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احلديث األخير

مثال في اُخللق

خبــر وفاة الزميــل العزيز عادل الشــنان تلقيته فجرا، خبر 
عقد لســاني، وشــل حركتي وجعلني في ذهول، ولكنه أمر اهللا 

الذي ال مفر منه.
الراحــل «بوعلي» العاشــق للكويت وأهلهــا واحلريص على 
مساعدة اجلميع دون استثناء، الكلمات ال توفيه حقه ألن مواقفه 
معي ومع غيري ال تنسى، والكل يشهد بذلك في شارع الصحافة.
الراحل العزيز عادل الشنان من الزمالء الذين يحرصون على 
أداء مهنته على أكمل وجه، وعلى مصداقية اخلبر، يحاول جاهدا 
البحث عن احلقيقة في املجاالت التي عمل بها طوال مسيرته في 
شــارع الصحافة على الرغم من الظروف الذي يعيشــها، إال أنه 

كان مضرب مثل اجلميع في صنع اخلبر وكيفية التعامل معه.
الراحل العزيــز «بوعلي» قلبه أبيض وال يحمل فيه ضغينة 
ألحــد، كان همه األول واألخير إســعاد أســرته الصغيرة فتجده 
يســاعد كل من يلجأ إليه لتخليص معامالتهم في وزارات الدولة 
بحكم عالقاته الطيبة مع العاملني بها، وذلك من باب إنساني ومن 

باب عمل اخلير إلسعاد من يطلبه بأي مساعدة.
الراحل العزيز عادل الشنان، مهما كتبت عنك لن أعطيك حقك 
ألنك صاحب قلب نظيف وابتسامة صادقة، رحمك اهللا وأسكنك 

فسيح جناته يا «بوعلي» واهللا يصبرنا على فراقك.
مفرح الشمري

فقدت أسرة «األنباء» أمس في حادث سير أليم الزميل 
العزيز عادل الشــنان بعد مسيرة استمرت عدة سنوات 
شهدنا خاللها منه أعلى درجات املثابرة وااللتزام والتفاني 
واالحتراف فــي العمل والصدق في التعامل والتميز في 

كل امللفات التي تولى متابعتها وتغطيتها.
ال تكفي أي كلمات رثاء للحديث عن امليزات الشخصية 
واملهنية التي متتع بها الزميل الراحل، وأهمها وقوفه إلى 
جانب زمالئه وأصدقائه في كل أوقاتهم الصعبة ومساندتهم، 
إضافة إلى حرصه الدائم على حتقيق الســبق الصحفي 

املستند إلى مصادر موثوقة ومعلومات دقيقة، ما أكسبه 
تقدير زمالئه من اإلعالميني وعزز ثقة القراء الدائمة به.

فــي هذه املناســبة احلزينة، ال يســعنا إال التقدم إلى 
أسرة الفقيد ومحبيه بأحر التعازي، داعني اهللا أن يتغمده 
بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وسنظل دائما 
نحتفظ بكل الذكريات الطيبة عنه وعن إسهاماته وهمته 

في العمل وإخالصه.

محمد بسام احلسيني

فاجأنا كالصاعقة خبر وفاة الزميل اخللوق عادل الشنان 
صباح أمس اثر حادث مروري أليم .

 كان الزميــل العزيز محبوبا لدى اجلميع، ولم نســمع 
منه طوال فترة مزاملته أي كلمة تسيء ألحد وكان بشوشا 

ال تفارقه االبتسامة.
لقد رحل تاركا محبة الناس له، وهو ما جعل األوساط 
الصحافية واملواقع اإللكترونية تضج حزنا بخبر وفاته امس.
عرفت «بوعلي»، رحمة اهللا عليه، عن قرب، وقد شارك 
معي في تغطيــة انتخابات املجلس البلدي األخيرة، حيث 
كان متجاوبا ومتعاونا وحريصا على تغطية الندوات املكلف 

بها دون ملل أو كلل.
كنــت ألتقيــه في صالــة التحريــر، وكان حريصا على 
متابعة أخبــاره بحكم انه مكلف بتغطية أخبار مؤسســة 

