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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
نتنياهو: استيطان القدس مستمر.

ـ نعم.. واستنكار العرب مستمر أيضاً!
»الداخلية«: يمكن البدء بوضع برامج فورية للتوعية داخل المدارس 

بمخاطر العنف.
أبواللطفواحدـ تو الناس وصح النوم.. وينكم من زمان؟!

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

نكرر مقول���ة »وراء كل 
ام���رأة« املنس���وبة  عظيم 
لالمبراطور الفرنسي نابليون 
بونابرت، ونتجاهل أن املرأة 
كانت وراء العديد من الرجال 
التعساء البؤساء األشقياء، 
فكم رجل كره حياته بسبب 
زوجته! وكم رجل منحرف 
التربية  االخ���الق بس���بب 
السيئة التي تلقاها على يد 
أمه! وكم رجل خسر أمواله 

بسبب عشيقته!
الس���ليمة  العب���ارة  ان 
واألكثر انتش���ارا والتي لم 
يقله���ا األخ االمبراطور هي 
ام���رأة عظيم���ة  »وراء كل 
الدر  رجل عظيم«، فشجرة 
حكمت الدولة االيوبية ألنها 
أرملة املل���ك الصالح أيوب، 
وهيالري كلينت���ون كانت 
زوجة للرئيس االميركي قبل 
أن تك���ون وزيرة خارجية، 
وبلقي���س تول���ت »العرش 
العظيم« في سبأ ألنها ابنة 
امللك الهدهاد، وسبب ذكرها 
املقدسة اتصالها  الكتب  في 

بالنبي سليمان گ.
فكلما ملع���ت امرأة كانت 
في فلك رجل. كما أن املواقف 
الطيبة للرجال جتاه النساء 
أكثر من مواقف النساء جتاه 
الرجال، وذلك واقع ملموس في 
السياسة والتجارة واحلياة 

االجتماعية وغيرها.
التاريخ  ال���ى  وإن عدنا 
ألدركنا أنه لم يحفظ اس���م 
»جوزفني« ألنها وقفت وراء 
نابلي���ون وعلمته اخلطط 
احلربي���ة، بل ألنه���ا امرأة 
عبرت في حياته كعش���يقة 

ثم كزوجة.

آفا يا نابليون

البقاء هلل
عبداهلل محمد حبيب الكندري � 80 عاما � الرجال: جنوب السرة 
� السالم � ق2 � ش211 � م20 � ت: 97505028، النساء: 

الرميثية � ق1 � ش14 � م3 � ت: 99707948.
مـرزوق معال جارد املطيري � 84 عاما � الرقة � ق7 � ش12 

� م136 � ت: 23946952 � 60978888.
بدر حمود صنـت املطيري � 50 عاما � الرجال: األندلس � 
ق4 � ش2 � م240 � ت: 60000232، النساء: مبارك 

الكبير � ق5 � ش14 � م17 � ت: 55555424.
عمر سـعود محمد ضبيب العازمي � 15 عاما � القصور � ق1 � 

ش17 � م7 � ت: 99592245.
طيبـة مجبل صالح املجيبـل � 69 عاما � الرجال: املنقف � 
ق4 � ش64 � م3 � القسائم اجلديدة � طريق البحر 
� ت: 99331302 � 66140046، النساء: هدية � ق3 � 

ش5 � م7 � ت: 99511237.
نورة جاسـم اجلمعة � ارملة راشد عبدالرحمن املراغي � 
95 عاما � الرج���ال: العدان � ق8 � ش6 � م14 � ت: 
99064460، النس���اء: حطني � ق3 � ش310 � م33 � 

ت: 66162699.
مسفر فرج غليس العجمي � 72 عاما � الرجال: هدية � ق5 
� ش31 � م6 � ت: 67000606 � 99418811، النس���اء: 

الرقة � ق2 � ش21 � م140 � ت: 99582395.
سـعيدة محمد العتيبي � ارملة س���رور بخيت ابو رقبة 
العتيب���ي � 89 عام���ا � الرج���ال: الظهر � ق2 � ش 
الرئيس���ي � م28 � ت: 99994980، النساء: الظهر � 
ق2 � ش6 � م28 � ت: 99873388 � الدفن بعد صالة 

اجلمعة مبقبرة صبحان.

