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احتاد اجلمعيات: إطالق بوابة إلكترونية إلطالع 
املستهلكني على أسعار السلع.

الري فلينت امبراطور اإلعالم االميركي يعرض 
مليون دوالر مقابل تقدمي اي تسجيالت «فاضحة» 

لترامب.
٭ ومع هالشي نبي مراقبة صجية.

٭ رمبا «ُتفلس» من كثرة فضائحه!!
واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهللا ٢٣ من احملرم ١٤٣٨ املوافق ٢٤ اكتوبر 2016االثنني
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أبعد من الكلمات
«هو معي دائما في كل مكان مع كل دقائق 

حياتي».
سيلني ديون، جنمة الغناء 

الكندية، تكشف مدى تعلقها 
بزوجها الراحل رينيه اجنيليل 

الذي ال يفارق مخيلتها أبدا، على 
حد تعبيرها.

«في كل مرة أشعر بأنني ممثلة مبتدئة».
املمثلة السورية كندة علوش 

وهى تستعد لتصوير مشاهد 
مسلسل «حجر جهنم» مع النجم 

إياد نصار، وتقول: رغم أنني 
قطعت شوطا كبيرا في التمثيل، 
لكنني في كل مرة أبدأ فيها عمال 

فنيا ينتابني إحساس بأنه عملي األول 
والبد من بذل كل اجلهد لكي يرضى 

اجلمهور والنقاد.

«كان طالبها وربنا استجاب له».
سامية زين العابدين زوجة 

العميد عادل رجائي الذي مت 
اغتياله غدرا على يد ثالثة إرهابيني 

أمام منزله مبدينة العبور في 
القاهرة، وقد حكت زوجته لبرنامج 
«كل يوم» الذي يقدمه عمرو أديب 

أنها سمعت صوت الرصاص فأدركت على 
الفور أن زوجها استشهد، مؤكدة ان زوجها 
كان معها في العمرة ودعا هناك ربه أن ينال 

الشهادة.. وقد نالها.

«من الواضح أنها في طريقها إلى البيت 
األبيض».

السير كريستوفر ماير، 
سفير بريطانيا السابق في أميركا، 

خالل تأكيده أن فظاظة املرشح 
اجلمهوري دونالد ترامب ودوامة 

فضائحه األخالقية هما السبب 
األول في دفع املرشحة الدميوقراطية 

هيالري كلينتون ملنصب الرئاسة.

«على كل امرأة اختيار الرجل المناسب لها 
دون اندفاع».

املؤلفة واملترجمة البريطانية 
الشهيرة ديبورا لي فيرنيس خالل 

تقدميها النصح للنساء اللواتي 
يبحثن عن حياة زوجية سعيدة، 

وذلك بعد ٢٠ سنة من زواجها من 
النجم هيو جاكمان.

«كنت أحلم بالبطولة وجاءتني في مسلسل 
جماهيري كبير».

املمثلة املصرية ريهام حجاج 
عن أول بطولة مطلقة لها في 
مسلسل «الكبريت األحمر»، 

معربة عن سعادتها البالغة برد 
فعل املشاهدين واجنذابهم ألحداث 

املسلسل الذي يتحدث عن عالم اجلن 
واستغالل البعض لهذا األمر في الدجل 

والشعوذة.
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هل سيحضر بوب ديالن احلائز 
«نوبل» لتسلم اجلائزة؟

استكهولم - رويترز: قالت اللجنة التي منحت جائزة 
نوبل لألدب للمغني والشاعر األميركي بوب ديالن، السبت، 
إن مســألة حضوره حفل تســليم اجلائزة لم يتأكد بعد، 
حيث لم يدل ديالن، الذي يشتهر بتحاشيه وسائل اإلعالم، 
بأي تعليق على اجلائزة التي تبلغ قيمتها ثمانية ماليني 
كرونــة (نحو ٩٣٠ ألــف دوالر أميركي) علــى الرغم من 
احملاوالت املتكررة من األكادميية امللكية السويدية للعلوم 
التــي متنح هذه اجلائــزة لالتصال به منــذ إعالن فوزه 

باجلائزة في ١٣ أكتوبر.
وقالت وسائل اإلعالم السويدية: إن بير فاستبيرغ عضو 
األكادمييــة، قال إنه إذا ظل ديالن على صمته فســيكون 
ذلك أمرا «فظا ومتغطرســا»، ولكــن األكادميية قالت إن 

تصريحات فاستبيرغ ال تعكس رأيها.

