
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
شبان عرب يؤسسون فرق راب وهيب هوب النتقاد السياسات الحكومية.

ـ ولو أسستم 1000 فرقة »زار« فلن ينفع مع حكوماتنا شيء.
مئات النكت عن غالء أسعار الطماطم تغزو أجهزة البالك بيري.

ـ آها.. الحين عرفت الحكومة ليش ودها تمنع البي.بي!

أبواللطفواحد

البقاء هلل

محمد خالد الردعانـ  63 عاماـ  الرجال: الدسمةـ  ق 
3ـ  ش الدسمة ديوان ردعان عبداهلل الردعانـ  
ت: 55552772 ـ النساء: اشبيلية ـ ق1 ـ ش130 

ـ م7 ــ ت: 99362999.
جميلة خضير جابر العنزيـ  66 عاماـ  العقيلةـ  ق 3ـ  

ش 324 ـ م 26 ـ ت: 60000231 ـ 99791519.
مرمي حسـن بن يعقوب بن يوسفـ  67 عاماـ  الرجال: 
جابر العلي ـ ق 2 ـ ش 14 ـ م 8 ـ ت: 99759187 
ـ 99411464 ـ النساء: الفنطاس ـ ق 2 ـ ش 11 ـ 

م 38 ـ ت: 23900421.
طفلة ناصر راشد العجمي ـ 72 عاما ـ الصباحية ـ ق 

4 ـ ش 3 ـ م 406 ـ ت: 66341212.
عبـاس عيـدان عباسـ  80 عامـــاـ  الرجال: بيانـ  
مسجد اإلمام احلسنـ  ت: 99033950ـ  النساء: 
الرميثيةـ  ق 4ـ  ش 44ـ  م 3ـ  حسينية العلوية 

ـ ت: 99412515.
عبداهلل عبدالعزيز ابراهيم احلمودـ  82 عاماـ  الرجال: 
الروضةـ  ق 3ـ  ش 34ـ  م 20ـ  ديوان احلمودـ  
ت: 66192292 ـ النساء: السالم: ق 5 ـ ش 205 

ـ م 3 ـ الدفن التاسعة صباحا.
شـريفة محمد الهـدالن، أرملة محمد حمد املرعيـ  
83 عاما ـ الرجال: الشـــامية ـ ق 9 ـ ش 96 ـ م 
10ـ  ت: 99669400ـ  النســـاء: اخلالديةـ  ق 2ـ  
ش 23ـ  م 7ـ  ت: 99524444ـ  الدفن التاســـعة 

صباحا.
عبداهلل سـعد سـعيد الهاجـري ـ 68 عاما ـ الرجال: 
الصباحيةـ  ق 4ـ  ش 9ـ  م 219ـ  ت: 99653202 
ـ 60000885ـ  النســـاء: علي صباح السالمـ  ق 

5 ـ ش 23 ـ م 33 ـ ت: 23271576.

مقاالت الزمالء 
كتاب الصفحة األخيرة ص 47

صفحة آراء ص 19

الصفحة األمنية ص 13

نائب األمير 
هنأ فهد سالم 
العلي بسالمة 

العودة
ص 11

تستضيف »األنباء« 
اليوم قائد االزرق الرديف 
بطل غرب آســـيا وجنم 
وسط نادي الكويت لكرة 
القدم جراح العتيقي ما بني 
3 و4 مساء وذلك للحديث 
حول اسرار وكواليس 
الفوز ببطولة غرب آسيا 
وحظوظ »العميد« في 
الفوز بالبطوالت احمللية، 
الرد على  الى  باالضافة 
القـــراء وذلك  اســـئلة 
التالية:  الهواتـــف  على 
 24830238 – 24830514
– 24830322 داخلي: 131 

318 –

جراح العتيقي 
اليوم وياكم

مواقيت الصالة

4:32الفجر
5:52الشروق

11:33الظهر
2:47العصر

5:13المغرب
6:30العشاء

شيرينعبداهلل الرويشد

سمو نائب األمير الشيخ نواف األحمد مهنئا الشيخ فهد سالم العلي بسالمة العودة

عمرو ديابإليسا

الرويشد وشيرين ودياب وإليسا في الكويت

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
من املتوقـــع ان يجتمع كل 
من الفنانني عبداهلل الرويشـــد 
وشـــيرين عبدالوهاب واليسا 
وعمرو دياب في عيد األضحى 
في حفلني منفصلني تعمل شركة 
روتانا على احيائهما ثاني وثالث 
أيام عيد األضحـــى املبارك في 

أحد الفنادق في الكويت، حيث 
ســـيحيي احلفـــل األول الفنان 
الرويشـــد والفنانة  عبـــداهلل 
املصرية شـــيرين عبدالوهاب، 
فيما يحيي احلفل الثاني الفنان 
املصري عمـــرو دياب والفنانة 

اللبنانية اليسا.
وتـــردد ان فرقـــة االخـــوة 

البحرينية ستحيي حفال خالل 
عيد األضحـــى في أحد الفنادق 
مبشـــاركة عدد مـــن األصوات 

الشابة منهم فيصل اخلرجي.
من جانب آخر، حتيي فرقة 
»ميامي« الكويتية حفال غنائيا 
فـــي مملكة البحريـــن في عيد 

األضحى.

بقلم: سامي عبداللطيف النصف
 ص 28 و 29

الشيخ عبداهلل الجابر
ملكًا لمصر والسودان

أوراق من أحمد عبدالعزيز المطوع
تكشف العرض التاريخي وأسراره

)محمد ماهر(


