
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تحليل: واشنطن عالقة بين الشعوب واألنظمة العربية.

  - بل تنطبق عليها مقولة «الرقص على الحبلين»!
 دعوة ٤٦ أسرة إلى مغادرة منازلهم بسبب تسرب الغاز.

  - أتمنى حل ملف واحد.. يا جماعة ما يصير تظل كل قضايا الناس من 
 أبواللطف  واحددون حل.

 مواقيت الصالة 
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 طق طق الباب

الكويت   ينشد األطفال في 
القدمية قائلـــني «طق يا مطر 
طق» ويكملون أنشودة الفرح 
والتحدي والزهو بقولهم «بيتنا 
جديد مرزامنا حديد» واملرزام هو 
امليزاب الذي يسمح بتصريف 
املاء من السطح الى األرض كي 
ال يتسبب املاء في انهدام البيت 
املبني من الطـــني مثلما حدث 
في سنة الهدامة التي تسببت 
أمطارها في سقوط املنازل في 
املـــرزام قدميا  الكويت، وكان 

يصنع من جذوع النخل.
  أعود لكلمة «طق» وأصلها 
العربي هو «صوت وقوع احلجر 
على احلجر» والالفت أن أرض 
الكويت رملية، ومن املؤكد أن 
ارتطام قطـــرات املطر  صوت 
بالرمل ال يشـــبه صوت وقوع 
احلجـــر على احلجـــر! وكلمة 
«طق» ُتستخدم مبعان شتى، 
منها الضرب، فنقول «فالن طق 
فالن» ونقصد ضربه، والكلمة 
أيضا تفيد معنى الدق، فنقول 
«طق الطبل» ونقصد الدق على 

آلة الطبل.
  والكلمة، محليا، تفيد معنى 
التوقف أو التعطل فنقول «فالن 
طقت كبده» أي انه يئس وتوقف 
األمل لديه، أو «طقت املكينة» 
ونعني تعطلـــت، كما نصف 
بـ «الطقطقة»  الصوت املزعج 
والكلمـــة ذاتهـــا تســـتخدم 
املتقطع، كأن  العمـــل  لوصف 
بأنـــه «يطقطق  يقول أحدهم 
في السوق»، أما فهد بورسلي 
فوصف معاناة الناس مع املاء 
بقصيدة مطلعها «طاق طرباق 
على املاي» و«الطربقة» تعني 

السير السريع والتهافت. 

 البقاء هللا 
 عبداهللا محمد أمني عبداهللا العوضيـ  ٦٣ عاماـ  الرجال: 
الدعيةـ  ديوان العوضيـ  بجانب دوار اجلمعية 
ـ ت: ٩٧٨٢٢٨٧٩ـ  ٦٦٢٥٠٨٨٦ـ  النساء: اجلابرية 

ـ ق٨ ـ ش١ ـ م١٨ ـ ت: ٢٥٣٤٣٤٣٢.
  فـالح فالح مفلح ابحـارـ  ٧٢ عاماـ  الصباحيةـ  ق١ـ  

ش٨ ـ م٧٠٠ ـ ت: ٢٣٦١٣٨٩١.
  زليخا عيسى محمد كمال البلوشيـ  ٦٥ عاماـ  اجلابريةـ  
ق١١ـ  ش١٠٨ـ  حسينية البلوشـ  ت: ٩٤٠٤٠١٦٠ 

ـ ٦٦٥٥٠٠٦٦.
  صالح كنعان الناصرـ  ٥٨ عاماـ  الرجال: قرطبةـ  ق٢ـ  
ش٤ـ  ج٣ـ  م٨أـ  ت: ٦٦٠٦٢٨٣٨ـ  النساء: العدان 

ـ ق٢ ـ ش٧٥ ـ م١٠ ـ ت: ٩٧٨٥٠٨١٤.
  عمشة سعود سالم الراجحي، زوجة دخيل اهللا راجي 
الراجحي ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: العمرية ـ طريق 
املطارـ  بجانب ديوان اخلرينجـ  ت: ٩٧٩٩٧٧٠٤ـ  
النساء: العمريةـ  ق٥ـ  الشارع األولـ  قسيمة ١٤ 

ـ ت: ٩٧٢٧٩٩٩٩ ـ الدفن بعد صالة العصر.
  عايشة قبالن محمد املطيري، زوجة مجبل سليمان 
الفـــواز املطيري ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ 
النســـيم ـ ق٢ ـ ش٢٣ ـ م٥٨ ـ مقابل العيون ـ 
ت: ٩٩٦١٨٨٣٣ ـ النساء: سعد العبداهللا ـ ق٢ ـ 

ش٢٢٣ ـ م٥٨. 

