
ع��اش��ت م��س��اف��رة كندية 
حلظات من ال��رع��ب، على منت 
طائرة، بعدما انصرف الركاب 
وامل��ض��ي��ف��ون، وظ��ل��ت عالقة 
مبفردها في املركبة، ألنها كانت 

تغط في نوم عميق.
وبحسب ما نقلت صحيفة 
»ص����ن« ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ف��إن 
تيفاني آدم���ز، كانت سافرت 
من كيبيك إلى مدينة تورنتو، 
وم��دة ه��ذه الرحلة ال يتجاوز 

الساعة والنصف.
وف��ي منتصف الرحلة، أي 
بعد م��دة قصيرة من اإلق��اع، 
نامت الراكبة، ولم تفطن إلى 
الوصول، وانصرف الكل، فيما 

ظلت نائمة مبقعدها.
واستيقظت تيفاني، بعد 
س��اع��ات م��ن ال��وص��ول، قرابة 
منتصف الليل، ووجدت نفسها 
عالقة ف��ي ظ��ام دام��س وب��رد 

ش��دي��د. وق��ال��ت ال��راك��ب��ة، إنها 
لم تكن ق��ادرة على أن ترى أي 
شيء، كما لم تستطع الذهاب 
إلى احلمام، وهو ما سبب لها 
حالة من الذعر. وألن هاتفها 
لم يكن مشحونا، لم تستطع 
تيفاني، أن تتصل بأي شخص 

حتى يبلغ إدارة امل��ط��ار، ولم 
تستطع الشحن، ألن محرك 

الطائرة كان غير مشغل.
وظلت الراكبة تتحرك في 
الطائرة، مثل عمياء، إل��ى أن 
حملت إش��ارة ضوئية في أحد 

األبواب..
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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
ب��ي��ان اللجنة ال��رب��اع��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة السعودية 
البريطانية اإلماراتية بشأن أنشطة إيران املزعزعة 
لألمن وسامة مرور ناقات النفط في املياه اإلقليمية 
حتذير جديد إلي��ران وتشكيل حتالف ملواجهتها.. 
الفرس يريدون فك احلصار عنهم بأي وسيلة سوى 
استجابتهم للقرارات الدولية بالتخلص من البرامج 
النووية.. هؤالء ال يهمهم شعوبهم وال أمن املنطقة 

وما يهمهم هو حتقيق أحامهم املريضة!!
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alqinaey@ بدر  القناعي
من املالحظ هذه االيام ارتفاع وتيرة الصوت العنصري ضد الوافدين وهذا نتيجة 
الشحن اليومي من وسائل االعالم وبعض املشاهير ونواب االمة ، متناسني ان هؤالء 
الوافدين تركوا اهلهم واحبائهم خلفهم بحثا عن لقمة عيش هانئة فى ارض الله الواسعة

kuwaiti79mk@ املواطن من�صي
كل انسان يخدم وطنه من اي موقع يعمل فيه وال شك ان اخلدمة العسكرية شرف 
لكل إنسان في حماية وطنه والذود عنه ،، وكل انسان يطمح مبنصب مرموق وما كان 
من ولدي اال يطمح أن يكون محامي وشائت الظروف ان ال يكمل دراسته الثانوية 

ويحقق طموحه

halabdullah@ ح�صني العبداللـه
نص م٢من الدستور بان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع التعني إقصاء خريجني 
الشريعة كما يسوق البعض،وامنا تعني ان مجلس االمة وهو في سبيل اصدار القانون 
ان يستعني باي من احكام الشريعة كونها احد مصادر التشريع الص��دار القانون 

وعندها يسمى تشريع وضعي شانه شأن باقي التشريعات واليقلل ذلك من الشريعة

nasser_duwailah@ نا�رش الدويلة
تبقى الكويت هي البلد العربي االكثر رفاها و اكثر حرية و جميع مشاكل الكويت لو 
دققتها جتدها زوبعة في فنجال وهي دائما تتجاوزها بفضل الله ثم بحكمة االمير عراب 
الدبلوماسية الكويتيه العريقه و القائد الذي تستلهم منه الكويت نهضتها احلاليه وهي 

نهضة نفضت غبار ثالثة عقود تراجعت فيها الكويت

الراكبة تركت وحيدة على منت الطائرة

مسابقة غريبة ملن ميلكون حلى وشوارب 
30 سنتيمترًا ال يقل طولها عن 

انطلقت في باريس فعاليات بطولة فرنسا احمللية »أغرب حلية وشاربني«، 
التي تقام كل عام في شهر يونيو.

وجتذب املسابقة التي تقام كل عامني، في باد مختلفة، مئات الرجال الذين 
يطلقون حلاهم وشواربهم بأغرب األشكال املمكنة، ومن مختلف دول العالم.

وحددت هذه املسابقة الفريدة من نوعها واملختلفة كليا، 3 فئات مختلفة 
في البطولة، وهي »الشوارب امللكية أو اإلمبراطورية«، »اللحى اجلزئية« 
و«اللحى الكاملة« التي ُيشترط أن تكون طبيعية وال يقل طولها عن 30 

سنتمترا.

الثقافي األحمد  جابر  الشيخ  ملركز  جوي  منظر 

مسافرة تعيش حلظات مرعبة.. استيقظت 
لتجد نفسها وحيدة على منت الطائرة
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عروسان تركيان يستقالن شاحنة 
نقل خالل زفافهما!

شاحنة الزفاف

فضل عروسان تركيان أن يستقا شاحنة نقل 
خال حفل زفافهما في قضاء »بوزنطي« السياحي 

بوالية أضنة جنوبي الباد.
وخال حديثه لألناضول، قال العريس، مصطفى 
أوزدمير، إن الشاحنة تعود لقريب له كان يعّزه جدا 

قبل أن يتوفى في أبريل املاضي.

وأض��اف أن قريبه كان دائما يقول له ممازحا 
»س��أح��ّول شاحنتي إل��ى سيارة ع��رس لنقلك مع 
عروسك خال حفل زفافكما«. وأردف »عقب وفاته 
قررنا تنفيذ أمنيته وحتويل الشاحنة إلى سيارة 
عرس، وحسنا فعلنا، إذ القى موكب عرسنا ترحيبا 

وتصفيقا حار من قبل جميع املارة«.

مسابقة أطول شارب


