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الشارع 57 في العاصمة حيوي ومينع الوقوف 
قطعيا فيه بس الكل راكن سيارته وماشي.

أغلى ابتسامة في العالم ثمنها 153 ألف 
دوالر.

٭ وهالشارع ما متر عليه وال دورية الصبح 
خاصة وقت الزحمة.

٭ والدموع في بعض بلدان الشرق األوسط.. 
ببالش.
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يسألني أحد األصدقاء، ملاذا ال أكتب عن مشاكل املجتمع؟ 
فقلت له انني أكتب عن هذا ودليلي أنه أصبح جميع 
الشعب سياسيني ويتحدثون بها في كل مكان وزمان 
وانني أكتب عن القضايا العامة وال أكتب عن املشاكل 

اخلاصة وحينها انفجر صديقي غاضبا ليخبرني باملوضوع 
االجتماعي الذي يريدني أن أكتب عنه.

ولألمانة فان موضوع صديقي حساس وقد يحدث مع كل 
شخـص في الكـويت، لذلـك فإنني قــررت أن أكتــب 

عنه وعن كل أمــور احليــاة التي تخـص اجلميع، 
فصديقي يعاني من بخل زوج ابنته الذي تسبب بهدم 

بنــاء عائلــة.
كل علّة في الرجل مهما كانت قد تنصلح مع مرور الزمن 

وكلنا يعرف أن هناك أشخاصا كانوا متهورين في شبابهم 
ولكن اهلل هداهم وانصلحت حياتهم وأصبحوا قدوة في 

مجتمعاتهم ولكن هناك خصلة إن كانت في الرجل فإنها ال 
تنصلح بل انها تزيد وتكبر وهي البخل.

عندما تتزوج الفتاة فهناك نصائح يقدمها اآلباء لبناتهم 
عن بعض األمور ويطلبون منهن حني سماع بعض طلبات 

الزوج أن تترك الفتاة بيت الزوج وتعود إلى بيت أبيها 
فورا، من ضمنها أنه حني تطلب الزوجة مبلغا من املال 
لشراء احتياجات أساسية ويقول لها »ما عندي ودبري 

عمرك« فإنني أنصح أي امرأة بأن تترك منزل زوجها ألن 
تلك الكلمة لها معنى واحد فقط وال يقولها رجل يريد أن 

يحافظ على زوجته.
اجلميع يعرف احلديث النبوي الشريف »اختاروا لنطفكم 
فإن العرق دساس« ويعتقد اجلميع أن حديث نبينا عليه 

الصالة والسالم موجه للرجال فقط في حال أرادوا الزواج 
ولكنه موجه للجميع دون حتديد جنس املخاطب، فاألب 

عليه أن يحرص على ان يختار البنته الزوج املناسب أكثر 
من اختيار زوجة ابنه عمال باحلكمة التراثية التي تقول 

»اخطب لبنتك وال تخطب البنك«، فإن كان نسيبك يحمل 
مواصفات البخل فعليك أن تطلق ابنتك فورا فالطالق 

أطهر وأشرف مما يريده زوج ابنتك لها حني يقول »دبري 
عمرك«.

أدام اهلل الرجال الذين يحشمون زوجاتهم وال دام من يقول 
لزوجته »دبري عمرك أو روحي تسلفي«.

وّدعت قناة العربية التابعة ملجموعة mbc مديرها 
العام اإلعالمي الشهير عبدالرحمن الراشد الذي 

استقال من منصبه ليتواله من بعده د.عادل الطريفي 
مديرا جديدا لهذه القناة العربية املتميزة، وكان 

الراشد قد استمر طيلة السنوات العشر األخيرة 
يقود »العربية« من جناح إلى آخر حتى طبقت شهرة 
»العربية ـ احلدث« اآلفاق وتسيدت الفضاء االخباري 

العربي.

>>>

يعتبر عبدالرحمن الراشد ومجموعة من الصحافيني 
السعوديني املتميزين اجلزء الظاهر من جبل الثلج 

في اململكة العربية السعودية، حيث ميكن رصد 
جتاربهم العملية الناجحة بسهولة بسبب شهرتهم 
الواسعة في اإلعالم العربي، أما اجلزء املغمور في 
املاء، وأعني بقية اجلسم الصحافي الرسمي وغير 
الرسمي في اململكة، فكبير وكثير وعميق ويعكس 

درجة املهنية العالية التي بلغها اإلعالم السعودي.

>>>

إضافة ملتابعتي اللصيقة والطويلة للصحافة 
السعودية، اقتربت أثناء تصوير برنامج كشاف 

اخلليج من الساحة اإلعالمية الرسمية في اململكة 
العربية السعودية )اإلعالم اخلارجي( والحظت 
االقتدار االحترافي لدى العاملني في هذه املهنة 

الصعبة واملضنية، كما ميكن مالحظة تطور 
الصحافة السعودية وقدرتها على النقد والتحليل 

واملتابعة وكثرة األقالم الرصينة فيها.

