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يا ألطاف اهلل خووش حچي
فلسطينيون يدخلون موسوعة غينيس بأكبر صحن كنافة.

ـ وتصريحات العرب السياسية يمكن أن تدخلهم ذات الموسوعة من 
باب أكبر مقلب في التاريخ.

»التربية« تطلب مناقصة لشراء أجهزة »تزحلق«.
ـ ما باجي إال يطلبون »ديارف« ويدخلون لعبة »عظيم ساري« في المناهج 

أبواللطفواحدعشان تكمل.
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اجته السلطان محمد الفاحت ذات صباح الى السوق، قبل فتح 
القس����طنطينية، مبالبس ال يعرفه بها الناس، اشترى طعاما من 
محل، ثم أراد شراء الفاكهة، فقال له صاحب احملل »اذهب الى احملل 
املجاور« سأله السلطان »هذا هو التفاح عندك؟« قال الرجل »نعم 
ولكني أريد أن يستفتح جاري ايضا«، وهي من لغة أصحاب احملالت 
»االس����تفتاح«، ذهب السلطان الى جاره واشترى الفاكهة، وطلب 
منه زيتونا فقال له »خذ من جاري، حتى يستفتح ايضا مثلي، في 
هذا الصباح املبارك«، رجع السلطان الى القصر وهو يقول »بهذا 

الشعب أستطيع أن أدخل القسطنطينية إن شاء اهلل«.
املعنى الرمزي هنا كبير في أخالق التعامل عند الشعوب التي 
تريد ان تنجح »كلها« فليس بالضرورة ان يكون جناح هذا على 
حساب ذاك، واحيانا مجرد ارادة تدمير اآلخرين، حتى لو لم يكن 
النجاح هدفا، وهو خلق تفش����ى بكثرة في بالدنا بني الناس في 

هذا الزمان، بكل أسف.
كتب الزميل سامي النصف األسبوع املاضي:

< في بلدنا اختراع اس����مه »احملاسبة املعاكسة« حيث العصا 
الغليظة هي من نصيب املجتهد بكل اخالص، يقابل ذلك املكافأة 

بسخاء للمقصر واملسيء.
< بلدنا يضم حزب »أعداء النجاح« الذين يتباهون مبحاربة 
الناجحني، يقولون »انظروا، فالن فشل، نحن أفشلناه«، يقولونها 

بسعادة غامرة.
< احلمير � أجلكم اهلل � تتعلم من أخطائها، فينا من يقع في 

اخلطأ ألف مرة دون أن يتعلم.
< بيننا من يسمي احلرمنة شطارة، النتيجة، توقف اآلخرون عن 

مشاركة الكويتيني وإقامة مشاريع معهم، لعدم الشعور باألمن.
< تراجعت خص����ال حميدة كثيرة كالنخ����وة واملروءة التي 
اعتبرت من صفات االغبي����اء، وازدادت اخلصال الدنيئة كالغدر، 
اخلس����ة، البخل، وصار اصحاب تلك الرذائل يتصدرون املجالس 

ومراكز العمل والدواوين.
< تفش����ت مفاهيم الكس����ل وكراهية العمل اجلاد، يقابل ذلك 
الطمع الشديد لتحقيق مكاسب مادية تتم »فسفستها« طبقا ملبدأ 

»وفر الفلس، وبذر الدينار«.. منتهى الذكاء.
< يتم بيع االصدقاء بأرخص األثمان، والتفريط في أبس����ط 
املبادئ االنسانية، كالتواصل مع االقارب وكل القيم اجلميلة، يتم 

بيعها حتى بال ثمن، غباء مركب. )انتهى باختصار(.
وبالعودة الى شعور »فاحت القس����طنطينية« بالثقة الكبيرة 
بقدرت����ه على حتقيق النجاح بعدما رآه ف����ي ذلك الصباح � وهو 
حال س����ائر الش����عوب الناجحة التي تنطلق من صفات مشابهة 
� جت����د أننا غير مهيئني لتحقي����ق ما نصبو اليه ليس لنقص في 
االم����وال وال األمن وال املعرفة واخلبرة، وال حتى القوانني واألطر 
العصرية التي تعمل من خاللها ال����دول، كل ذلك موجود عندنا، 
وبوفرة، ولكنن����ا نفتقد القيم التي كان أهل هذا البلد يعتبرونها 
»رأس����مالهم احلقيقي«، ملاذا فرطنا فيها بهذه الس����هولة؟ وكيف 