 قيلولة  

 استراحة 

 «فبرايرنا» لو لم يكن
  .. ألوجدناه ص26

 بخالء المشاعر!
  ص18

 بقلم: صالح الشايجي 

 بقلم: يوسف عبدالرحمن 

 الصفحة األمنية     ص١٢ 

 وعكة تؤجل لقاء وزير الداخلية مع تلفزيون «الراي»

 أعلن تلفزيون «الراي» أمس عن تأجيل اللقاء اخلاص مع وزير 
الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد وذلك بعـــد تعرض الوزير لوعكة 

صحية ناجتة عن إصابته باالنفلونزا.
  وكان مقررا ان يطل الوزيـــر اخلالد عبر برنامج «لقاء الراي» 
مع الزميل عبداهللا بوفتني امس عند الساعة ٩:٤٥ مساء، في لقاء 
مرتقب ولكن مت تأجيله بسبب العارض الصحي للوزير إلى نفس 

املوعد اخلميس املقبل.
  سالمات بونواف وماتشوف شر. 

 برلسكوني «يشتم» برنامجًا تلفزيونيًا على الهواء
   ويتهم مقدمه بإدارة بيت دعارة!

 روما ـ وكاالت: ذكرت 
تقاريـــر إخباريـــة نقـــال 
عن وثائـــق أعدها محامو 
رئيس الـــوزراء اإليطالي 
سيلفيو برلســـكوني أن 
عشرات الشـــابات الالئي 
حضرن حفالت استضافها 
برلسكوني كن يستمعن إلى 
غنائه ويشاهدون مباريات 
التلفزيون  القدم في  كرة 
لكنهم لم ميارسن اجلنس 
الـــوزراء  رئيـــس  مـــع 

اإليطالي.
  وقـــال احملامـــون إن 
إفادات ٢٩ شـــخصا، من 
بينهم مشـــغلو موسيقى 
وموســـيقيون وأصدقاء 
رئيـــس الـــوزراء تؤكـــد 
الطبيعة «االجتماعية» ملا 
وصفت بأنها حفالت عشاء 
«أنيقة» وليســـت حفالت 

عربدة، كما زعم االدعـــاء العام في مدينة ميالنو الذي يجري 
حتقيقا في اتهامات ضد برلسكوني باملسؤولية عن حاالت بغاء 

حتت السن القانونية وإساءة استعمال السلطة.
  وقد قدمت الوثائق إلى جلنة برملانية تدرس األدلة التي أعدها 
االدعاء العام تذكر بتفاصيل قيام برلسكوني بدفع أموال مقابل 
ممارسة اجلنس مع العشرات من النساء في منزله في «أركوري» 

بالقرب من مدينة ميالنو 
شمال إيطاليا.

   من جهة اخرى جرت 
مشادة على الهواء مباشرة 
بني رئيس الوزراء اإليطالي، 
سيلفيو برلسكوني، الذي 
اتصـــل هاتفيـــا ببرنامج 
حواري يناقش استخدام 
رئيس احلكومة لبائعات 
هـــوى ملمارســـة اجلنس 
مبقابـــل مـــادي، مســـاء 
االثنـــني املاضـــي، ليتهم 
مقدم البرنامج في مداخلته 
الهاتفية بأنه يدير «بيت 

دعارة تلفزيوني».
  واحتدم حوار ساخن 
بني جاد ليرنر مقدم برنامج 
«غير األوفيـــاء» ورئيس 
الوزراء املثير للجدل الذي 
قال: «أشـــهد عرضا مثيرا 
لالشمئزاز»، وبدأ في وصف 
البرنامج بجميع عبارات الشتائم قبيل أن يعترضه املضيف 

قائال: «لقد أهنتنا مبا فيه الكفاية».
  ودعا برلســـكوني خالل مداخلته الهاتفية إيفا زانيشـــي 
أحد أعضاء البرملـــان األوروبي التي كانـــت ضمن الضيوف 
ملغادرة البرنامج، وسط استجداء مقدم البرنامج لبرلسكوني 

بالتهدئة. 

 محامون: حفالت برلسكوني تتناول األغاني وكرة القدم وليس الجنس

 برلسكوني 

 الشيخ جابر اخلالد   اإلعالمي عبداهللا بوفتني 

 خروف بـ ٢٠٠ ألف ريال في السعودية 
يستعد لدخول «غينيس»

 الريـــاضـ  د.ب.أ: من املتوقع أن يدخل خروف تعود  
ملكيته لراع سعودي يقطن منطقة القرشيات بالطائف 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية، إذ بيع مببلغ ٢٠٠ 
ألف ريال. وقالت صحيفة «عكاظ» أمس إن الراعي فهد 
القحطاني باع خروفه الى طبيب مببلغ فاق الـ ٢٠٠ ألف 
ريال. وبرر القحطاني ارتفاع الســـعر بأن خروفه «من 
ســـالالت نادرة جدا، وله مواصفات خاصة ال يعرفها إال 
ذوو اخلبرة». وأشـــار الى ان اخلروف «السيف» يتميز 
بشعره القطني املائل الى اللون االصفر، ملمحا الى انه اذا 
وضع بني االغنام وسيساهم في تكاثر ساللته، وبالتالي 

حتقيق مكاسب كبيرة ملن ميلكه. 
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