>>>

نتمنى لإلعالمي السعودي عبدالرحمن الراشد 
التوفيق في حياته بعد هذا املشوار النافع، ونشد 
على يده شاكرين له جهوده التي بذلها في سبيل 

تطوير اإلعالم العربي، حيث متكن من تقدمي صحافة 
رشيقة تبدت في جريدة »الشرق األوسط« وشاشة 

أنيقة جتلت في »العربية ـ احلدث«. 

طلقوا بناتكم عبدالرحمن الراشد

لالشتراك
22272770
www.alanba.com.kw
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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 2014/11/02 حتـى 2014/12/13 .
� 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.

للوقت ثمن... وللأملا�س قيمة...

25د.ك اشـــــترك بــ
واحصل فوراً على طقم ساعة وقلم مرصعين باأللماس !
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)هاني الشمري( قوس قزح يغطي سماء العاصمة 

)محمد هاشم( القوس استمر ظهوره ملدة نصف ساعة 

نصف ساعة من قوس قزح
ش����هدت الب����اد هط����ول 
أمطار متفرقة اس����تمرت منذ 
الباك����ر حتى عصر  الصباح 
أمس وانته����ت بظهور قوس 
قزح بشكل واضح في سماء 
الباد واس����تمر ظهوره نحو 
نصف ساعة، فيما أشار الفلكي 
خالد اجلمعان الى ان ما تشهده 
الباد من تساقط لألمطار يقع 
ضمن فترة الوسم والتي تعد 
من األمطار املوس����مية والتي 
تتكرر خ����ال هذه الفترة من 
كل عام، وقال ان فرص االمطار 
لم تنته وس����تظل قائمة على 
فترات متقطعة حتى بعد نهاية 
هذا املوسم الذي يعد إيجابيا 
حتى اآلن. وقال اجلمعان إن 
البارد  الطقس  أول عام����ات 
في الكويت ستكون مع نهاية 
الشهر اجلاري نظرا لتراجع 
زاوية سقوط أشعة الشمس 
عن 40 درجة، علما أن اقل مقدار 
لها خال العام في فصل الشتاء 
يبلغ 37 درجة ويكون في 22 
ديسمبر املقبل والذي يتزامن 
مع طول الليل وقصر النهار 
في الكويت. وذكر اجلمعان أن 
فترة التحول الكلي من الطقس 
املعتدل الى الطقس البارد في 
الكوي����ت تلق����ب باملربعانية 
والتي تبدأ في 6 من ديسمبر، 
مشيرا الى أننا حاليا منر بفترة 
انتقالية فصلية من اخلريف 
الى الشتاء، مؤكدا أن الطقس 
الكويت يختلف  ف����ي  البارد 
عن باقي دول اخلليج بسبب 
وج����ود الكويت ف����ي الطرف 
الشمالي من اخلليج العربي، ما 
يجعلها عرضة لتدفق اجلبهات 
الباردة واملرتفعات  الهوائية 
املوسمية مباشرة لتكون بذلك 
أحد أبرد املناطق في اجلزيرة 

العربية.

ودع����ا اجلمعان مرتادي 
البر وأصحاب املخيمات الى 
املناط����ق املنخفضة  جتنب 
ق����د تك����ون عرضة  والتي 
للمس����ارات املائية ومناطق 
الطبيعية،  جتمع االمط����ار 

والى ضرورة أخذ احليطة 
واحلذر من البرق املصاحب 
لألمطار وتفريغ الشحنات 
الكهربائية، وعدم استخدام 
الهاتف احملمول في املناطق 

املكشوفة.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية  فادخلي  في 
عبادي  وادخلي جنتي

عيده مضحي مجبل املهيميل العازمي، زوجة 
خلف مبارك املهيميل العازمي ـ 82 عاما ـ 

النسيم ـ ق1 ـ ش16 ـ أزرق 22 ـ ت: 99027715 
ـ 99088417 ـ 99037092.

عبدالرضا يوسف عبداهلل الفيلي ـ 73 عاما ـ 
الرجال: الدسمة ـ ديوانية الشواف ـ ق3 ـ ش32 

ـ م2 ـ ت: 60054600 ـ 22548355 ـ النساء: 
ضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ شارع احمد 

الهندي ـ م10 ـ ت: 99005175.
محمد شافي سالم الهاجري ـ 101 عام ـ 
اجلهراء ـ العيون ـ ق1 ـ ش10 ـ م18 ـ ت: 

.99026872
وفيقة راشد شنوف الراشد، زوجة عيد نشمي 

املفلح ـ 57 عاما ـ الرجال: ديوان العربود ـ 
صليبخات ـ ق3 ـ ش114 ـ م37 ـ ت: 99702227 
ـ النساء: صليبخات ـ ق3 ـ ش113 ـ ج4 ـ م15 ـ 

ت: 99997671.
مرمي سليمان محمد، ارملة صالح الدين الربعه 

ـ 53 عاما ـ الرجال: السرة ـ ق2 ـ ش1 ـ م4 
ـ ت: 97965529 ـ النساء: جنوب السرة ـ 
الصديق ـ ق7 ـ شارع عبداللطيف سنان ـ 

م295 ـ ت: 99955568.