ميكن لنا استرجاعها؟
يقول رس����ول اهلل ژ: »ثالث أقس����م عليهن وأحدثكم حديثا 
فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة 
فصبر عليها إال زاده اهلل عزا، وال فتح عبد باب مس����ألة إال فتح 
اهلل عليه باب فقر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إمنا الدنيا ألربعة 
نفر: عب����د رزقه اهلل ماال وعلما فهو يتق����ي فيه ربه ويصل فيه 
رحمه، ويعلم هلل فيه حقا، فهذا بأفضل املنازل، وعبد رزقه اهلل 
علما ولم يرزقه ماال فهو صادق النية يقول لو أن لي ماال لعملت 
بعمل فالن فهو بنيته، فأجرهما س����واء، وعبد رزقه اهلل ماال ولم 
يرزق����ه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، ال يتقي فيه ربه، وال 
يصل فيه رحمه، وال يعلم هلل فيه حقا فهذا بأخبث املنازل، وعبد 
لم يرزقه اهلل ماال وال علما، فهو يقول: لو أن لي ماال لعملت فيه 

بعمل فالن، فهو بنيته فوزرهما سواء«.

د.غازي القصيبي ود.احمد الربعي مبدعان خليجيان 
يتش����ابهان كثيرا في عقليهم����ا النيرين وافكارهما 
اخلي����رة، وقد تولى د.القصيب����ي وزارتي الكهرباء 
والصحة ثم ترك االخيرة بعد ان ارسل قصيدة عتب 
للملك فهد بن عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، اال ان تلك 
القصيدة لم متنع تعيينه سفيرا للملك في البحرين 
ثم في بريطانيا حيث شكلت مقاالته املعنونة »في 
عني العاصفة« ولقاءاته االعالمية خط الدفاع االول 

لبلده وخليجه ضد افتراءات البائد صدام.
> > >

وبقي د.القصيبي سفيرا في لندن حيث اصدر ما 
يقارب 22 كتابا في علوم االدارة واألدب والس���يرة 
الذاتية تعتبر وبحق اضافة للمكتبة الس���عودية 
والعربي���ة مفندا قول من يدع���ي ان دول اخلليج 
هي نفط فقط، كما س���تخلد تلك املطبوعات سيرة 
القصيبي العطرة وتبقيها حية امام االجيال املقبلة، 
ومازال »ابوي���ارا« وهو في طريقه للثمانني وزيرا 

مبرزا يخدم بعمله وفكره املميز بلده.
> > >

ف���ي املقابل نزل د.الربعي االنتخابات البرملانية 
وسمي ب� »الساحر« لفوزه مبعجزة امام من دفع لهم 
للترش���ح امامه واسقاطه، وبعد ذلك الفوز رشحه 
زمالؤه اعضاء مجلس االمة لتقلد الوزارة التي خرج 
منها س���ريعا مع اول اعادة تشكيل وزاري ليعود 
منشغال بهموم العيش واحلياة حتى اصابه املرض 
وانتقل الى رحمة اهلل وهو في عز شبابه وعطائه 
دون ان يخلف كتبا مطبوعة حتيي ذكره وتوصل 
لالجيال املقبلة فكره وتضعه في املكانة التي يستحقها 
كراية كويتية مضيئة، وكم استمعت منه لشكاوى 

مريرة ابان سفراتنا املتكررة للخارج.
> > >

واملالحظ ان »الظاهرة القصيبية«، اي احملافظة 
عل����ى املبدعني في مختلف مجاالت احلياة ودعمهم، 
موجودة في اغلب الدول العربية واالجنبية االخرى 
ومنها مصر التي حصدت عبر ذلك الدعم ابرز املناصب 
واجلوائز العاملية والبطوالت الدولية بشكل ال يتناسب 
اطالقا مع حجمها وعددها الصغير مقارنة بالتعداد 
العاملي، بينما »تنفرد« الكويت بظاهرة الفخر بتخذيل 
ومحاربة املبدعني ثم يتساءل بعدها من قام بالتخذيل 
»ليش تقدم اآلخرين وتخلفنا؟« واجلواب بالطبع 

