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»أوكسفورد بيزنس«: الكويت تدخل سباق 
صناعة البتروكيماويات والبالستيك.

محلل سياسي: ال أعرف أين توجد جامعة الدول 
العربية.

٭ احنا ماراثون الضاحية نخسر فيه! ٭ جامعة الدول العربية موجودة.. وغير موجودة 
في نفس الوقت!

أبعد من الكلمات
»جذبني بأخالقه ورجولته«
الفنانة السورية 

كنده علوش متحدثة 
عن عمرو يوسف بعد 
ارتباطهما ببعضهما، 

وقالت في حوار ملجلة 
الكواكب: جذبني فيه 
طيبة قلبه وانسانيته 

ورجولته وأخالقه العالية، 
عمرو زوج مثالي تتمناه اي 

فتاة، وامتنى ان أسعده.

»إنجابي لطفل جعلني أفكر
 في المزيد«

املغنية واملمثلة 
األسترالية داني مينوغ 

تعترف ان إحساسها 
باألمومة غير مجرى 

حياتها، مضيفة ان من لم 
تعش هذا االحساس لن 

تذق طعم احلياة أصال، فاالبناء 
نعمة كبيرة ال يدركها اال من 

حرم منها.

»أنا سعيدة للغاية بالعمل
مع هذا النجم«

املمثلة املصرية هالة 
صدقي اثناء تصوير 

مشاهدها من دورها في 
فيلم »آخر ديك في مصر«. 

وأضافت: »أنا سعيدة 
للغاية بالعمل مع محمد 

رمضان، فهو فنان موهوب«.

»ال يجب ان نبقى صامتين حيال 
هذا النوع من اإلجرام«

املمثلة إيفان راشيل، 
جنمة املسلسل التلفزيوني 

»ويست ورلد«، وهي 
تكشف عن تعرضها 

العتدائني جسديني في 
حياتها، مؤكدة ان األمر زاد 

عن حده وان الرجال ال تزال 
نظراتهم للمرأة قاصرة فقط 
على حدود اجلسد ال العقل!
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رسالة نتائج االنتخابات!
كتبت )26( زاوية في مرحلة ما قبل 

االنتخابات واتبعها بواحدة أخيرة هذه، 
وهي عبارة عن رسالة نتائج ما بعد 

االنتخابات، يرجى قراءة النتائج صح!
قد تكون هذه من أصعب االنتخابات لتحكم 

»الصوت الواحد«، الذي جاءت نتائجه 
لصالح املشاركة الشعبية بنحو 70% وكان 

التغيير بنحو 60% فازت فيه األقليات 
وأيضا املعارضة، وكان هناك حضور 

الفت للشباب مبا يقارب نحو 68%، وكٌل 
عزف على لياله وعلى وتر القبيلة والعائلة 

والطائفة، فالحظنا قبائل صغيرة حققت 
مكاسب عظيمة، وقبائل كبرى حصدت 

العلقم وخسرت مقاعدها، وأرى أن »التجمع 
السلفي« هو أكبر اخلاسرين، وعليه إعادة 

النظر في قياداته وإعطاء الشباب دورا 
أكبر في العمل السياسي، واحلمد هلل تسيد 

املشهد االنتخابي بروز هؤالء الشباب 
»احللوين«.

أنا كمواطن فهمت الرسالة، وهي بحق 
انتفاضة شعبية أطاحت بأغلبية مجلس 

2013، ووصل إلى قاعة عبداهلل السالم 
شباب أسميتهم في زواياي الـ )26( قبل 
االنتخابات بـ »احلصان األسود«! ويكفي 

أن نعلم أن 82% ممن وصلوا جامعيون، 
و8 منهم يحملون الدكتوراه، و11 يحملون 
املاجستير، و7 يحملون الدبلوم، وشاهدنا 
أيضا عودة »املقاطعني« بقوة وتراجعا في 
التمثيل الشيعي إلى )6( ووصول )4( من 
حدس و)3( للرشايدة و)3( للكنادرة و)3( 

للعجمان و)2( للمطران.
االنتخابات هذه ركزت على 4 قضايا تصدرت 

التصريحات، وهي )اجلنسية - حرمان 
املسيء - البنزين - وثيقة اإلصالح(.

ومضة: جناح ملحوظ للخيول السوداء 
متمثال في الشباب الوطني اجلامح وسقوط 

مروع لبعض التكتالت القبلية، وخروج 
عن االلتزام بالتشاورية ورسالة حادة من 

املقترعني لبعض الوجوه القدمية.
همسة: عبدالوهاب البابطني، عمر الطبطبائي، 

ويوسف الفضالة، وأسامة الشاهني، رباعي 
عاقل جدا، وأعتبرهم ركائز لهذا املجلس، فاهلل 

يوفقهم مع اخوانهم في قادمات األيام.

آخر الكالم: رحم اهلل شاعر الكويت الكبير 
زيد احلرب الذي له قصيدة طويلة عنوانها 

»مجلس األمة« نظمها في 12-5-1965 اخترت 
لكم هذه األبيات، منها:

يا مجلس األمة وللشعب سادة
أنتم مفاتيح الفرج للمعاسير   

وأنتم صالح الشعب وأنتم رشاده
وذي عادة السدرة تلم العصافير  

احنا انتخبناكم نريد السعادة
ومن الفرح خطٍر مع الطير بنطير  

ال شك حالت بالسعادة قرادة
        وال هقينا كل ما صار بيصير
نعم، سعادة تلف الكويت والهقوة أن يستمر 

هذا املجلس 4 سنوات قادمة ما لم حتل بنا 
القرادة!
تفاءلوا!

ومضات

Area (m2): 300
Number of Bedrooms: 4
Number of Bathrooms: 3
Description:
Delux first floor flat for rent One master bedroom 
with dressing room and bathroom in addition 
to 3 spacious bedrooms with 2 bathrooms, full 
equipped kitchen.
Spacious giving room. Newly renovated, shaded 
parking.
In South Surra, Shuhada area within walking 
distance of the main co-op and all facilities. Easy 
access from main roads.

For Rent

Contact us:

55348988