يأيتها النفس  
املطمئنة  ارجعي إلى 

ربك   راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي 

وادخلي جنتي

البقاء هللا

عبداهللا صالح اجلبر ـ ٨٢ عاما ـ الرجال: الظهر ـ ق٣ 
ـ ش٣ ـ م١١ ـ ت: ٦٥١٦٣٣٤٤ ـ ٩٩٧١٢٨٨٤ ـ النساء: 

مشرف ـ ق٥ ـ ش٣ ـ م٢٧ ـ ت: ٩٩٢٤٧١٠٣.
نعيمة محمد إبراهيم الربيعة، أرملة ناصر علي العريفان 
ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ القصر ـ ق٢ ـ شارع 

مرشد الشمري ـ م٢٤ ـ ت: ٩٩٤٢٢٥٢٢ ـ النساء: 
كيفان ـ ق٥ ـ ش٥٢ ـ م٥.

إبراهيم خليل إبراهيم السعيد ـ ٧٢ عاما ـ الرجال: 
الرحاب ـ ق٢ ـ ش١٤ ـ م٢٨ ـ ت: ٩٦٠٠١٦٦٦ ـ النساء: 

السرة ـ ق٤ ـ ش١٢ ـ م٢١ ـ ت: ٥١٢٢٢٧٧١.
خيرية أحمد إبراهيم، أرملة محمد غلوم حسني دشتي 

ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: اجلابرية ـ حسينية البلوش ـ ق١١ 
ـ ش١٠٨ ـ ت: ٦٦٧٩٨٩٨٧ ـ النساء: اجلابرية ـ ق٩ ـ 

ش٢٠ ـ م١١.

ملكة جمال لبنان تقسم اللبنانيني حول أحقيتها في الفوز.. 
«والزبالة» أطاحت بفرص فوز إحدى الوصيفات باللقب!

لــم يــأت احلــدث اجلمالي 
النتخاب ملكة جمال لبنان والذي 
ينتظره اللبنانيون سنويا على 
قدر التوقعات بالنسبة لرواد 
مواقع التواصــل الذين صبوا 
غضبهم على جلنة التحكيم التي 
توجت املرشحة ساندي تابت 
باللقب اجلمالي، متسائلني هل 
هذه ملكة جمال لبنان او ملكة 
بشاعة لبنان؟ واختيرت ماريبل 
طربية وصيفة اولــى، اندريا 
هيكل وصيفة ثانية، تريســي 
رزق اهللا وصيفة ثالثة، وهالة 

مرعب وصيفة رابعة.
ولدى وصول املشــتركات 
اخلمس الى مرحلة التصفيات 
النهائية برز التفاوت في مستوى 
االجابات حول السؤال املوحد 
والــذي كان: اقتــرب انتخــاب 
رئيس اجلمهوريــة ولو كنت 
مكانه مباذا تبدئني عهدك وملاذا؟ 
فتنوعــت االجابــات الصادمة 
والتي اطاحت بحظوظ بعضهن، 
فــردت املشــتركة هالة مرعب 
قائلة: ببلش شــيل الزبالة من 
الشارع الي عم تسبب امراض 
وآخدهــن على املستشــفيات! 
طبعا املشتركة كانت تقصد ان 
النفايات تسبب امراضا تؤدي 
باللبنانيني الى املستشفيات لكن 
اجابتها جعلتها ضحية حمالت 
واســعة على مواقع التواصل 
خاصــة مــن مقدمــي البرامج 
االنتقاديــة مثل هشــام حداد 

وعادل كرم وغيرهما.

كما وقعت املشتركة تريسي 
رزق اهللا التي كانت محط آمال 
االغلبيــة بانتزاع لقب اجلمال 
بخطــأ آخر عندمــا اجابت عن 
ذات الســؤال بالقــول ان مــن 
اول مهــام رئيــس اجلمهورية 
ان يزيل النفايات من الشوارع 
لتنطلق حمالت ســخرية من 
االجابة، معتبرة أن عمل الرئيس 
االساســي ســيكون بحســب 
اإلجابة «لم الزبالة»! ولتطيح 

تلك اإلجابة بحظوظها بالفوز 
لتكتفي مبركز الوصيفة الثالثة

وما ان توجت ساندي تابت 
ملكة جمــال لبنان للعام ٢٠١٦ 
حتى انهالــت التعليقات على 
مواقع التواصل االجتماعي، وقد 
متايزت اآلراء بني مؤيد النتخاب 
تابت وبني رافض لذلك. وأتت 
التعليقات على الشكل التالي:

٭ قيمة الهدايا للملكة بيحلوا 
مشكلة الدين العام يا جماعة.