الرعاية السكنية.
رحم اهللا العزيز الغالي وأسكنه فسيح جناته، ونسأل 

اهللا أن يجعل البركة في ابنه علي وإخوانه.
بداح العنزي

«الطيبون يرحلون عن عاملنا ســريعا». يوما بعد 
يوم تتأكد لي هذه املقولة التي خبرتها مع مرور الزمن 
والتقدم في العمر رغــم أن «املوت»، احلقيقة الكبرى 
التي قــال عنها احلســن البصري «ما رأيــت يقينا ال 
شــك فيه أشبه بشــك ال يقني فيه إال املوت»، ال يفرق 
بــني ُمعّمر فــي الدنيا وقادم إليها حديثــا وَمن بينهما 
في مراحــل العمر، فالوصول إلــى النهاية أمر حتمي 
ال مــراء فيه. قال تعالــى في محكم التنزيل (كل نفس 
ذائقــة املوت وإمنــا توفون أجوركم يــوم القيامة) - 
(آل عمران - ١٨٥)، فاللهم زحزحنا وأحباءنا وفقداءنا 
وكل عبادك عن النار وأدخلنا اجلنة واجعلنا من الفائزين. 
بينما نسارع جميعا في السعي على جنبات دروب 
احلياة ترجل فجأة الزميل الطيب اخللوق البشــوش 
عادل الشنان بعد أن أودى به حادث أليم نقله من عناء 
الدنيا إلى جوار ربه في مكان نحسب وندعو أن يكون 

أفضل مما فيه أهل الدنيا من كبد. 
رحمــك اهللا يا أخي عــادل وجزاك عن دماثة خلقك 
الرفيع وحســن تعاملك معنا ومع غيرنا خير اجلزاء، 
ورزق أهلــك الصبر والســكينة والطمأنينة، وأعانهم 

على تقبل املصاب األليم. 
وإننا في احلقيقة نعزي أنفســنا جميعا في أسرة 
«األنباء» الطيبة التــي تتجدد أحزانها بفقدان الزميل 
تلــو الزميل ممن نحســبهم جميعا علــى خير، ولكن 
ال نقول إال ما يرضي ربنا (إنا هللا وإنا إليه راجعون). 
تغمدك اهللا بواسع رحمته يا عادل الطيبني، وسالم 

عليك في أهل النعيم املقيم. 
شافعي سالمة

كان صحافيا مجدا ومتميزا..
في الصباح الباكر من يوم األحد ٢٠ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ 
املوافق ٢٠٢٢/٦/١٩ تلقيت «واتســاب» يخبرني بوفاة أخي 

وزميلي عادل الشنان ـ طيب اهللا ثراه ومثواه.
دون وداع غادرنا زميلنا العزيز عادل الشــنان صاحب 
الضحكة الدائمة املرسومة على محياه إثر حادث أليم، حيث 
خرج من اسطبل صديقه املذيع احمد املسعودي في منطقة 
اجلهراء في الســاعة ١٢ مساء مغادرا الى منطقة الصليبية 
التي يسكنها، وكانت آخر كلماته لرفقاء دربه «بودي بنتي 

غدا المتحان الثانوية!».
وفي الطريق اصطدم بشــاحنة تقل (بعارين) يسوقها 
سوداني، وفاضت روحه الى بارئها، وهكذا هو هادم اللذات 

يظهر عالنية مع األجل احملتوم وفي كتاب معلوم.
طيلة اشــرافي على الشؤون اإلدارية لم اجِر حتقيقا مع 
الزميل او تطبيق جزاءات عليه، وهذا يوضح بجالء دماثة 

خلقه وعدم ارتكابه اي نوع من املخالفات!
- متيز عادل الشــنانـ  رحمه اهللاـ  باالجتهاد واملثابرة 
وتتبع األخبار من مصادرها، واتسمت اخباره وحتقيقاته 
الصحافية باملصداقية وشــدة التواصل مع املسؤولني ومع 
كل اجلهات احلكومية او الشعبية التي كان يغطي اخبارها.

- كان مجيدا في التحقيقات الصحافية والقضايا احمللية 
وله مصادره واتصاالته ومعارفه، فحقق السبق في اخباره 

وحتقيقاته.
- نــال محبة اجلميــع صغيرا وكبيرا، ومــن كل الذين 
تعاملــوا معه خالل عمله كصحافي يقوم برســالته خلدمة 
الناس دون ملل او تذمر، وضحكته دائما كانت تعلو محياه.

