
منطقة ناميب في ناميبيا

    من تاريخ ما أهمله التاريخ
د.صالح محمد العجيري

»إنه أول دور شريرة لي«.
٭ املمثلة امييلي بالنت 

عن دورها في فيلمها 
اجلديد »ذي هانتسمان«.

مضيفة: لقد فوجئت 
بسهولة تلبسي لهذا 

الدور«.

»ايه قلة األدب دي«؟!!
الكاتب الصحافي 

املصري سمير اجلمل 
لوائل اإلبراشي في برنامجه 

»العاشرة مساء« معلقا على ما 
تعرض له اإلبراشي من إساءة 

بالغة على الهواء من أحد 
منتجي السينما، متحدثا أيضا 
عما وصلت إليه بعض البرامج 

من تدن وانحطاط. 

»شكسبير الدراما اللبنانية« 
املمثل اللبناني أالن 

الزغبي متحدثا عن الكاتب 
الكبير مروان العبد الذي مير 

بأزمة صعبة جدا مضيفا: 
»مروان العبد شكسبير 

الدراما اللبنانية، منذ أيام 
تلفزيون لبنان قدم أجمل 

املسلسالت وأضخمها. لكن 
لألسف لم يعرفوا قيمته بعد«.

»وستظل باريس ساحرة إلى األبد« 
الفنانة التونسية درة 

عبر صفحتها اخلاصة 
على الفيسبوك بعد أن 

وصلت باريس برفقة شقيقها 
للمشاركة في إحدى احلفالت 

اخليرية.

»كنت أحمل تمثال األوسكار الذهبي 
ولكنني كنت أشعر بأنني وحيدة 

أكثر من أي وقت مضى«
النجمة األسترالية نيكول 

كيدمان عن فوزها 
باألوسكـار بعــد طالقهـا 

من توم كروز.

»سد النهضة سينهار وسيغرق إثيوبيا 
والسودان، وهذا الكالم على 

مسؤوليتي الخاصة«
اخلبير العسكري املصري 
اللواء حسام سويلم خالل 

مداخلة ببرنامج »وماذا بعد« 
مؤكدا ان سد النهضة سيغرق 

اثيوبيا والسودان وستندفع 
مياهها الى بحيرة السد العالي.

»اذا لم تستطع تنظيف اسنانك وما 
اسفل اظافرك فمستحيل ان 

تلمسني«
املطربة كاتي بري في حوار 

لها مع احدى املجالت عن 
مواصفات الرجل الذي تريد 

ان ترتبط به.

»من حق جماهير األهلي أن تسمعها اإلدارة«
الناقد الرياضي املصري 
شوقي حامد معلقا على 

ثورة جماهير األهلي على 
مجلس إدارة الفريق ومطالبتها 

برحيل محمود طاهر رئيس 
النادي بعد تعاقده مع البرتغالي 
بيسيرو لتولي تدريب الفريق 

بعد عثراته املتعددة هذا املوسم.

أبعد من الكلمات

خوش حچيالثالثاء يا ألطاف اهلل
»الكهرباء« تناقش سبل التعاون

مع البنك الدولي.
صندوق النقد الدولي يجمد إضافة اليوان

 الصيني الى سلة العمالت حتى عام 2016.

٭ دراسات البنك الدولي تارسة األدراج
لكن احلچي منو يطبقها..؟!

٭ كل العالم يتجه نحو الصعود اال العالم العربي ال عملة 
واحدة وال سياسة موحدة وال مصير مشترك وال..
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

علي عبداهلل حسني احلسن - 68 عاما - الرجال: 
الرميثية - ق1 - ش17 - م6 - ت: 99011582، النساء: 

الشهداء - ق5 - ش521 - م40 - ت: 66630750.
معجبه حمد ابداح الهاجري، ارملة نصار علي 

نصار الزعبي - 64 عاما - صباح السالم - ق9 
- ش3 - م46 - ت: 65122254 - 60655995 - 

.50522588
عادل يعقوب طاهر عبداهلل - 55 عاما - الرجال: 

اليرموك - ق4 - الشارع االول - م30 -ت: 
99999665، النساء: اليرموك - ق4 - الشارع االول 

- مA 28، ت: 99757505.
فيحاء سعد الفضوه املطيري، ارملة محمد سند 
باني املطيري - 74 عاما - الصباحية - ق1 - ش10 
- م224 مقابل نادي الفحيحيل - ت: 66393780 - 

66622460 - الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.

