
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية »تدعو« لخطة عربية للتعامل مع الوضع في الشرق األوسط.

ـ الوضع في الشرق األوسط بحاجة إلى »معجزة« وليس إلى »دعوة«.
دراسة طبية: هبوط أسعار البورصة مضر للقلب.

ـ على مؤشر بورصتنا »المقّوع« كلها چم يوم وينقلون مبنى البورصة 
أبواللطفواحدجنب المستشفى الصدري.

مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة ص55

مواقيت الصالة والخدمات ص22

اللواء العوضي الثالثاء وياكم
كث���ر احلديث مؤخرا ع���ن قضية التجنيس 
وسحب اجلناسي من مزدوجي اجلنسية واستخراج 
البطاقة املمغنطة لغير محددي اجلنس���ية، إلى 
جانب قرارات متعلقة بدخول األجانب للكويت 

وااللتحاق بعائل والزيارات بأنواعها.
»األنباء« ومن منطلق حرصها على توضيح 
كل هذه القضايا، تستضيف وكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لشؤون اجلنس���ية واجلوازات اللواء 
عبداحلمي���د العوضي والذي يت���رأس قطاعات 
اجلنس���ية واجلوازات واالدارة العامة للهجرة 
وما يتبعها، واللجنة التنفيذية ملعاجلة أوضاع 
املقيمني في البالد بصورة غير قانونية ومباحث 
الهجرة ومراكز اخلدمة والعمالة املنزلية، وذلك 
غدا الثالثاء اعتبارا من السابعة حتى التاسعة 
مساء ليرد على كل أسئلة واستفسارات القراء 
عل���ى هواتف »األنباء«: 24830238 – 24830514 

– 24830322 – داخلي 131 – 318.

البقاء هلل
بيبي عبداهلل عبدالعزيز القطان، 
أرملة حسون علي املسفر � 
94 عاما � الرجال: حسينية 
األوحد � املنصورية � ت: 
النس���اء:   �  99743953
النزه���ة � ق3 � ش عكا � 

م36 � ت: 22544143.
إميان ناصر سعود اخلميس، 
زوجة عبداللطيف محمد 
علي احمليطيب � 39 عاما 
� س���لوى � ق10 � ش3 
 99033280 ت:   � م9   �
الدف���ن   �  67050399  �

التاسعة صباحا.
زهرة حسـن محمـد ليري، 
زوج���ة غل���وم قاس���م 
محمد حس���ني املير � 69 
عام���ا � الرجال: مس���جد 
اإلم���ام املهدي � الرقعي � 
ت: 97132500 � النس���اء: 
النهضة � ق1 � ش105 � م8 

� ت: 24862725.
صالح عبدالرزاق محمود اخلضير 

� 40 عاما � الرجال: مبارك 
الكبير � ق7 � ش14 � م3 � 
ت: 99039718 � 25432354 
� النس���اء: الس���الم � ق6 
ت:   � م31   � ش607   �

.25210705 � 99074009
مشعل جاسم محمد احلمدان 
� 36 عاما � الرجال: ديوان 
احلمدان � الفنطاس � ق2 � 
ت: 23900201 � 66067490 
� النساء: الفنطاس � ق2 � 
ش5 � م14 � ت: 23900021 

.99887728 �
وحـش عبـداهلل املطيري، 
أرمل���ة مطر ب���ن عريج 
املطيري � 80 عاما � للرجال 
فقط � صباح الناصر � ق3 � 
ش17 � م29 � ت: 97844661 

.99788819 �
فرحـان  غـزاي  اهلل  عطـا 
العتيبـي � 80 عاما � العدان 
� ق2 � ش76 � م5 � ت: 

.66399940

خبيرة التجميل زيبا رفيق اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« 
الي���وم االثنني خبيرة 
التجمي���ل والعناي���ة 
بالبشرة املدربة الدولية 
زيب���ا رفي���ق خريجة 
اململكة املتحدة رئيسة 
الليزر والعناية  قسم 
بالبش���رة والتجميل 
الراشد،  مبستش���فى 
وذلك ب�ني الساعت��ني 

ال� 7 وال� 9 مساء للرد على أسئلة القراء على الهواتف 
التالية: 24830322 – 24830514 – 24830238 – داخلي 

.318 – 131

ممثل »التجارة« جاسم الهاجري أمام صندوق السحب األسبوعي السادس مع الزميلني محمد الدشيش وعامر املصري

5 سيارات جديدة لـ 5 مشتركين 
في السحب السادس لمهرجان »األنباء«  ص 34


