكتمال.
إن هذه اإلح���الالت والتحوالت 
الناجمة ع���ن الفراغ االفتراضي ال 
حتدث فجأة في املجتمع، بل تتشكل 
على نحو تراكمي وببطء ش���ديد، 
فكلما سقط جزء ضئيل من قيمة 
نبيل���ة حل محله جزء ضئيل آخر 
من قيمة مناقضة، ومع سقوط آخر 
األجزاء تكتمل القيمة السيئة اجلديدة 
فتطفو على السطح بقوة لتهيمن 

على األذهان وتخطف األبصار.

فيزياء السياسة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
محمد إرشـيد حبيب الدقشـم العازمي � 52 عاما � 
الرجال: الصباحية � ق 2 � ش 11 � منزل 
65 � ت: 99773237 � 66656310 � النساء: 
جابر العلي � ق 8 � شارع 12 � م 5 � ت: 

.23833252
هيا شـريدة العوضي، زوجة عبداهلل س���عود 
املاجدي � 59 عاما � الرجال والنس���اء: 
الدوحة ق 2 � ش 6 � م 2 � ت: 99484441 

.99755700 �
ثنيان عبداهلل فرحان العنزي � 70 عاما � القرين � 

ق 2 � ش 22 � م 7 � ت: 97959594.
محمد صالح محمد مبارك الفهد � 62 عاما � الرجال: 
ديوان الفهد � العديلية � ق 3 � ش سامي 
املنيس � م 16 � مقابل نادي كاظمة � ت: 
99046704 � 22552516 � النساء: القصور 

� ق 1 � ش 46 � م 25 � ت: 25420226.
بخيتـة عبيد مانع، أرملة فهيد حس���ن فهيد 
العجمي � 79 عاما � الرجال: الرقة � ق 6 � 
ش 7 � م 28 � ت: 97336378 � النساء: الرقة 

� ق 3 � ش 3 � م 2 � ت: 97406225.
مهني مهدي حسني، أرملة علي حسني العطار � 
76 عاما � الرجال: سلوى � حسينية سيد 
محمد � ت: 66622353 � النساء: الرميثية 
� حسينية أم صادق � ق4 � ش44 � منزل 

28 � الدفن بعد صالة العصر.
بيبي محمد علـي البندري، أرملة أحمد إبراهيم 
العوض � 87 عاما � الرجال: حس���ينية 
العباسية � املنصورية � ت: 66222098 
� النس���اء: الروضة � ق2 � ش25 � منزل 

17 � ت: 99433245.

تبادل إطالق نار مجهول المصدر في المنقف

هندي يحّول حاوية قمامة إلى »بار« في العاصمة
مبيعاته 150 ديناراً في كأس العالم

رمضان: موجة الحر تستمر حتى األسبوع المقبل
ولو بلغت الحرارة 60 النصهر الناس في الشوارع

كونا: قال خبي����ر التنبؤات اجلوية 
والبيئة بإدارة األرصاد اجلوية عيسى 
رمضان ان درجات احلرارة ارتفعت بشكل 
غير طبيعي مسببة موجة حر جديدة، 
حيث س����جلت أجهزة الرص����د اجلوية 
األوتوماتيكية التابعة لالدارة واملنتشرة 
في مناطق مختلفة في الكويت درجات 
حرارة عالية بلغت أعالها 51 درجة مئوية 

في منطقة العبدلي.
وذكر رمضان ان درج����ات احلرارة 
العظمى التي س����جلت أم����س في مطار 
الكويت الدولي ومدينة الكويت بلغت 49 
درجة مئوية واستمرت درجات احلرارة 
غير الطبيعية حت����ى نهار امس، حيث 

سجلت محطات الرصد في منطقة مطربة والعبدلي وشمال 
الكويت أعلى من 50 درجة مئوية.

وتوقع ان تستمر موجة احلر خالل اليومني املقبلني، وان 
تصل درجات احلرارة نهار اليوم وغدا اخلميس الى اعلى 
من 50 درجة مئوية في بعض املناطق الش����مالية الغربية 
من الكويت، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية مع فرصة 

للغبار في املناطق املكشوفة.
وأضاف ان درجات احلرارة ستتراوح في الضواحي ما 

بني 46 و 49 درجة مئوية وتبدأ درجات 
احلرارة باالنخفاض الى ما دون 50 درجة 
مئوية ابتداء من بعد غد اجلمعة املقبل، 
خاصة في املدينة والضواحي بينما تستمر 
درجات احلرارة العالية فقط في املناطق 

الصحراوية والبعيدة عن السواحل.
وأرجع رمضان سبب ارتفاع احلرارة 
الى تقدم كتلة هوائية حارة على املنطقة 
الشمالية الغربية من اجلزيرة العربية 
لكن سرعان ما تخف حدتها مؤقتا بسبب 
الرياح املتقلبة اخلفيفة والرطبة أحيانا، 
خصوصا خالل املساء، على ان تعود موجة 
حر أخرى في يوم الثالثاء من االسبوع 
املقبل وبارتفاع جديد في درجات احلرارة 
قد يزيد عن 50 درجة مئوية. وأكد نفي ادارة االرصاد اجلوية 
ما تناقلته بعض وسائل االعالم عن ارتفاع درجات احلرارة 

الى ما فوق 60 درجة مئوية خالل األيام املقبلة.
وأض����اف ان »هذا الكالم غير صحيح ومغالط للحقيقة 
والتطبيقات العلمي����ة واملواصفات الدولية ألجهزة قياس 
درجات احلرارة ولو بلغت درجة حرارة الهواء والظل الى 
هذه الدرجات النصهر الناس في الشوارع وتوقفت عجلة 