مواقيت الصالة  والخدمات  ص 20
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واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

مت توزيع اخليار مجانا في اجلمعيات، 
رمبا ألنه من اخلضراوات غير املنتجة او 
لرمبا الن الفائض زاد عن احلد وفي كلتا 
احلالتني نحن امام نفس اسباب خصخصة 

بعض القطاعات واملرافق احلكومية!
ولهذا فأن����ا أقترح عل����ى احلكومة ان 
تخصخص اخلي����ار بحيث ال تتم زراعته 

اال عند تاجر واحد، مبا يؤهله مستقبال الن يكون منتجا نافعا 
ويصل سعره لدينار للكرتون!

وم����ن فوائد تخصيص اخليار ان تتوقف الدولة عن دفع ما 
قيمته 150 فلسا كدعم لكل كرتون!

فالكرتون )املوظف( غير املنتج ال يس����تحق ان يدعم اال اذا 
طور من نفسه وحتول الى »رقي«!

خصخصوا اخلي����ار لكي توفروا فرص عمل للش����عب في 
مزرعة اخليار العظمى، وأسسوا شركة مساهمة النتاج اخليار 

واعطوها الحد الفقراء من التجار!
الش����عب سيستفيد ما نسبته 50% من اسهم شركة اخليار، 

وال� 50% الباقية تعرض باملزاد للقطاع اخلاص.
ان ما تدفعه الدولة للخيار أثقل كاهلها منذ سنوات، رغم ان 
الدولة غير ملزمة رسميا بان تكون السلطة عبارة عن طماطم 

وخيار وخس!
الدول����ة بخصخصة اخليار توفر ماليني الدنانير التي تهدر 
دون منفعة، ومن خالل هذا التوفير من املمكن لها ان تركز في 

زراعة البطيخ، لنكون ديرة البطيخ االولى في العالم.
ديرة البطيخ حلم ال تنقصه س����وى اخلصخصة، فمعها لن 

تعلن اي جمعية عن توزيع اخليار مجانا بعد اآلن!
لقد حتملت الدولة »مشكورة« وعبر سنوات طويلة الكثير 
من الصعاب واالموال من اجل دعم »اخليار« وبدال من ان يطور 
»اخليار« نفسه اصبح ولالسف يوزع »ببالش« حاله من حال 
املوظف الذي ال يداوم وال يطور نفس����ه في وظيفته احلكومية 

التي تقوم اساسا على االبداع ومكافأة املبدعني!
ان الزمن القادم، وبحس����ب رأي بع����ض نواب مجلس االمة 
االفاضل الكرام، للعمالة الوطنية املنتجة فقط، ولهذا فال مندوحة 

من دعم اخليار بعد اآلن.
خصخص����وا اخليار رغم انه احد الثروات الطبيعية النه ال 
يوجد نص واضح في الدس����تور مينع خصخصة اخليار، ولو 
اراد املشرع الدستوري ذلك لنص صراحة على ان اخليار ثروة 

طبيعية ال يجوز خصخصته اال بقانون!
ان سياسة الهدر احلكومي على اخليار وعلى بعض »ربعه« 

من اخلضراوات وأهمها »اجلرجير« لم تعد ذات جدوى.
ولو ان الدولة وبدال من اجلرجير صرفت لكل موظف حكومي 
بدل »فياغرا« مع راتبه الشهري لكان انفع له من دعم اجلرجير الذي 

ال يستفيد منه كل الشعب الكويتي وال يحقق مبدأ العدالة.
حت����ى نتحول لدي����رة بطي����خ علين����ا اوال ان نخصخص 

اخليار.
وديرة البطيخ حتتاج ألفكار كهذه.. واال اشرايكم؟

خصخصوا الخيار
 رمضان: الطقس غير مستقر  والسحب تقّل تدريجيًا

ودرجة الحرارة إلى 40 األسبوع المقبل

كون���ا: قال خبير التنب���ؤات اجلوية والبيئة 
عيسى رمضان أمس ان البالد تتأثر بطقس غير 
مستقر بفعل املنخفض اجلوي الذي سيبدأ باحلركة 
شرقا نحو الهضبة االيرانية من نهار اليوم وتبدأ 

