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 البقاء هللا 
 بتـول علـي محمد علـي ـ ٢٠ عاما ـ 
حســــينية احليدرية ـ شارع 
ـ   ٦٦٨٦١٨٨٠ ت:  ـ  عمــــان 

.٦٦٥٠٠٦٥٩
  حليمة علي حسـن، أرملة عبداهللا 
عبداهللا عبــــاس ـ ٨٦ عاما ـ 
بنيد القار ـ حســــينية سيد 
علي ـ قرب مسجد الشيرازي 
النســــاء  ـ مالحظــــة «عزاء 
مساء فقط» ـ ت: ٩٩٦٨٠٩٤٣ 

ـ ٩٩٦٢٢٣٤٤.
  محمـد شـريف زينـل العوضـي ـ ٨٣ 
عاما ـ الرجال: الدعية: ديوان 
العوضــــي ـ ت: ٢٥٣٨٤٨١٥ ـ 
النساء: مبارك العبداهللا اجلابر 

ـ ق١ ـ ش١٢٢ ـ م٩٥.
  مليحـة محمد أحمد البغليـ  ٦٧ عاما 
ـ الرجال: حسينية الياسني ـ 
املنصورية ـ ت: ٩٩٦٤٨٣٥٥ ـ 
النساء: الرميثية ـ ق٥ ـ ج٥١ 

ـ م١.
  جعفر سـيد أمير محمـد القزويني ـ ٧٢ 
عاما ـ الرجال: الدسمة ـ ق٤ 
ـ ش٢٠ ـ حسينية آل عمران 
النســــاء:  ـ  ـ ت: ٩٩٧٧٤٧٥٧ 

الدسمة ـ ق٣ ـ ش٤ ـ م٥ ـ ت: 
.٩٧٨٨٦١٨٦

  مفلح دخيل شداد العازميـ  ٧٧ عاماـ  
الصباحيةـ  ق١ـ  ش٨ـ  م٦٧٤ـ  
لوحة زرقاء ٢٦ـ  ت: ٩٩٨٣٢٦٣٣ 

ـ ٥٥٥٢١١١٧.
  فهـد عبدالعزيـز محمد اليوسـف ـ ١٩ 
عاما ـ الرجــــال: قرطبة – ق١ 
– ش٣ – م٢٩ – ت: ٩٧١٦٦٣٣٩ 
– ٦٦٠٢٦٩٩١، النساء: صباح 
السالم – ق٥ – الشارع االول 
– ج ٢٣ – م٢٣ – ت: ٩٧٧١١٤٦١ 

– الدفن التاسعة صباحا.
  حصـة خليفة السـنين ارملة محمد 
ســــليمان صالح ـ ٩٠ عاما ـ 
الشامية – ق٦ – ش٦٢ – م٥ 
– ت: ٥٥٣٣٣٦٥٨ – ٢٤٨٣٣٠٢٥ 
– ٩٤٤٣٣٢٧٧ – الدفن التاسعة 

صباحا.
  عبداهللا محمد سليمان الفوزانـ  ٢٦ عاما 
ـ الرجال: قرطبة – ق٢ – ش٣ 
– م١٢– ت: ٦٦٦٨٣١١١، النساء: 
ضاحية عبداهللا السالم – ق١ 
– شارع نصف اليوسف – م٣٦– 

الدفن بعد صالة العصر.

 مدير إدارة البيئة الصناعية اليوم وياكم
 تســـتضيف ديوانية «األنباء» اليوم مدير 
ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة 
م.محمد العنزي عند السادسة مساء ملناقشة اهم 
القضايا البيئية وابرزها احلمالت التفتيشية على 
املناطق الصناعية وآخر املستجدات في قضية أم 
الهيمان البيئية وأهم ما مت التوصل اليه بشأن 
املدن الصناعية اجلديدة وازالة منطقة عشيرج 
الصناعية، باالضافة الى ابرز ما وصلت اليه 

االمور بالنسبة لنتائج مشكلة محطة مشرف 
البيئية وقضية مجرور الغزالي وغيرها.

  العنـــزي وياكم اليوم على مدى ســـاعتني 
من السادســـة الـــى الثامنـــة للتواصل معه 
واالستفسار عن اي من القضايا سالفة الذكر 
أو أي مسألة بيئية اخرى، وذلك على األرقام 
التالية: ٢٤٨٣٠٥١٤ ـ ٢٤٨٣٠٢٣٨ ـ ٢٤٨٣٠٣٢٢، 

داخلي: ٣١٨ ـ ١٣١. 