يكمن في البحث عن اقرب مرآة، والنظر فيها!
> > >

آخر محطة: 1 - من »قصيبييهم« الذين دعموهم 
وحافظوا عليهم مطرب العرب محمد عبده وهداف 
العرب سامي جابر )اعتزل وهو في االربعينيات( 
واعالمييهم عبدالرحمن الراش����د وطارق احلميد 
وجمال خاش����وقجي وتركي الدخي����ل وفنانيهم 
ناصر القصب����ي وزميله اصحاب طاش ما طاش 
وش����اعرهم خلف هذال العتيبي وقائمة طويلة 

تضم اآلالف.
2 - ومن »ربعيينا« الذين خذلناهم ش����ادي 
اخلليج ومصطفى احمد وعبداحملسن املهنا وهداف 
العالم جاس����م الهويدي )اجبر على ترك املالعب 
وهو في العشرينيات( وسعد الفرج وعبداحلسني 
 عبدالرضا ويوس����ف اجلاس����م واآلالف غيرهم

و.. آه يا بلد يفخر وينتشي بقتل الكفاءات!

أعود للحديث والكتابة ع����ن الفريق ركن 
متقاعد وزير الداخلية الكويتي الش����يخ جابر 
اخلالد الصباح، حفظ����ه اهلل ورعاه )يا طول 

اسمه(!
اقول انه وبعد ان انتهى االستجواب املقدم 
ملعالي الوزير بالطيران والطقطقة والتبريكات 
اكد الوزير انه احال املوضوع للنيابة وانه غير 
مقتنع اصال بأن هناك خطأ في قضية االعالنات 
التي اعود ألذكر اني اول من أثارها بتفاصيلها 
بندوة أقمتها في ديواني في 2008/10/20 والندوة 
موجودة في صفحتن����ا على اليوتيوب وعلى 
موقعنا ملن أراد ان يتأكد، خصوصا من أزالم 

وغلمان بعض الناس.
املهم ان الوزير يؤكد لالمة انه غير مقتنع، 
وكأن االمة قد اقتنعت اصال بردوده حتى تقتنع 

بقناعاته.
الوزير الذي ال يدري بأنه ال يدري، ال يدري 
قطع����ا بأننا في مثل هذه احلاالت ال تهمنا أبدا 
قناع����ات الوزير، ول����و كان برتبة فريق ركن 
متقاعد، بل يهمن����ا ان يحال املوضوع حملكمة 
الوزراء حتى نتأكد من خلوه من شبهة التنفيع 

أو االضرار باملال العام.
فاالعالن الذي تصل قيمته الى 14 الف دينار 
وطوله 8 أمتار وعرضه 3 أمتار يختلف فقط 
عند معالي الوزير ع����ن االعالن الذي طوله 3 
امتار وعرض����ه 8 امتار وقيمته 8 آالف دينار. 
رغ����م ان قيمة مثل هذا االع����الن ال تتجاوز ال� 

800 دينار.
في احدى املرات اختلف معالي الوزير )حطبة 
الدامة( مع احدى الشخصيات احملسوبة على 
احد التكتالت السياسية فما ان أصبح الصباح 
حتى وجدناه يق����ول إلحدى الصحف »أعرف 
ماذا يقول الس����كارى عن صاحب السمو عند 

األميركان«.
تصريح نتائجه جنحتان وجناية، فالسكر 
جنحة، والتكلم على صاحب الس����مو جناية، 

والسكوت عن االبالغ عن اجلرمية جنحة.
يعني الوزير، أدامه اهلل، ساكت عن جرائم 
واضحة وهو املفاخر الدائم بتطبيق القانون.

في أثناء تطبيقه للقانون في فرعيات عام 
2008 تقهوى الوزير في الرقة في ديوانية وصرح 
للصحافة بأنه تأكد انه لم يصادف فرعيات نهائيا 
في الرقة، وربعنا احملامون لم يجدوا أسهل وال 
أبس����ط وال أروع من هكذا شهادة ليدللوا على 

براءة املتهمني في تلك القضية.
يعني تصريح بثالث قضايا وتصريح طير 
فيه قضية، وله����ذا قلت لكم هو ال يدري بأنه 

ال يدري.
وللتذكير فهو بشحمه وحلمه الوزير الوحيد 
للداخلية في الكويت عبر تاريخها الذي يتصل 
فيه نائب ليقول ل����ه ملاذا ادخلت فالنا فيقول 
ل����ه »ورب الكعبة مو أنا ه����ذا رئيس الوزراء 

وانت وكيفك«.
يا جماعة »شيلمهن« كلما كتبت عن تصريح 
تطايرت أمامي تصريحاته، أبقاه اهلل للمسلمني 

عامة، وللحديث بقية.