السحب تقل تدريجا غدا السبت.
وأوضح رمضان ان الرؤية األفقية انخفضت في 
شمال الكويت الى أقل من 800 متر بفعل الرياح 
الشمالية الغربية الهابطة من السحب الركامية 
الرعدية التي أثرت أيضا على مناطق متفرقة من 
البالد وهي من تبعات موسم السرايات، حيث من 
املالحظ قوتها واستمرارها هذا العام عن السنوات 

اخلمس املاضية.
وقال ان هذه الفترة تعتبر فترة انتقالية ما بني 
نهاية فصل الربيع وبداية دخول فصل الصيف 
وفيها )طالع الش���رطني( وهو جنم يظهر ما بني 

12 وحتى 24 مايو، وقالت العرب قدميا عن هذه 
الفترة »اذا طلع الشرطان اعتدل الزمان واخضرت 
األوطان وبات الفقير في كل مكان« كناية عن تغير 
الطقس واعتدال درجات احلرارة واخضرار األرض 
وهي ال تنطبق على منطقتنا الصحراوية احلارة 

حاليا بل على بالد الشام.
وأفاد بأن من املتوقع ان تبدأ درجات احلرارة 
ف���ي االرتفاع الى اكثر م���ن 40 درجة مئوية من 
عطلة نهاية األسبوع وال عودة النخفاضها حتى 
أول س���بتمبر عندما يشاهد جنم سهيل في أفق 

الكويت.
وعن حالة الطقس خالل عطلة نهاية األسبوع، 
ق���ال ان من املتوقع ان تتحس���ن الرؤية األفقية 
نه���ار اليوم في املدينة ولكن يظل الغبار العالق 
والسحب املتفرقة وتعود الرياح املتقلبة اخلفيفة 

الى املعتدلة ظهرا والتي قد تنش���ط مساء بفعل 
بعض من السحب الركامية التي قد تثير الغبار 

مرة أخرى في املناطق الصحراوية.
وقال رمضان ان التحسن التدريجي واالستقرار 
في الطقس يبدأ من مساء غد مع ارتفاع ملحوظ 
في درجات احلرارة تستمر حتى األسبوع املقبل 
وتصل الى ال� 40 درج���ة مئوية، وتؤثر الرياح 
املتقلبة بفعل نسيم البحر اجلنوبي الشرقي ونسيم 
البر برياحه الغربية ليال وتبدأ السماء الصافية 

والطقس املشمس من بداية األسبوع املقبل.
ودعا رمضان املواطنني واملقيمني الى توخي 
احلذر من ارتفاع درجات احلرارة ظهرا والى عدم 
التعرض كثيرا ألشعة الشمس املباشرة واإلكثار 
من شرب املاء واس���تخدام املظلة، وذلك حتسبا 

لضربات الشمس واإلجهاد احلراري.

مصادر مقربة لـ »األنباء«: 
أحالم  بصحة جيدة وموجودة باإلمارات

»الداخلية« توّثق رشوة موظفة
 بـ »التجارة« بالصوت والصورة

زواج داخل المخفر.. وهيروين في المطار
أمير زكي

أحال مدير عام اإلدارة العامة ملباحث الهجرة اللواء عبداهلل 
خليفة الراشد مندوبا مصري اجلنسية الى النيابة العامة يوم 
امس بتهمة رش���وة موظفة في وزارة التجارة، فيما اكد مصدر 

امني ان وقائع الرشوة مت توثيقها بالصوت والصورة.
ووفق مصدر أمني فإن وكيل وزارة التجارة ابلغ وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون اجلنس���ية واجلوازات بان موظفة 
أبلغته بان وافدا عرض عليها رش���وة الجن���از معاملتني غير 

مستوفيتني.
وأضاف املص���در األمني: متت احال���ة القضية الى مباحث 
الهج���رة وتكليف مدير ادارة البح���ث والتحري العقيد جنيب 
الشطي ومس����اعده املقدم حمدان اخلشم والرائد عبداهلل الهمالن 
واملالزم اول عبداهلل احلسيني، ليتم اخطار النيابة العامة التي 
طلبت توثي���ق وقائع الرش���وة حيث مت انتظار الوافد ملدة 3 
أيام حتى حضر يوم امس وكانت بح��وزته معاملت����ان حيث 
س���لم املعاملتني للموظف��ة ووضع بداخل الظرف 450 دينارا 
ليتم ضبط�����ه، وبالتحقيق معه اعترف بانه ق���دم الرش���وة 

للموظفة.