 صور مختلسة تكشف النقاب
  عن التصميم المعدل لـ «بورش ٩١١»

  
  شتوتغارت ـ د.ب.أ: كشفت مجموعة من الصور امللتقطة خلسة 
للطراز اجلديد من السيارة «بورش ٩١١» املقرر أن يكشف الستار عنه 
خالل أنشطة معرض «فرانكفورت الدولي للسيارات» العام املقبل، 
عن مؤخرة معدلة متاما للســـيارة بحيث تبدو السيارة الرياضية 

أصغر حجما وأكثر انخفاضا.
  املسافة بني املصابيح احلمراء اخللفية باتت أقل بكثير، مع خروج 
مشتت عند بلوغ سرعات عالية. كما زادت املسافة بني قاعدة العجالت 
بنحو مائة ملليمتر، نزوال على ما يبدو على طلب السوق األميركي، 
حيث يتم حتديد كمية االنبعاثات الكربونية للسيارة في الواليات 

املتحدة اعتمادا على عرض السيارة.
  وأظهرت الصور، املصابيح األمامية وقد عدل وضعها ألعلى قليال. 
كما ثبتت املرايا اجلانبية على البابني األماميني بدال من مثلث زاوية 
النافذة. واقتبســـت السيارة تصميم احلواجز األمامية السفلية من 

الطراز تربو إس، مع دمج مصابيح ثنائية بها.
  ومن املتوقع أن تتمكن بورش اجلديدة بعد تزويدها بتكنولوجيا 
«ستارت ستوب» ومبحرك أقوى سعة ٣٫٨ ليترات من توفير الوقود 

بنسبة ١٠٪ مقارنة بالنسخة السابقة. 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٤٥  الفجر 
 ٦٫٠٧  الشروق 

 ١١٫٣٢  الظهر 
٢٫٣٥ العصر 

 ٤٫٥٧  المغرب 
 ٦٫١٦  العشاء 

 أمنية غانم الصالح قبل رحيله: مسلسل مع حياة الفهد وسعاد عبداهللا 

 القاهرة ـ ام.بي.ســـي: أكد الفنان الراحل 
غامن الصالح، قبل وفاته بأيام قليلة، أنه كان 
يتمنى املشاركة في عمل فني يجمعه برفاق 
دربه، وخاصة الفنانتني حياة الفهد وسعاد 
عبداهللا. وقال الفنان الراحل في احلوار الذي 
أجراه قبل الوفاة مع مجلة «سيدتي» انه يأمل 
أن يجد العمل الفني املناسب الذي ميكنه من 

مشاركة رفقاء الدرب.
  وأضاف «كانت ومازالت لي مشـــاركات 
كثيرة جمعتني مع حياة الفهد، كان آخرها 
مسلســـل «ليلة عيد»، الذي عرض في شهر 
رمضان املاضي، ونال استحسان اجلمهور 
والنقاد. وكذلك تعاونت العام قبل املاضي مع 
سعاد عبداهللا من خالل مسلسل «أم البنات»، 
الذي حقق هو اآلخر جناحا كبيرا، فأنا لست 

بعيدا أو مبعزل عن رفاق دربي».
  لكـــن الفنان الراحل عاد وقال «احلقيقة، 
بات من الصعب علينا أن جند العمل املناسب 

الذي يحفزنـــا جميعا على العودة، ألن لكل 
واحد منا خطه وطريقه. ولذا أعتقد أن األمر 
شبه مستحيل، لكني أمتنى ذلك. وفي حال 
احلصول على هذا النص املناسب، فمن املؤكد 

سأكون أول املشاركني فيه».
  وبشأن سر عودته لألعمال التراثية حيث 
قدم عملني تراثيني في رمضان املاضي، أكد غامن 
الصالح أهمية املشاركة في هذه النوعية من 
األعمال باعتبارها جرس إنذار لألجيال احلالية 
كي يتعرفوا على قيمة الوحدة والصمود من 
أجل بلدهم، مشددا على أنه يفتخر بهذه األعمال 

بغض النظر عن جناحها جماهيريا أم ال.
  وأضاف «كانت لي مشاركة في عملني هما: 
«إخوان مرمي» و«املنقســـي»، مشيرا إلى أن 
العمل األول كانت مشاركته مهمة وضرورية، 
ألنه يرصد فتـــرة مهمة من تاريخ الكويت، 
ويحكي عن انتقـــال آل الصباح لإلقامة في 

الكويت وتأسيس هذا البلد الطيب.

  وأكد أنه يعتبر هذا العمل مبثابة جرس 
إنذار ألجيالنا احلالية حتى يعوا ويعرفوا 
كيف كان املجتمـــع حميميا، فلم يكن هناك 
فرق بني الطوائف والقبائل، والكل كان يدا 
واحـــدة من أجل احملافظة علـــى البلد الذي 
واجه الكثيـــر ليبقى صامدا. أما مسلســـل 
«املنقسي» فقال الصالح: إن نكهته مختلفة 
متاما، لكونه يحكي عن أحداث تراثية قدمية 
يجهلها كثيـــرون من أفراد مجتمعنا. ورغم 
إقراره بأهمية األعمال الكوميدية التي ابتعد 
عن تقدميها خالل السنوات املاضية، فإن غامن 
الصالح قال «لألسف ليست هناك نصوص 
جيدة وال كتاب يجيدون تأليف الكوميديا، 
وال مخرجون ميلكون احلس الكوميدي في 
توصيل الصورة على عكس السابق». وأكد 
أننا بحاجة للمزيد من األعمال الكوميدية التي 
تعتمد على اللفظ واحلركة، وذلك لكسر حدة 

األعمال التراجيدية وكثرة الدموع. 

 سعاد عبداهللا  حياة الفهد   غامن الصالح 

 أمـــل 
العـوضي: 

لست بديلة 
لحليمــة 
بـولنــد 
وإلـهـام 
الفضـالـة

  ص ٢٣ 


