
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
واشنطن: المفاوضات لن تحل مشكلة الشرق األوسط.

ـ .. ومشكلتنا لن يحلها حتى »الجن األزرق«

تشالز يدعو الرتداء المالبس القديمة من أجل التوفير والحفاظ على البيئة في الوقت ذاته.

ـ ال يسمعونه اللي عندنا في »المالية« شرط يستدعونه ال ويمكن يعينونه مستشار فوق 

أبواللطفواحدالعادة بعد.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

ملكة البطيخ

عرف الناس مس����ابقات 
اجلمال للنس����اء، حتديدا، 
كمثل مس����ابقة ملكة جمال 
العالم أو مسابقة ملكة جمال 
الربيع أو ملكة جمال الشاطئ 
أو ملك����ة جم����ال الكرز أو 
التفاح وسائر أنواع الفواكه 

واخلضراوات.
وغاب عن األذهان أن كل 
امرأة هي ملك����ة جمال في 
مملكتها دون احلاجة حلفالت 
الع����ري أو االختب����اء وراء 

التفاح وقشور البطيخ.
بص����رف النظ����ر ع����ن 
الكاذبة  املقاييس اجلمالية 
التي يضعها حكام مسابقات 
اجلمال تبق����ى األم، أي أم، 
ف����ي صدور  ملكة جم����ال 
أبنائها، ومثلها االبنة فهي 
في قلب أمه����ا وأبيها ملكة 
جمال وبستان ورد ال يحصى 
وال يعد، وكذلك الزوجة ملكة 
جمال في عي����ون زوجها، 
واحلبيبة في وجدان العاشق 
املتيم ملكة جمال ال ينازعها 

التاج أحد.
ليس للجم����ال مقياس 
واح����د متف����ق علي����ه بني 
الناس، وال ميكن اختصار 
اجلمال في جسد فتاة ترتدي 
املاي����وه البكيني وتتهادى 
على املسرح أمام احلضور 
وكاميرات التصوير، فاجلمال 
موجود حيثما تلّمس املرء 
اجلمال، أو حس����ب الشاعر 
الس����وداني الراحل إدريس 
جماع في إح����دى قصائده 
ال����رأس عند كل  »حاس����ر 
جمال مستشف من كل شيء 

جماال«.

قال إنه هارب من الفيضانات

رجال أمن منفذ العبدلي يلقون القبض على باكستاني 
قطع 3500 كيلومترًا من أجل التسلل إلى الكويت 

أمير زكي -  هاني الظفيري 
ال أحد يع����رف على وجه 
الدقة ما الذي دفع باكس����تانيا 
خمسينيا ليقطع أكثر من 3500 
كيلومتر بال أوراق وال جواز من 
الهور من أجل أن يدخل الكويت 
متسلال، ووفق مصدر أمني فان 
الباكستاني الذي يبلغ من العمر 
53 عاما قبض عليه أمن منفذ 
العبدلي أثناء محاولته التسلل 
من العراق إلى الكويت بعد أن 
الكهربائي رغم  جتاوز السلك 
أنه صعقه مرتني وتسبب له 
في حروق من الدرجة األولى 

على يديه وصدره.
وبحسب رواية املصدر فان 
رجال أمن منفذ العبدلي حملوا 
شخصا بالقرب من برادة املياه 
اخلارجية للمنف����ذ واحملاذية 
للس����لك الكهربائ����ي في حالة 
يرثى لها، واقتربوا منه وحملوا 
آثار حروق على يديه وصدره 
كما الحظوا آثار احلروق على 
قميصه م����ا يعني أنه تعرض 
للصعق وفي البداية اعتقدوا أنه 
سائق شاحنة قام بلمس السلك 
الكهربائي الصاعق باخلطأ، إال 
أنهم عندما استوقفوه كشفوا 
حكايته، إذ مبجرد س����ؤالهم 
عن س����بب وجوده وعن آثار 
احلروق حت����دث بلغة عربية 
واضح����ة قائال: »أنا تس����للت 
عب����ر الس����لك الكهربائي من 
اجلانب العراقي«، ومن دون أي 
ضغوطات من رجال األمن الذين 
اصطحب�وه إلى مكتب التحقيق 
الباكس����تاني: »جلس����ت  قال 
بالقرب من السلك الكهربائي 
ملدة ساعتني حتى وقت صالة 
الفجر بع����د أن الحظت هدوء 
حركة املنفذ وبعدها تس����لقت 
الس����لك إال أنه في املرة األولى 
صعقن����ي رغم أنن����ي حاولت 
أن اس����تخدم عارضة خشبية 
لتسلقه وقذفت بي قوة الكهرباء 

