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البقاء هلل
حمدان سعود احلمدان العنتري 
ـ 79 عاما ـ الصليبخات 
ـ  ـــــ ج5  ـ ق3 ـ ش112 
ـ   66462215 ت:  ـ  م17 

.66647490
أرملة  صبيحة خلف عبداهلل، 
مضحي أحمد املضحي ـ 
`ش2  57 عاماـ  الرقةـ  ق1ـ 
ـ م22 ـ ت: 97805047 ـ 

.99068526
عبدالعزيز ابراهيم أحمد التميمي 
الرجـــال:  ـ  ـ 66 عامـــا 
الرميثية ـ ق7 ـ شـــارع 
ـ  ـ ج77  البنـــا  حســـن 
م29 ب ـ ت: 99819410 ـ 
النساء: الفردوس ـ ق2 ـ 
الشارع األول ـ م32 ـ ت: 

.24893294
منسية فرحان س�عود، أرملة 
مـــرزوق دخيـــل فراج 
ـ  املطيـــري ـ 57 عامـــا 
الفـــردوس ـ ق6 ـ ش1 ـ 
ج2 ـ م11 ـ ت: 66221217 ـ 

.99063004
بلده عطااهلل مرزوق محس�ن، 
زوجة محمـــد خيراهلل 
مرزوق الشريفيـ  54 عاما 
ـ الرجال: مسجد الرقعي 
ـ ت: 99018277 ـ النساء: 
صباح الناصرـ  ق3ـ  ش12 
ـ م29 ـ ت: 99572385 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
وليد عبدالعزيز محمد إبداحـ  46 
عاماـ  الرجال: القرينـ  ق4 
ـ ش3ـ  م3ـ  ت: 99407308 
ـ 99449128ـ  النساء: بيان 
ـ ق12 ـ ش1 ـ ج8 ـ م20 ـ 

ت: 66888770.

مقاالت  الزمالء 
كتاب الصفحة 
األخيرة ص47

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر 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.

لــإلشــتــراك :
24831692 - 24830304 - 24830322

www.alanba.com.kw

العريس في السودان يجلد ضيوفه.. الشجعان
اخلرطومـ  رويترز: في تقليد توارثه األجيال 
في شمال الســـودان الستعراض الشجاعة أمام 
الفتيات والنساء يعري الشبان ضيوف حفالت 
األعراس فـــي بعض القبائل النصف األعلى من 
أجســـادهم أثناء االحتفال بالعرس ليســـمحوا 
للعريس بجلدهم حتـــى ينزفوا دما في بعض 
األحيان، وإمعانا في إظهار الشـــجاعة ال ينبس 

أي منهم ببنت شـــفة وال يصدر عنه ولو تأوه 
وال يظهر أي اكتراث مبا يجري له.

ومبوجب هذا التقليد املعروف محليا باسم 
»البطان« يحرص الشبان على وجه اخلصوص 
على أن يتعرضوا للجلد ليستعرضوا نضجهم 
وشجاعتهم. والعريس الذي يجلد أقرانه تعرض 
شخصيا للجلد مرات عدة في حفالت عرس سابقة. 

ويحل دوره )في حفل عرسه( ليكون اجلالد.
وقال عريس يدعى عبداحلميد حميد لتلفزيون 
رويترز »واهلل يا أخي نحن عاداتنا ان فيه جلد 
وكده في العرس. وبيكون اجللد سلف ودين، يعني 
مرات بيكون انت بتنجلد وفيه ناس بيجلدوك 
وكده. مبعنى انك اذا جلدت شخصا ما عليك ان 

تتوقع ان يجلدك هو في املرة القادمة«.


