
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»سي.إن.إن«: دراسة تؤكد أن الحر من األسباب الرئيسية للصداع.

 ـ إذن اهلل يعيننا على الصداع القادم.
العمال يطالبون بالمساواة بالكوادر والزيادات.

ـ العدل مطلوب.. ومن حق كل شخص يطالب بالمساواة.

أبواللطفواحد

مقاالت  الزمالء  
كّتاب  الصفحة  
األخيرة  ص 55

ومواقيت الصالة 
والخدمات ص 26

البقاء هلل
عدنـان أحمـد نايف اخلليفـيـ  52 عاماـ  الرجال: اخلالديةـ  
ق2 ـ ش27 ـ م4 ـ ت: 24811764 ـ 55556578، النساء: 
اليرموك ـ ق3 ـ ش3 ـ قسيمة 397 ـ ت: 25327238.

محمد حبيب حسن البدرـ  79 عاماـ  القادسيةـ  ق8ـ  ش بدر 
ـ ج80 ـ م24 ـ ت: 99664562 ـ 97555574 ـ الدفــــن 

التاسعة صباحا.
سـارة راشد سالم العويشـير ـ أرملة أحمد علي يوسف ـ 74 
عامــــا ـ الرجــــال: ـ اجلابريــــة ـ ق11 ـ ش7 ـ م9 ـ ت: 
25319399، النساء: مشــــرف ـ ق3 ـ ش7 ـ ج1 ـ م6 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
عبداهلل جمعان بداح الدوسـري ـ 83 عاما ـ بيان ـ ق12 ـ ش 1 

ـ م18 ـ ت: 99288833 ـ 97178989.
محمد ضيف اهلل فدغوش العتيبي ـ 77 عاما ـ الرجال: عبداهلل 
مبارك ـ ق7 ـ ش713 ـ م7 ـ ت: 97403772 ـ النســــاء: 
جنــــوب الســــرةـ  الشــــهداءـ  ق5ـ  ش506ـ  م8ـ  ت: 

55380039 ـ الدفن التاسعة صباحا.
أحمـد عباس عبداهلل حسـن ـ 71 عاما ـ الرجال: حســــينية 
معرفي ـ شرق ـ ت: 66006168 ـ 22530618 ـ النساء: 
الروضــــةـ  ق3ـ  ش36ـ  م4ـ  ت: 66177279ـ  الدفــــن 

الثامنة والنصف صباحا.

وجبات مجانية مدى الحياة للزبون »10 مليون«
د.الدهام اليوم وياكم

نيويـــوركـ  يو.بي.آي: أعلن مطعـــم في مدينة نيويورك 
األميركية تأسس منذ 142 ســـنة ان زبونه »رقم 10 مليون« 
ســـيحصل على وجبات مجانية مع ضيف له مرة واحدة في 
األســـبوع طيلة حياته. ونقلت صحيفة »نيويورك بوست« 
عن مطعم »أولد هوم ســـتايد« العريق توقعه بلوغ الزبون 
»10 مليون« خالل األســـابيع املقبلة. وكان املطعم استضاف 
مجموعة واسعة من النجوم أبرزهم مارلني مونرو وترايسي 

مورغان وغيرهم.

تستضيف »األنباء« اليوم األربعاء د.عبداهلل خليفة 
الدهام رئيس قسم جراحة األطفال واملناظير في مستشفى 
السيف واحلاصل على شهادة البورد األميركي وزمالة 

جراحة األطفال من جامعة ميامي.
د.الدهام ســـيكون معكم لإلجابة على أسئلتكم عن 
انسداد األمعاء واإلمساك واجلراحة على مستوى البطن 
والقولون وذلك من الســـاعة 7 ـ 9 مســـاء على هواتف 
»األنباء«: 24830322 ـ 24830514 ـ 24830238 ـ داخلي: 

131 ـ 318.

أبطال كأس ولي العهد اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم نخبة 
من العبي نادي الكويت لكرة القدم 
أبطال كأس ولي العهد ومشرف الفريق 
محمد الهاجري بني 9 و10 مساء، وذلك 
للحديث عن فوز »العميد« بالكأس 
على حساب العربي في املباراة النهائية 
وحظوظ الكويت في املنافسة على 
باقي البطوالت احمللية واآلسيوية، 
باالضافة الى الرد على أسئلة القراء، 
وذلك على الهواتف التالية: 24830514 
ـ 24830238 ـ 24830322 ـ داخلـــي: 

131 ـ 318.