إلى مسافة 5 أمتار وسقطت ثم 
عاودت الكرة باس����تخدام ذات 
العارضة وجنحت في العبور 
إل����ى اجلان����ب الكويتي وكان 
هدفي دخول الكويت حيث أن 
لي معارف هنا وكنت أقيم فيها 
حتى العام 1996 وكنت أمتلك 
إقامة صاحلة«. وقال املصدر ان 
املفاجأة في اعترافات الباكستاني 
أنه قطع املسافة من باكستان إلى 
الكويت إما سيرا على األقدام أو 
باستخدام وسائل نقل أخرى، 
وبحسب ما رواه لرجال األمن 
أنه غادر بلده بعد الفيضانات 
األخيرة التي التزال باكستان 
آثاره����ا املدمرة،  تعاني م����ن 
وبعدها دخل إيران متس����لال، 
ثم قطع املس����افة من احلدود 
� اإليرانية حتى  الباكستانية 
احلدود العراقية � اإليرانية في 
5 أيام قام خاللها بقطع املسافة 
إما عبر السير على األقدام أو 
التنقل مبا يتوافر من وسائل 
املواصالت، وبعدها تسلل من 
إيران إل����ى العراق بالقرب من 
األهوار واستطاع التسلل عبر 
احل����دود اإليراني����ة العراقية 

دون أن يرصده أحد، وبعدها 
متكن من السير حتى الوصول 
إلى قرية في االهوار العراقية 
واستقل سيارة حتى الوصول 
إلى قرب سفوان وبعدها سار 
م��ن س����ف��وان حت��ى منفذ 
العبدل����ي عندما جنح في 
الكهربائي  جتاوز السلك 
الفاصل ب����ني املنفذين 
الكويت����ي والعراق����ي 
قبل أن يلقي القبض 
عليه رجال أمن املنفذ. 
وقال الباكستاني في 
معرض حديثه مع 
رج����ال املنفذ أنه 
من  أكث����ر  قطع 
3500 كيلومترا 
قاصدا الكويت، 
وأوضح املصدر 
أن����ه مت أخ����ذ 
أقوال املتسلل 
الباكس����تاني 
وسيتم إحالته 
إل����ى جه����ات 
االختصاص 
التخاذ اإلجراء 

املناسب.

الوفيات

منيرة محمود احمد بن ناصر � 59 عاما � الرجال: 
الفيحاء � ق9 � شارع الشهباء � ج90 � م3 � 
ت: 99818866 � 99880097 � النساء: مشرف 

� ق3 � ش8 � م6 � ت: 25388934.
محمد عبدالرحمن زيـد املنيفي � 82 عاما � 
الرج���ال: العديلية � ق1 � ش عبدالعزيز 
الراشد � ج15 � م7 � ت: 22511251 � النساء: 
العديلية � ق1 � ش عبدالعزيز الراشد � 

ج15 � م6 � ت: 22511252.
عبدالكرمي عثمان احمد عثمان التويجري � 80 
عاما � الرجال: غرناطة � ق1 � الش���ارع 
األول � ج3 � م10 � ت: 67000045 � النساء: 
غرناطة � ق1 � الش���ارع األول � م20 � ت: 

99083987 � الدفن بعد صالة العصر.

سهام محمد نصف النصف � 62 عاما � الرجال: 
ضاحية عبداهلل السالم � ديوان النصف 
ت: 22531555 � النس���اء: مشرف � ق4 � 

ش1 � م33 � ت: 25390921.
عزيزة عبداهلل محمد الكندري، أرملة محمد 
عبداهلل محمد الكندري � 81 عاما � الرجال: 
ديوان الكنادرة � الشعب � ت: 99757302 
� النساء: الرحاب � ق2 � ش25 � م7 � ت: 

.24339106
بيبي عبدالرحمن احمد بوعباس، ارملة يعقوب 
يعقوب احملميد � 89 عاما � الرجال: حسينية 
بوعليان � الدعية � ق2 � على الشارع العام 
� ت: 99530098 � النساء: الدسمة � ق1 � 

ش16 � م23 � ت: 99728063.

مواطنة تتهم مجهواًل 
بدهس كلبها

البالغ ثمنه 30 ألف 
دينار في »النهضة«

4:05الفجر
11:47الظهر
3:20العصر

6:08المغرب
7:27العشاء

مواقيت الصالة

صفحة آراء ص9

ديوانيات ص 31
احلاجز الكهربائي الذي جتاوزه الباكستاني قبل ضبطه

هاني الظفيري
»30 ال���ف دينار ال تكفي 
لتعويض���ي ع���ن االصابات 
التي حلق���ت بكلبي االليف 
فقد كان يضفي البهجة على 
افراد اس���رتي وال أعلم كيف 
س���تكون حياتي بعد حادثة 
دهسه«، بهذه العبارات تقدمت 
مواطنة ال���ى مخفر النهضة 
متهمة مجهوال بدهس كلبها 
والذي ذكرت ان قيمته تقدر 

ب� 30 الف دينار.
وقالت املواطنة انها الحظت 
اختفاء كلبه���ا االليف وعدم 
وجوده ف���ي املنزل وحينما 
جتولت في املنطقة بحثا عنه 
وجدته جث���ة هامدة بعد ان 

تعرض للدهس.
هذا وسلمت القضية لرجال 
مباحث النهضة من اجل الكشف 
عن هوية املجهول داهس الكلب 

ذي ال� 30 الف دينار.