كيف نصحح هذا االنحدار؟ شيلمهن )2(ظاهرة القصيبيين وظاهرة الربعيين بالش عتاب
يح����دث ان تتلقي 
مكامل����ة هاتفي����ة من 
صديق����ة او قريب����ة 
غابت عنك شهورا او 
سنوات طويلة، لتشرع 
هي في العتاب املرير، 
وحتملك مس����ؤولية 
انقطاع التواصل فيما 
بينكما، وكأنها تعاقبك 
بالعت����اب، وجتل����دك 
باحملبة، وتصفح عن 
نفس����ها حني تتجاهل 
انها هي ايضا لم تتصل 
بك ولم تكلف نفسها 
او  السؤال عنك  عبء 

االتصال بك.
صغت الفقرة االولى 
باملؤن����ث، فالنس����اء 
مثل الرجال يقرأن ما 
نكتب وليس من العدل 
واالنص����اف صياغة 
اجلمل والفقرات للمذكر 
وحده، ونواصل مقال 
ال����ذي ميكن  الي����وم 
تذكيره على أي حال. 
فاجللد باسم احملبة، 
بالعتاب،  والعق����اب 
ايض��������ا  يح����دث 
للرج������ال. فبعضنا 
ضحايا يتعرضون ملثل 
القسوة املغلفة باحلب، 
وبعضن����ا ج����الدون 
يلق����ون مبس����ؤولية 
التواص����ل على اآلخر 

ويبرئون انفسهم.
اش����خاصا  أعرف 
ميلكون قلوبا مثمرة 
والرفع����ة  باحل����ب 
والعط����اء واحلرص 
التواص����ل،  عل����ى 
يس����ألون عن االحبة 
واالصدقاء دون عتاب 
او مطالب����ة باملعاملة 
باملثل، فالص�ديق في 
حس����اباتهم مع����ذور 
على الدوام، وال مالمة 
عليه. مبادرون باحملبة 
يعكس����ون مشاعرهم 
بصدق، فمتى حانت 
حلظة الشوق، هاتفوك 
لالطمئنان عليك دون 
همز او ملز او عتاب فج 

رخيص.

صالح الساير
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حس����نا فعلت جريدتن����ا »األنباء« 
بامتناعها عن السير في ركب املتاعيس 
والنائحني واملتباكني على جرة عسلهم 
املكسورة، والتي حازوها في غفلة من 
الكويتيون  القوم  الزمن، حني تراخى 
عن حماية أنفسهم من لصوص الظالم 

ووطاويط الليل وخفافيش العتمة.
أحيي »األنباء« المتناعها عن نشر 
ردود امللتهبة حناجرهم واملس����لوخة 
ألسنتهم والذين تقافزوا من جحورهم 
مبجرد ان وزيرة التربية صرحت لقناة 
»العربية« بان ثمة تغييرا سيتم اجراؤه 
على املناهج الدراسية الطفاء نار تلتهب 
في صدور فريق منا ومن اهلنا ومن بني 
جلدتنا، كرست تلك املناهج العوجاء 
صفحات من كتبها لرميهم مبا ال يليق 

واالساءة اليهم والى معتقدهم.
لقد أدمن البعض من اعضاء مجلس 
األمة النشر الصحافي والتواجد اليومي 
على صفحات الصحف وبقية وسائل 
االع����الم، حتى ان هناك م����ن أعلن ان 
تلك الفئة من النواب احملبني للظهور 
واملدمنني على رؤية الناس لصورهم، 
يتصلون بالصحف اذا ما غابت صورة 
الواحد منهم عن صفحاتها، شاكني باكني 
متوسلني مترجني، بأن توضع صورهم 
حتى وان كان ال مناس����بة لذلك النشر 