ومضة: في آخر مرة وجدته عندنا فــي الطابق األول يراجع 
الشــؤون اإلدارية فمازحته: متــى الرجيم املوعود؟ ضحك 

كعادته مبتسما قائال: اهللا كرمي يصير ان شاء اهللا!
وضحكنا وغادرت املكان ولم يدر في خلدي أنه وداع!

لقد تابعته في بداية عمله في تغطية الشــؤون احمللية 
ومتابعة اخبار اجلهات احلكومية مثل وزارة األشغال والرعاية 
الســكنية وديوان اخلدمة املدنيــة، وكان على الدوام وأبدا 
مثابرا حريصا قائما برسالته الصحافية، موضحا للجميع 

علو همته وأخالقه السلوكية واملهنية.

آخر الكالم: يقول اهللا عّز وجّل فــي كتابه احلكيم: (وما كان 
لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال..) آل عمران ١٤٥.

رحمك اهللا يا عادل:
ـــل ـــر الجمي ـــر الذك ـــن أث ـــات م ـــا م م

ـــبا ـــد مكتس ـــاء الحم ـــر بق ـــا أراد غي وم

ومضة: قال تعالى: (... فإذا جاء أجلهم ال يســتأخرون ساعة 
وال يستقدمون) النحل ٦١.

رحيله املبكر ذكرنا بحديث املصطفى ژ: «إذا أمســيت 
فال تنتظر الصباح، وإذا اصبحت فال تنتظر املســاء، وخذ 

من صحتك ملرضك ومن حياتك ملوتك».
اللهــم ارحم واغفر لزميلنا الغالي عادل الشــنان، اللهم 
وســع مدخله وأكرم نزله واغســله باملــاء والثلج والبرد، 
واجعــل يا رب قبره روضة من رياض اجلنة، ومنزلته في 

الفردوس األعلى من اجلنة.
يقــول احلبيــب املصطفى ژ: «يبعــث كل عبد على ما 

مات عليه».
قالها الشاعر:

أليـــم فالمصـــاب  اهللا  حســـبنا 
ــدْد ــت تعـ ــه ليسـ ــارات فيـ والخسـ

لكـــن اهللا شـــاء ذاك ومـــا قـــد
شـــاءُه اهللا مـــا لنـــا فيـــه مـــن يـــْد

ــا ــي البرايـ ــنة فـ ــوت سـ ــل المـ جعـ
ـــْد ـــيبقى مخل ـــن س ـــاس م ـــي الن ـــس ف لي

ال احتـــراس يفيـــد فالمـــوت آت
كل حـــٍيّ ولـــو ببـــرج مشـــيْد

رحمك اهللا يا بوعلي.
في أمان اهللا.

يوسف عبدالرحمن

بســؤال في وقت متأخر من ليــل أمس كانت بداية األلم على فقد 
أخ عزيــز وصديــق وفّي وزميل مخلص، إذ ســألني أحــد األصدقاء 
املشتركني، إذا ما كان اخلبر عن حادث الزميل عادل الشنان صحيحا، 
ورددت عليه بعدم املعرفة ألحاول االتصال بعادل الذي لم يرد على 
غير عادته، وبعد قليل وصل خبر وفاته، رحمه اهللا تعالى، وأيقنت 

أنه لن يرد أبدا.
نعم حلظات صعبة، فالفراق صعب خصوصا ألشــخاص اعتدنا 
تواجدهم بيننا وحضورهم معنا بشــكل شبه يومي، نعم كان عادل 
بشوشــا دائما، مبتســما ومتفائال رغم ما عنده من آالم ناذرا نفســه 
ووقته ألبنائه وعائلته، نقي القلب ال يحب النقاش احلاد أو الذي قد 
ينجــم عنه خالف.. نعم كان ينســحب جتنبا إلزعاج اآلخرين حتى 

وإن كان قادرا على األخذ والرد، كان رحمه اهللا متســامحا إلى أبعد 
احلــدود، أملــه أن يربي أوالده ويقدم لهم كل مــا يحتاجون إليه من 
رعاية ومن أمور احلياة، وطموحه أن يؤّمن لهم تعليما جيدا يعينهم 
في مستقبلهم، فكان متنقال بني مدارسهم متابعا لهم ساعيا ليكونوا 

األفضل، وهذا ما نتمناه بإذن اهللا تعالى.
رحل عادل املبتسم وستبقى ذكراه بيننا، وسيبقى طموحه وأمله 
بأبنائه ماثال أمامنا، مع دعائنا هللا تعالى أن يحققوا ما كان يصبو إليه 
في حياته وأن يكونوا من األبناء الصاحلني البارين بوالديهم، املتفوقني 
في دراســتهم. رحمك اهللا يا بوعلي، ونســأل اهللا تعالى لك الرحمة 

واملغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
يوسف غامن

العــدل من صفات الرحمــن جلت قدرته، ومــن على أحد من 
عباده بشــيء من صفاته فقد اصطفاه مــن خلقه، فعندما يكون 

اإلنسان منصفا فهو عادل.
وأبهــى وأزهى صور العدل اإلنصــاف مع النفس وما يترتب 

على ذلك من صفات حميدة وخصال قلما توجد.
خبــرت الراحل «عادل» خلوقا صبورا بشوشــا ضاحكا رغم 
مشــاق احلياة.. وازن بني مهنته وحياتــه اخلاصة بل إنه أعطى 
مهنته اهتماما اكثر من نفسه ولم يبخل بجهد او وقت وكان دائما 

يقول «هاذي األنباء» تستاهل.
كان، رحمه اهللا، محبوبا من اجلميع يحظى باحترام من حوله 
من الزميالت والزمالء وحتى املسؤولني في كافة املؤسسات التي 

تابع أخبارها وغطى نشاطاتها.
عندما يتساقط األحباب من حولك يتكرر مشهد الفقد املوجع 
الــذي يؤلــم النفس بيقني البعد لكن العــزاء الوحيد هو ما تركه 
«أخو الدنيا» والصديق الصادق والزميل املثابر املهني عادل شنان 

الفضلي من سمعة وذكر طيب عند اجلميع.
رحمــك اهللا وغفر لك بإذنه ورحمته وجعلك مع الصاحلني.. 

اللهم آمني.
حسني الرمضان

كان قريبًا من النفس، يصيبك بالســعادة وانشــراح الصدر 
مبجــرد أن تلتقــي معه، مهما كان متعجال مــن أمره ال يتركك إال 

وقد اطمأن على أخبارك وسأل عن أبنائك وأهلك..
نعم كان قريبا، يشعرنا بكل بساطة مبدى قربه منا واهتمامه 
بأمورنا وحرصه على االطمئنان علينا وعرض املســاعدة في أي 

أمر نطلبه.
وبقــدر ما كان خلوقــا مهذبا طيب النفــس، كان أيضا مهنيا 
محترفــا، يحرص على إجناز كل مــا يكلف به من مهام صحافية 

بالسرعة املطلوبة والكفاءة العالية.
خــالل الســنوات التي عملنا فيها معا تولــى متابعة عدد من 
اجلهات، كما عمل على الكثير من امللفات، ودائما كان مهنيا مميزا، 
حريصا علــى الوصول إلى األخبار احلصريــة التي تهم القارئ 

وتتلمس قضاياه.
فــي األيام القليلة املاضيــة، وخالل تواصلي معه، وكأنه كان 
يودعني، بعذوبــة حديثه ومبادرته بالتعــاون بأخبار حصرية 
ولقاءات خاصة، ســارع بالفعل بإرسال بعضها ولم ميهله القدر 

ملواصلة إبداعاته.
«عادل رحل عنا لكنه سيبقى فينا».

(إنا هللا وإنا إليه راجعون)
مسعد حسني

بعد منتصف الليل وفي هدوء وسكينة السحر، جاءني اخلبر 
كالصاعقة.. «الزميل عادل الشنان في ذمة اهللا إثر حادث مروري 
أليم».. يا إلهي لطفك بنا، فاملوت يتخطف زميال تلو الزميل، وال 

نقول إال ما يرضي ربنا، (إنا هللا وإنا إليه راجعون).
كنــت أالطفــه منــذ أيــام، وكان كعادته ضاحــكا متهلال رغم 
مســؤولياته العديدة ومشــاغله إلى جانب عمله الذي لم يقصر 
فيــه يومــا، تبادلنا أطراف احلديث في دقائــق ثم غادر اجلريدة 

مسرعا، وكأمنا كانت حلظات وداع.
عادل الشــنان اســم ارتبط بـ «األنباء» طوال سنوات محررا 
وصحافيا مجتهدا ومميزا يسبر األغوار ليحصل على اخلبر من 
مصدره وكان حريصا على االنفراد والتميز، ولم يتوان يوما في 