٭ نعم للتمديد مللكة جمال لبنان 
السابقة فاليري.

٭ للصراحــة، ترايســي رزق 
اهللا كانت االجمل، االرقى والتي 
تستحق بجدارة لقب ملكة جمال 

لبنان.
٭ مش حرام هيدي تبيع فجل 

وساندي ملكة جمال؟
٭ هيي املسابقة حتديدا «ملكة 
جمــال لبنان أو ملكة بشــاعة 

لبنان».
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ملكة جمال لبنان ساندي

y.abdul@alanba.com.kw
يوسف عبدالرحمن

ومضات

لي صديق (عتيج) يعمل (شوفير) وهو احد مكاسبي 
من ايام هبة ذهاب اهلنا الى لبنان للتصييف في 

اجلبل في فترة السبعينيات يوم كانت بيروت 
عاصمة العواصم للسياحة الكويتية وقبلتها.

املهم بوشادي لبناني حتى النخاع لم تُْغِره الهجرة، 
وظل مرابطا في لبنان وفي رأيي ميثل (جيل 
الزقرت) بس فيه عيب شرعي واحد (بيشارع 

ويجادل كتير)!
اتصل بي امس مساء ودار احلوار التالي:

هو: خيي مسيو يوسف مساء اخلير.
أنا: أهال بهطلة شو خبرني بوشادي كيفكون 

واالسرة الكرمية؟
هو: مشتاقني ياحلبيب طولت الغيبة بومهند!

أنا: معك حق لبنان ما بينشبع منها احلبيبة القدمية 
الوفية لنا لكننا غايصني باالنتخابات البرملانية.
هو: ييه.. احلال واحد متلنا واقعني بالطوشة 

الرئاسية!
أنا: طول عمرنا متشابهني حد التوأمة بوشادي.. ما 

صحيح؟
هو: هههه.. قصدك تألي (إذا كنت جاري ال تخرب 

دياري)!
أنا: هههه.. هههه.. احنا مثل بعض مبعنى (الداخل 

بالسياسة مثل الداخل بتنكة الكناسة)!
هو: نحنا عم يقرر مصيرنا (الديناصورات) وانتو 

ضايعني ما بني االغلبية واملعارضة واالصالح 
والصامتني.. ما هيك؟

أنا: صدقت بوشادي هيك الوضع.. وما رأيك باحلل 
عزيزي بوشادي؟

هو: ندعو لفيدرالية ما بني الكويت ولبنان!
أنا: خربت يا بوشادي ما بتصير باحلكم خيي! احنا 
وراثي وانتو جمهوري! وبعدين تعا لقلّك احنا حضر 

وبدو وانتو طوايف؟
هو: يا عيب الشوم، سكرتها خالص ما في فيدرالية؟

أنا: حبيبي بوشادي الزم تعرف التجار ما بيلتقوا 
مع العسكر في الدميقراطية!

وصمت صاحبي بوشادي بعد ان وّدعته قائال: ان 
احلرية حق ومسؤولية، وهي مصيرنا نحو التغيير 

لألفضل وبهما افرح حيث وقفت.
ومضة: أحببنا لبنان ألن فيها اشباهاً لنا في كل 

شيء.. اجلغرافيا والسكان واملشهد السياسي 
والبرملاني والنظم واحلريات.

آخر الكالم: ال أدري ملاذا فتح الشوفير بوشادي 
صوت املذياع وهو ينهي املكاملة على صوت جناح 

سالم وهو يعلو مودعا لي ويتداخل مع صوته:
الشاب االسمر جنني يا عيوني
سلبني عقلي مني.. هاهللا هاهللا

وغيروا ما اهوى شباب.. ما اريده يبعد عني
دخيل اهللا.. انت وحدك شاغلني

لبنان والكويت وجهان لعملة واحدة.. ونقولها جهراً: 
بحبك يا لبنان وصدقت فيروز.

صديقي اللبناني

الوصيفة الثالثة تريسي رزق اهللا

الوصيفة الثانية أندريا هيكل

الوصيفة االولى ماري بيل طربية

د 

عائلتا العريفان والربيعة
تنعيان مبزيد من احلزن واألسى

 فقيدتهما الغالية املغفور لها بإذن الله تعالى

 نعيمة محمد إبراهيم الربيعة
أرملة المرحوم/ ناصر علي العريفان

وقد ووري جثمـــانـها الرثى
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