عبداهلل قنيص
أطلق سراح مواطن ومواطنة بعد ان تزوجا داخل 
مخفر ميدان حولي، وكانت املواطنة أكدت تعرضها 
لالعتداء من قبل املتهم الذي ألقي القبض عليه واعترف 
بالعالقة غير املشروعة وأبدى استعداده للزواج من 
املجني عليها، ليتم إخراجهما من داخل النظارة ووقعا 
على عقد زواجهما أمام ضابط مخفر ميدان حولي.

من جهة اخرى ألقى رجال مطار الكويت الدولي 
القبض على وافد أفغاني حاول تهريب 32 كبسولة 
من الهيروين. وقال مبارك القطان ان رئيس التفتيش 
في املطار اشتبه في طريقة سير األفغاني الذي كان 
قادما من بيش���اور، ولدى االطالع على جواز سفره 
تبني انه مزور ليتم إخضاع أمتعته للتفتيش دون 
ان يعث���ر بداخلها على ممنوع���ات ومت عرضه على 
األشعة التي أكدت وجود أجسام غريبة ليتم استخراج 
32 كبس���ولة منها هيروين م���ن أمعائه وأحيل الى 
االختصاص بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد االجتار 

والتزوير في محرر رسمي.

مفرح الشمري
أجه����زة  تناقل����ت 
النقال����ة  الهوات����ف 
وخدمة »البالك بيري« 
صب����اح امس رس����الة 
قصي����رة تن����ص على 
وف����اة املطرب����ة أحالم 
في أحد مستش����فيات 
بريطانيا الذي نقلت اليه 
الستكمال عالجها به بعد 
ان وضع����ت مولودتها 
الثالثة وتدهورت حالتها 
الصحية بس����بب عدم 
نظافة املستشفى الذي 
ابنتها »لولوة«  ولدت 
فيه، كم����ا نصت هذه 
الرس����الة »املزعج����ة« 
لعشاق صوت أحالم ان 
سبب وفاتها هو اصابتها 
بجلطة دماغية شديدة 
سلمت روحها للباري 

عز وجل بسببها.
»األنب����اء« اتصلت 
على عدد من املقربني من 

الفنانة أحالم ملعرفة حقيقة هذه الرسالة »املزعجة« فأكدوا عدم صحتها 
وان املطربة أحالم تتمتع بصحة جيدة بني أهلها وذويها في اإلمارات 

بعد ان غادرت املستشفى بصحبة مولودتها اجلديدة »لولوة«.
ومتنت املصادر من مطلقي هذه االشاعات أن يتقوا اهلل فيما يبثونه 
من اشاعات مزعجة ومؤملة في نفس الوقت ألهالي من يطلقون عليهم 

االشاعات، متمنني طول العمر للمطربة أحالم.
من جانب آخر، أكد شقيق املطربة أحالم محمد الشامسي ل� »ايالف« 
ان شقيقته تتمتع بصحة طيبة وحتاول جاهدة العودة ملمارسة نشاطها 

الفني الذي سيحمل مفاجآت جميلة.

بعدما أشيع خبر وفاتها ببريطانيا

املطربة أحالم في مهرجان »ليالي فبراير« األخير
املعذبة زينب

الفتاة المعذبة زينب: ال أمانع من الزواج بوافد مصري
إسماعيل: أنا صعيدي وزينب ستعيش إلى جوار زوجتي األولى وأبنائي األربعة

للفتاة املعذبة؟

ردود طالب الزواج

 وباملقابل طرحت »األنباء« على 
الزوج احملتمل عدة أس���ئلة، وكان 

رده كالتالي:
إس��ماعيل حدثنا ع��ن مواصفاتك 

ووضعك.
أنا وافد مصري قدمت الى الكويت 
قبل سنوات، ومستورة واحلمد هلل، 
ومستعد للزواج من الفتاة زينب فقد 
تأثرت كثي���را بقصتها ووجدت ان 