القيام بواجبه الصحافي في كل مجال يطلب منه ذلك.
على الصعيد اإلنساني كان الراحل أمنوذجا في تقدمي العون 
واملساعدة والفزعة لكل محتاج إلى خدمة أو توجيه فيبادر بنفسه 
الى أي مسؤول إلنصاف الناس وخدمتهم، ولعل هذا اجلانب هو 

أكثر ما حبب إليه قلوب كل من عرفوه وتعاملوا معه.
ذهب عادل الشــنان بجســده وبقي لنا روحا وذكرى طيبة ال 

تغيب. البقاء هللا، و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
عاطف غزال

تلقيت نبأ وفاة زميلي العزيز عادل الشنان بكل احلزن واأللم 
والصدمة، فقد زاملت الفقيد املرحوم عادل طوال السنوات املاضية 
في عملنا بجريدة «األنباء»، وجمعنا قسم واحد (قسم احملليات)، 
ويشــهد اهللا أنني لم أجد منه إال بشاشــة الوجه ودماثة اخللق 
وابتســامة لم تفارقه أبــدا. وجدت زميال وأخــا متعاونا ومهذبا 
يتمتــع بكرم األخــالق التي رافقتــه طوال حياتــه. أتذكره دوما 
عندما كان يراني ويســألني «اشــلونك يا ام عبداهللا، واشــلون 

ولدك، عساكم بخير».
الفــراق صدمة واملوت موجــع لكنه احلقيقة التي ال ميكن أن 
ننكرها وال يسعني في هذا املصاب اجللل سوى ان ندعو له بالرحمة 
واملغفرة، وأن يتغمده اهللا في واسع اجلنان مع النبيني والشهداء.

رحمك اهللا زميلنا العزيز عادل الشنان.
آالء خليفة

الزميل العزيز الغالي الراحل عادل..
ال تستطيع الكلمات واللسان التعبير عن مدى صدمتنا 

وأملنا خلبر وفاتك.
منذ فترة قصيرة اثناء تواجدك باجلريدة كنا على عجلة 
مــن أمرنا ووعدتني بأننا في املرة املقبلة ســوف يكون لنا 
لقاء قريب لكن وبكل ألم مشيئة اهللا سبحانه وتعالى كانت 
أقوى وأســرع وأكبر من أي وعود، لم نكن نعلم أنها املرة 

األخيرة التي نلتقي فيها أخانا العزيز عادل.
القلب حزين ومتألم خلســارتك أخي العزيز عادل، كنت 

من خيرة الزمالء املشــهود لهم باالحترام واألدب وحســن 
األخالق وطيب األصل..

ســتبقى بصورتك البهية ووجهك املبتســم راســخا في 
ذاكرتنا وقلوبنا..

رحمك اهللا يا زميلنا العزيز عادل
هللا ما أعطى وهللا ما أخذ.. 

ندعو اهللا العلي القدير أن يلهم أهلك وذويك وكل محبيك 
الصبر والسلوان، البقاء هللا.

زميلتك وأختك/ دينا روكس

قبل أن يفارقنا إلى رحاب ربه بحوالي ساعتني فقط جاءني صوته 
حزينا خافتا على غير العادة، كأنه كان  يشعر بدنو األجل، دار بيننا 
حديث ســريع عن مشاغل احلياة وااللتزامات املعيشة، وابنته طالبة 
الثانوية العامة التي كان يأمل أن يلحقها بكلية الطب في إحدى اجلامعات 
املصرية، وجدته التي ترقد بالعناية املركزة منذ بضعة أشهر والتي كان 
يالزمها بصفة دائمة لالطمئنان على صحتها.  ما أصعب وأشد الصدمة 
حني تأتي على غرة، وخاصة عندما تتعلق بشخص عزيز، فقد جاءني 
نبأ رحيل األخ والصديق عادل الشنان، رحمه اهللا، صاعقا، لم أتخيل 
أبدا ان النهاية هكذا سريعة، ولم نلتق مرة أخرى، فعالقتي مع الراحل 

لــم تكن فقط «زمالة عمل» وتواصل دائم، بل توثقت عبر الســنوات 
وصقلتها املواقف التي برهنت على طيب معدنه ونقاء سريرته. كان 
«بوعلي» بشوش الوجه، صاحب فزعة، لم يتوان عن تقدمي املساعدة 
للمحتاجني، لم أكن أتوقع أنني ســأرثيه في هذه السن املبكرة، لكنها 
إرادة اهللا عز وجل، الذي جعل املوت سنة احلياة ونهاية كل مخلوق، 
وال نقــول إال مــا يرضى ربنا (إنا هللا وإنا إليــه راجعون)، وإن العني 

لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك حملزونون.
أحمد صابر

لن أقول زميلي.. سأقول أخي.. كما اعتدت أن تناديني بأختي.. 
رحلت أخــي العزيز.. رحلت وأخذت معك ابتســامة تشــع 

بطيبتها لتدخل القلب دومنا حاجز.
صدمة لنا جميعا خبر وفاتك.. الذي أحاول اســتيعابه منذ 
ســمعته.. لكم هو صعب الفراق واملوت الذي سرقك كما سرق 
اخواننا جاسم التنيب وفرج ناصر وذعار الرشيدي منذ فترات 
متقاربة وكأنها أوراق أشجار تتساقط لتحرمنا مما كنا نستظل 
به من محبة اخوتكم التي تؤنس وحشة الغربة وتشعرنا اننا 

نعيش بني اخوتنا.
رحلت ولكنك باق في قلوب كل من عرفك ملا اتسمت به من 

طيبة وخلق حسن واحترام شديد.
رحمك اهللا وصبرنا جميعا على الفراق.

حنان عبداملعبود

الزميل عادل الشنان في ذمة اهللا
فقدت أسرة «األنباء» واألسرة الصحافية واإلعالمية بالكويت الزميل عادل الشنان 
الــذي انتقل الى جوار ربه إثر حادث مروري أليم تاركا حســرة وحزنا في القلوب، 

لكنه قضاء اهللا وقدره.
والزميــل الشــنان، رحمه اهللا، من األقالم الصحافية البــارزة في الكويت، حيث 
انضم الى أســرة «األنباء» عام ٢٠١٠، وكان قد ســبق له العمل في العديد من املواقع 

اإلعالمية والصحف منها جريدة الدار عام ٢٠٠٨ وغيرها.
عرف عن الشــنان رحمه اهللا براعته في عمل التحقيقات الصحافية التي تطرق 
خاللها الى العديد من املواضيع السياسية واالجتماعية والتعليمية واإلسكانية التي 
تهم الوطن واملواطن، كما عرف رحمه اهللا بخبرته الطويلة في إجراء احلوارات مع 

كبار الشخصيات باإلضافة إلى مثابرته للحصول على اخلبر وسعيه الدائم الى إيالء 
املصداقيــة على أي شــأن آخر. وقد مت تكرمي الزميل الراحــل مرات عديدة عن عمله 
اإلعالمي، ومنها تكرميه عام ٢٠١٦ من محافظ العاصمة السابق الفريق متقاعد ثابت 
املهنا، وغيره من التكرميات. وقد ســبق للزميل عادل الشنان رحمه اهللا، أن حاضر 
في فعاليات إعالمية عديدة منها مؤمتر «اخلبر الصحافي وإيصال املعلومة للقارئ»، 
حيــث أوجز فيه نظرته للعمل اإلعالمي، معتبرا ان الصحافي املميز الناجح هو من 
يتصف باحليادية والشفافية في نقل الوقائع واألحداث دون االنحياز الى طرف على 
حســاب آخر. وقد غصت مواقع التواصل االجتماعي برسائل التعزية بوفاة الزميل 
عادل الشــنان، مستذكرين مآثره ومســترجعني مواقفه وفزعاته، مؤكدين أنه رحل 

تــاركا خلفــه حزنا عميقا في قلوب من أحبوه وعرفوه وأثرا طيبا ألخالق وســيرة 
عطرة ستبقى عالقة في الذاكرة، داعني الرحمن أن يغفر له، ويوسع مدخله، ويجعل 
قبره روضة من رياض اجلنة، وأن ينزل عليه البهجة والنور، وأن يبدله دارا خيرا 
من داره. و«أبو علي» رحمه اهللا من مواليد ١٩٨٠/١٢/٥ ، وهو صاحب املسيرة العطرة 
في شــارع الصحافة ستحفظ له الذاكرة االعالمية الكويتية والعربية مكانا مرموقا 
في بالطها. وبهذه املناســبة األليمــة تتقدم «األنباء» إلــى ذوي الفقيد الراحل بأحر 
التعازي، سائلني املولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 

ويلهمهم الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).