البهيج.
الكوارث  اآلف����ات وكارث����ة  آفة  اما 
ونازلة النوازل، فه����ي في اتفاق تلك 
الفئة من النواب مع بعض الصحافيني 
اولئك  او »املتصحف����ني« ان يتول����ى 
الصحافي����ون املتصحف����ون، نش����ر 
تصريحات وآراء واقتراحات وردود، 
الرجوع  الن����واب دون  اولئك  باس����م 
اليهم، حتى ان اولئك النواب يطالعون 
تصريحاته����م وآراءهم كم����ا يطالعها 

اآلخرون من خالل الصحف!
لذلك نقدر موقف جريدتنا »األنباء« 
المتناعها عن نشر تلك املواقف املتأزمة 
لنواب تيار االسالم السياسي، ملا فيها 
من خطورة على وحدة الصف الكويتي، 
والنهم يدسون أنوفهم فيما ال يخصهم، 
وألن املناهج شأن فني تتواله احلكومة 
وليس من شأن النواب صياغة املناهج 
وحشوها بالكراهية وما يفتت وحدة 
املجتمع ويسيء اليه، ونتمنى ان حتذو 
بقية الصحف حذو »األنباء« فتحجم 

عن نشر تصريحات النواب!
التربية  والتحية واجبة لوزي����رة 
»موضي احلمود« ونرجو اال تتراجع 
عما اعتزمته حتى لو اشعل ابناء الظالم 

النيران من حولها!

ثورة المتاعيس!
واضح كالم مباشر

عامل أدوات صحية ينصب بـ 50 ألف دينار

إنقاذ مواطن وخادمة من حريق هائل بالفنطاس

ألسنة اللهب تندفع خارج شقة املواطن بعد انقاذه

الفنان الكبير نبيل شعيل الفنان الكبير عبداهلل الرويشد

امير زكي ـ عبداهلل قنيص
على مدار 3 ساعات قامت 3 مراكز بالتعامل 
مع حريق ضخ���م مبنطقة الفنطاس ومتكن 
رجال االطفاء يتقدمهم الرائد مخلد العتيبي 
واالطفائيون مش���عل عليان ومحمد حمود 
ومشاري املطيري وناصر دشتي ونواف احلربي 
من الس���يطرة على حريق اندلع في الطابق 
الثالث واستطاع رجال االطفاء انقاذ قاطني 
الشقة وانقاذ مواطن وخادمة من بني ألسنة 
اللهب وما ان انتهى رجال االطفاء من اخماد 

احلريق حتى وصل رجال من وحدة التحقيق 
للوقوف على السبب فيما جتمعن اعداد كبيرة 
من املواطنني واملقيمني ملتابعة جهود رجال 

االطفاء في اخماد ألسنة اللهب.
من جهة اخرى انطلق رجاء اطفال القرين 
ومنهم عليان واملطيري ودش���تي بالتعامل 
مع حريق منزل في منطقة الرقة صباح يوم 
امس ومت اخماد ألسنة اللهب وانقاذ وافدين 
من اجلنس���ية اآلس���يوية كانت حتاصرهم 

النيران.

ال تنسوا ماضي هؤالء الرجال
   بقلم مطلق الوهيدة

حرب المناهج وأزمة التعاطي السياسية 
 بقلم ذعار الرشيدي

استشارة مجانية للحكومة! 
 بقلم محمد هالل الخالدي

أحالم واقعية أمام مزايدات شخصية 
 بقلم فاطمة عبداهلل الناصر

ص 19

عبداهلل قنيص
 عمم���ت وزارة الداخلية يوم أمس على عموم 
املناف���ذ وكذلك على عموم الدوريات صورة لوافد 
مصري وجاء في التعميم: يجب توقيف هذا الشخص 
لكونه متورطا في عدة قضايا نصب تصل قيمتها 
الى اكثر من 50 الف دينار إلى جانب كونه مطلوبا 

لتحقيقات الساملية. وقال مصدر أمني ان املصري 
كان يعم���ل في ش���ركة ادوات صحية وان من بني 
ضحاياه كفيله الذي هرب من العمل لديه واصبح 
مطلوبا ايضا على ذمة قضية تغيب، مشيرا الى ان 
هناك مخاوف من ان يهرب الوافد بجواز سفر مزور 
خاصة ان املبالغ التي استولى عليها كبيرة جدا.