مساعدتها تكون بالستر والزواج.
هل حتدثن��ا عن عم��رك وحالتك 

االجتماعية؟
عمري 31 عاما متزوج في موطني 

ولدي 4 أبناء.
وهل أخبرت زوجت��ك مبا عزمت 

عليه؟
إس���ماعيل: أنا رجل، والش���رع 
أج���از لي الزواج بأكث���ر من امرأة، 
وزوجتي ال تتدخل ف���ي ذلك، وأنا 
رجل صعيدي وال أقبل أن أستشير 

زوجتي في أمور تخصني.
ولكن هن��اك من يعتقد انك ترغب 
ف��ي الزواج من زين��ب الكويتية حتى 

تستفيد وتعزز من وضعك املالي.
 مني قال كده؟ انا هنزلها تعيش 
في بلدي في الصعيد وأنا س���واق 
وحالتي عال العال وأستطيع اإلنفاق 

على زوجتني وأكثر.

نس���يت أن أق���ول ان اح���د أهم 
ش���روطي هو أال تكون أسرتي لها 
دخل بهذه املس���ألة وأنا التي أقرر 
فأنا لست قاصرا وأستطيع أن أحدد 

مستقبلي وأحدد من أتزوج منه.
وماذا لو اعترض أحد من أسرتك؟

ال ميلكون ح���ق االعتراض فهم 
طردوني وعذبوني وتركوني للذئاب 
الضالة. ولكن من هو الزوج املرتقب 

حتدثت عنها؟
أبدا، ليست لدي شروط، فأنا ال 
أرغب في الثراء وكل ما أطمح إليه 
أن أجد إنس���انا ابن حالل يحميني 

ويستر علي.
إذن كي��ف يتقدم الواف��د للزواج 
منك أو إلى م��ن يتقدم؟ هل ميكن ان 
تزوديني برقم هاتف والدك أو والدتك 

حتى يتقدم ويطلب الزواج منك؟

تهاني عيد
الفتاة املعذبة  يوم أمس فتحت 
زينب والتي تعرضت للضرب على 
يد أفراد اس���رتها قلبها ل� »األنباء« 
حيث أك���دت انها طردت من منزلها 
وكادت ان ُتفت���رس من قبل 4 ذئاب 
بشرية.. وكانت زينب قد دعت من 
خالل »األنب���اء« وزارة التربية الى 
اعادته���ا ملقاعد الدراس���ة واإلقامة 
في س���كن الطالبات، ولم تستجب 
الوزارة لطلبها حتى مس���اء أمس. 
وكانت املفاجأة غير املتوقعة  تلقي  
»األنباء« أمس اتصاال هاتفيا من وافد 
مصري يدعى )اسماعيل.خ( تعاطف 
بشدة مع القضية حيث لم يطلب ان 
يتقدم مبساعدة مالية او ان يستأجر 
للمعذبة شقة لفترة مؤقتة وامنا كان 
طلبه عرضا للزواج من الفتاة املعذبة، 
حيث قال: انا مس���تعد للزواج من 
الفتاة زينب واذا وافقت فإنني مستعد 
لالرتباط بها على ُسنة اهلل ورسوله 
اليوم أو غدا. »األنباء« سارعت الى 
االتصال بالفتاة زينب وطرحت عليها 

ما ذكره الوافد فأجابت مبا يلي:
»األنب��اء«: زين��ب.. اتص��ل وافد 
مصري يدعى )اسماعيل( يعمل سائقا 

ويريد الزواج منك ما ردك؟
ول���م ال، نعم أوافق على الزواج 
منه شرط ان اشاهده واعرفه واعرف 

اخالقه والتزامه الديني.
هل لديك ش��روط بخ��الف التي 

تلقت عرضًا بالزواج بعد طرح قضيتها في »األنباء«

الهيروين الذي مت ضبطه وفي اإلطار املتهم

)فريال حماد(حر ومطر وغبار وأجواء غير مستقرة