غنيمة احمد محمد الدوسري، ارملة احمد 
مجبل الفرج ـ 79 عاما ـ الرجال: الفنطاس ـ ق2 
ـ ش20 ـ م4 ـ ديوان الفرج ـ ت: 96664997 ـ 

النساء: العقيلة ـ ق1 ـ ش105 ـ م37.
علي عادل علي بوزبر ـ 23 عاما ـ الرجال: 

العديلية ـ ق2 ـ ش21 ـ م A17 ـ ت: 22511961 ـ 
النساء: صباح السالم ـ ق10 ـ ش األول ـ ج14 ـ 

م15 ـ ت: 99370638 ـ الدفن التاسعة صباحا.
حسني علي محمد العميري ـ 84 عاما 

ـ الرجال: حطني ـ ق1 ـ ش106 ـ م1 ـ ت: 
66688344 ـ النساء: الزهراء ـ ق5 ـ ش503 ـ 

م5 ـ الدفن التاسعة صباحا.
علي احمد علي الفريح ـ 97 عاما ـ الرجال: 
النزهة ـ ق3 ـ شارع ناصر القطامي ـ ج33 ـ 

م4 ديوان الفريح ـ ت: 50625275 ـ 99613894 
ـ النساء: اشبيلية ـ ق4 ـ ش423 ـ م64 ـ ت: 

99798293 ـ الدفن التاسعة صباحا.
سلمان علي علي البندري ـ 66 عاما ـ الرجال: 
االندلس ـ ق3 ـ ش1 ـ م69 ـ ت: 99065303 ـ 
99635740، النساء: االندلس ـ ق3 ـ ش103 ـ 
م69 ـ مقابل املسجد ـ ت: 99391137 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.

عبداهلل العابرانور عبداهللاحمد الصالح

وزير اإلعالم اعتمد جوائز عام 2014.. اخلليفي في مجال الرواية والشطي لـ »الثقافية« 

أحمد الصالح يحصل على »التقديرية«..وأنور عبداهلل والتركماني 
واحلشاش وسراب والعابر حصلوا على »التشجيعية« في »الفنون«

مفرح الشمري ـ خلود أبوالمجد

اعتم���د وزي���ر اإلعام 
ووزي���ر الدولة لش���ؤون 
الشباب ورئيس املجلس 
الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الش���يخ سلمان 
احلمود في اجتماع برئاسته 
الدولة  ترشيحات جوائز 
التقديرية واعتماد تقارير 
احملكمني اخلاصة بجوائز 
الدولة التش���جيعية لعام 
الفنون  2014 في مجاالت 
واآلداب والعلوم االجتماعية 
واإلنس���انية.. وقد حصل 
على جائزة الدولة التقديرية 

لعام 2014 كل من: 
ابراهيم محمد الشطي  ٭ 

� ف���ي مج���ال اخلدم���ات 
الثقافية 

٭ الفن���ان أحمد عبداهلل 
الصالح � في مجال الفنون 

املسرحية
٭ األديب سليمان محمد 
اخلليفي � في مجال القصة 

والرواية
وقد جاءت نتائج اجلوائز 
التش���جيعية على النحو 

التالي: 
اوال: مجال الفنون 

التش���كيلية  الفن���ون  ٭ 
والتطبيقية )الرسم( 

مي الس���عد ع���ن »لوحة 
انتظريني 2-1« 

٭ التمثيل املسرحي: 
يوسف احلشاش عن دوره 

في مسرحية »يوميات ادت 
الى اجلنون«

التلفزيوني  التمثي���ل  ٭ 
والسينمائي

الفنان عبداهلل التركماني 
عن دوره في مسلسل »ساهر 

الليل � اجلزء االول«
٭اإلخراج املسرحي

املخرج عبداهلل العابر عن 
مسرحية »البوشية«

٭ اإلخراج اإلذاعي
املخرج وليد س���راب عن 
البرنامج اإلذاعي »صوت 

السهارى«
٭ التأليف املوسيقي 

ان���ور عبداهلل   الفنان 
ع���ن اوپري���ت »وتبق���ى 

الكويت«.

يوسف احلشاش

عبداهلل التركماني