كّتاب صفحة آراء

هلل
قاء 

الب

عبداهلل عذيب كياد سيف الظفيري � 46 عاما � الرجال: الصليبخات ق2 � ش102 
� خلف مسجد عبداهلل بن قدامة � ت: 65011343 � 97502340 � النساء: 

الصليبخات � ق2 � ش107 � ج9 � م47 � ت: 99003164.
فاطمـة احمـد عبـداهلل، أرملة عبداهلل مطر مب���ارك العميري � 80 عاما � 

الرجال: سلوى � ق3 � ش3 � م34 � ت: 25647303.
رباح محمد رباح احلربي � 46 عاما � الرقة � ق3 � ش6 � م26 � ت: 99980033 

.23941207 � 94032226 �
نـورة محمـد علي الغامن، أرملة محمد ابراهيم النصار � 73 عاما � الفيحاء � 

ق8 � ش85 � م4 �  الرجال: ت: 99411115 � النساء: ت: 22520161.

سـلطان سـالم حمود الفضلي � 76 عاما � الرجال: الصليبية � ساحة � ق7 � 
مقابل مدرس���ة املزدلفة � ت: 97927077 � النساء: الصليبية � ق7 � 

ش12 � م12.
راشد عبداحملسن عواد املياس � 88 عاما � الرجال: الفحيحيل � ق10 � ش مكة 
� م77 � ديوان املياس � ت: 23917917 � 66780403 � النساء: الفحيحيل 

� ق10 � ش مالك بن الريب � ج7 � م27 � ت: 23918079.
غنيمـة عبداهلل غلوم الصفار � 45 عاما � الرجال: الدعية � حس���ينية الصفار 
)أبو الفضل العباس( � ت: 99038344 � النساء: الرميثية � ق1 � ش17 

� م13 � ت: 25657913.

ضبط 7 هواتف في السجن المركزي »مغشوشة« تنقل مواطنًا بحالة خطرة إلى المستشفى
عبداهلل قنيص

بدأت وزارة الداخلية ممثلة في االدارة العامة للمؤسسات 
االصالحية وتنفيذ االح���كام وفي اعقاب هروب النزيل 
الباكس���تاني ناصر نزار والذي اعيد الى محبس���ه بعد 
هروب دام يومني، شن حمالت لضبط جميع املمنوعات، 
وقال مصدر امني ان رجال امن سجن االبعاد شنوا حملة 
مفاجئة اسفرت عن ضبط 7 هواتف نقالة بحوزة النزالء 

منتظري االبعاد.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
قال مصدر أمني إن ش����ابا كويتيا )24 عاما( نقل من 
شقة خاصة تقع خلف مجمع النقرة الى مستشفى مبارك 
إثر تناوله مادة يرجح ان تكون خمرا مغشوشة محلية 

الصنع، مشيرا إلى أن حالة الشاب خطرة.
وقال املصدر األمني ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
عن اغماء شاب داخل شقة غير مخصصة للسكن العائلي 

ومتت االس����تعانة برجال الطوارئ الطبية الذين صنفوا 
احلالة باعتبارها تناول تنر.

من جهة أخرى ضبط رجال جندة األحمدي في ساعة 
متأخرة من مس����اء امس األول وافدا هنديا عثر بحوزته 
على 40 زجاجة خمر محلية واعترف بحيازة املشروبات 
الروحية احمللية بقصد االجتار وشرائها من منطقة اجلليب 

وأحيل إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.

نبيل شعيل ألغى حفلة بيروت
حدادًا على وفاة والدة الرويشد

مفرح الشمري
ألغى بلبل اخلليج الفنان 
الكبير نبيل شعيل حفلته 
اقامتها  املق���ررة  الغنائية 
الليلة في بي���روت وذلك 
حدادا على وفاة والدة رفيق 
دربه الفنان الكبير عبداهلل 
الرويشد التي توفيت قبل 
يومني، داعيا اهلل ان يرحمها 

ويسكنها فسيح جناته.
الكبير  الفنان  ان  يذكر 
عب���داهلل الرويش���د ألغى 
الفنية  ارتباطات���ه  جميع 
املقررة  الغنائية  وحفالته 
اقامتها ف���ي عدد من املدن 
العربية وذلك حتى اشعار 

آخر.