احلياة«.
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محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

شاركنا باألمس في امللتقى اإلعالمي السوري 
– الكويتي األول الذي عقد في دمش����ق ونظمه 
اإلعالمي الناجح منصور العجمي وش����ارك به 
وزراء ونواب وإعالميون من البلدين الشقيقني، 
كما تابع أعماله واحتفى بضيوفه سفيرنا الشاب 

في سورية الزميل عبدالعزيز الديحاني.
> > >

زرنا كوفد إعالمي – نيابي كويتي نائب رئيس 
اجلمهورية السورية د.فاروق الشرع الذي أثنى 
على فك����رة امللتقى ومتنى دميومته، وأعاد الى 
األذهان عالقته الشخصية التاريخية بصاحب 
الس����مو األمير حفظه اهلل، شاكرا لسموه دوره 
الفاعل في حتقيق املصاحلة العربية إبان القمة 
االقتصادية التي عقدت في الكويت، كما استذكر 
ان س����ورية لم يحدث لها إش����كال قط مع دولة 

الكويت.
> > >

ومما ذكره نائب رئيس اجلمهورية السورية أن 
اسرائيل فقدت كثيرا بتعديها على قافلة احلرية 
التي حرص منظموها على استبدال حتى سكاكني 
املطابخ بسكاكني بالس����تيكية ملنع أي مبررات 
للعدوان، وأضاف أن أول ما فقدته إسرائيل بتلك 
العملي����ة هو دعم حلفائها التاريخيني الذين لم 
يجدوا مبررا لذلك االعتداء الدموي على س����فن 
معزولة السالح وأن ذلك االعتداء سيساهم في 

سقوط احلصار الظالم على غزة.
> > >

واستطرد د.الشرع بالقول ان سورية تقف 
دائما ضد االحتالل ومع الشرعية الدولية في كل 
مواقفها ومن ذلك وقوفها التاريخي ضد العدوان 
الصدامي على الكويت عام 90، ومطالبتها الدائمة 
بأن تطبق إسرائيل القرارات الدولية وعلى رأسها 
القرار 242 الذي ينص على انس����حاب اسرائيل 
من األراضي التي احتلت عام 67 وال شيء أقل 

من ذلك.
> > >

وفيم����ا يخص اجل����والن احملتلة واملس����ار 
السوري وما إذا كان منفصال أو متحدا مع عملية 

الشاملة باملنطقة،  السالم 
ذكر د.الش����رع ان بلده لن 
ميانع عل����ى اإلطالق فيما 
لو قررت إس����رائيل وعبر 
املفاوضات الثنائية إرجاع 
اجلوالن احملتلة، إال أن على 
إسرائيل استيعاب حقيقة 

أن السالم لن يحل باملنطقة دون حل عادل للقضية 
الفلسطينية يشمل عودة الالجئني وإنشاء دولة 
فلسطينية مس����تقلة عاصمتها القدس، وإزالة 

املستوطنات.
> > >

رغم وفرة مش����اغل نائب الرئيس السوري 
د.فاروق الش����رع إبان غياب الرئيس د.بش����ار 
األسد في جولته الالتينية واألوروبية فإنه كان 
متباسطا وودودا للغاية مع الوفد الكويتي ورفض 
إنهاء اللقاء قبل اإلجابة عن جميع أسئلة الوفد، 
كما اتس����مت إجاباته بالصرامة الشديدة وعدم 
املجاملة، وقد أثنى خاللها على املواقف التركية 
مطالبا الدول اخلليجية والعربية بزيادة تبادلها 
التجاري مع أنقرة ومذكرا بأن دعم دولنا العربية 
للغرب إبان أزمته املالية األخيرة لم ينتج عنه 

تغيير إيجابي في سياسته باملنطقة.
> > >

آخر محطة: )1( ضم الوفد الكويتي الذي التقى 
نائب الرئيس الس����وري كال من رئيس مجلس 
األمة باإلنابة د.محمد احلويلة وفيصل القناعي 
أمني سر جمعية الصحافيني ومنصور العجمي 
منسق عام امللتقى ووزير اإلعالم األسبق محمد 
السنعوسي ود.سليمان العسكري وعبدالعزيز 
الس����ريع والزمالء دهيران أبااخليل ود.نرمني 
احلوطي وبدر عبدالعزيز وجاسم التنيب وزيد 

السربل ومبارك القناعي.
)2( العزاء احلار ألمة اإلسالم جمعاء بوفاة 
املرجع الديني الكبير السيد محمد حسني فضل 
اهلل، للفقيد الرحمة واملغف����رة وألهله وذويه 
ومقلديه الصبر والس����لوان. إن����ا هلل وإنا إليه 

راجعون.

لقاء مع نائب الرئيس السوري

عيسى رمضان

وفد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت اليوم وياكم
تس����تضيف »األنب����اء« في 
ديوانيتها اليوم االربعاء العميد 
املس����اعد للقبول والتس����جيل 
بجامعة الكويت د.صبيح املخيزمي 
ومدي����رة ادارة القبول بجامعة 
الكوي����ت ندى املطلق للرد على 
استفسارات القراء حول القبول 
والتس����جيل بجامع����ة الكويت 
الكليات  التحويل بني  وشروط 
والقبول الفوري واملس����تندات 
املطلوبة وكل ما يخص القبول 

والتسجيل وذلك من الس����اعة اخلامسة الى 
الساعة السادسة والنصف مساء على ارقام 

الهواتف التالي����ة: 24830805 – 24830322 – 
24830514 – الداخلي: 318 – 131.

ندى املطلق د.صبيح املخيزمي