في جميع أرجاء العالم عندما تكون البلدة 
صغيرة يصبح أهلها كالعائلة الواحدة بعكس 

املدن الكبيرة التي ال يلتفت فيها االنسان لغيره 
ويقتصر ذلك لنفسه.

في املاضي عندما كانت الكويت صغيرة وكان 
الناس يسكنون في مدينة الكويت وتعدادهم 

قليل كان أحد باعة املصوغات الذهبية واسمه 

خالد الشقيح يعرض مصوغاته بتعليقها على 
جسمه فاالسورة كلها يدخلها في ذراعيه 

و»احملزم« يربطه في وسطه والبقية منها ما هو 
على ظهره ورأسه وبطنه فيكسو سائر جسده 
بالذهب وكان يطوف في األسواق واحملال لبيع 
مصوغاته. كان األمر عاديا بالنسبة للكويتيني، 

لكنه كان غريبا وعجيبا لغيرهم.

ً األمن واألمان قدميا

أنت في ناميبيا ..  إذن أنت في املريخ!

ــي.إن.إن:  تعتبر منطقة  ناميبيا ـ س
سوسوسفلي في صحراء ناميب بعيدة 
ونائية، فمع رمالها احلمراء اللون وأحواض 
التربة امللحية، ليس من املبالغة القول إن 
صحراء ناميب جنوب دولة ناميبيا ستخدع 
املسافر فيها، لتجعله يظن أنه انتقل من 

كوكب األرض إلى كوكب املريخ.

وهذا ليس بسبب تضاريسها املريخية 
الشكل فحسب، بل أيضا نظرا إلى شكل 
السماء املليئة بالنجوم التي تظهر فيها، 
ومئات األشجار التاريخية اجلافة التي ما 
تزال واقفة فيها، بشكل ال يشبه مشهد 

آخر في العالم.
ــفلي عن أي مركز  وتبعد سوسوس

تواجد بشري، ما يجعلها بعيدة عن أي 
مصادر إضاءة اصطناعية، والنتيجة هي 

سماء حالكة السواد مكتظة بالنجوم. 
وقد يكون مرور قطيع من حيوانات 
املها األمر الوحيد الذي سيعيد إلى املسافر 
في هذه الصحراء الشعور بأنه على كوكب 

األرض.

�أملـا�س 
لكل �لنا�س 

لالشتراك
22272770
www.alanba.com.kw

لالشتراك عبر املوبايل
ال�شروط :

 »EVAL« يحصــل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 25 د.ك على هدية فوريـة عبـارة عن طقـم مكـون مـن ساعـة وقلـم �
   مرصعـني بخـمس حبـات مـن األملــاس وذلــك اعتباراً من 2015/10/4 حتـى 2015/11/14.

� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً. 
� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.

� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني 
   في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.
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املنا�س ...
»

الأنباء
«

هذا هو ما�س 

ا�ســـــرتك بــ25د.ك  واح�سل فورا

على طقم �ساعة وقلم مر�سعني بالأملا�س!

ً

البريطاني أجنوس ديتون يفوز 
بنوبل لالقتصاد لعام 2015

اس���توكهولم � رويترز: أعلن���ت أكادميية العلوم 
السويدية امللكية امس فوز خبير االقتصاد البريطاني 
اجنوس ديتون بجائزة نوبل لالقتصاد لعام 2015 عن 

»حتليله لالستهالك والفقر والرفاه«.
وقالت األكادميية لدى إعالنه���ا اجلائزة التي تبلغ 
قيمتها ثمانية ماليني كرونة سويدية )978 ألف دوالر 
أميركي( »من أجل أن نضع سياس���ة اقتصادية تعزز 
الرفاه وتقل���ل الفقر يتعني علينا أوال أن نفهم خيارات 
االستهالك الفردية...اجنوس ديتون عزز هذا الفهم أكثر 
من أي شخص آخر«. وتأسست جائزة االقتصاد عام 1968 
وكانت تعرف رسميا باسم جائزة سفيرجيس ريكسبانك 

في العلوم االقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل.

35مقاالت الزمالء كتاب الرأي 


