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تتقدم بجزيــل �ل�شكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

عـائلـــــة الهويـــدي

�شو�ء باحل�شور �شخ�شيًا �أو باالت�شال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�شر يف �ل�شحف, �شائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

�ل�شيخ/ �شبـاح �الأحمـد �لجابر �ل�شبـاح

�ل�شيخ/ نـو�ف �الأحمد �لجـابر �ل�شبــاح

 �ل�شيد/ مــــــــرزوق عـــلـــــي �لــغــــانـــــم

�ل�شيخ/ �شـالـم �لــعـلـــي �ل�شـالـم �ل�شباح

�ل�شيخ/ م�شـعـل �الأحمد �لجابر �ل�شباح

�ل�شيخ/ نا�شـر �لمحمد �الأحمد �ل�شباح

�ل�شيخ/ جابــر �لمبارك �لحمـد �ل�شباح

مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد

ـــد �الأمـــــــني ـــه ـــع ــــ و�ــــشــــمــــو ويل �ل

ومــــعــــايل رئـــيـــ�ـــس جمــلــ�ــس �الأمـــــة 

و�شـمــو رئيـ�س �حلـر�س �لوطـــني 

ومعايل نائب رئي�س �حلر�س �لوطني

و�شـــــــــمــــو

ــــــوزر�ء ــلــ�ــس �ل و�ــشــمــو رئــيــ�ــس جمـــ

و�إىل �ل�شـادة �ل�شيـوخ و�لــوزر�ء و�أع�شـاء جمل�شي �الأمــة و�لبـلـدي

ولكل من تف�شل مبو��شاتها فـي وفاة فقيدها �لغايل �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل

عثمان عبدالله علي الهويدي

صاحب السمو  وضع النقاط علىالحروف وحدد 
خريطة التعامل مع مختلف قضايا الداخل 

والخارج

محكمة التمييز تحسم
 قضية خلية العبدلي

حفظ اهللا أميرنا رمزًا للحكمة وقائدًا لإلنسانية  رفعت األقالم وجفت الصحف  
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«ياسر املصري ممثل اردني عبقري»
الناقد الفني طارق الشناوي واصفا أداء املمثل االردني ياسر 

املصري الذي يؤدي شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر 
في مسلسل «اجلماعة ٢» باالداء املتميز العبقري، مضيفا انه 

لم يحاول تقليد أحد ممن سبقوه في تقمص الشخصية، بل لم 
يحاول ايضا تقليد عبدالناصر نفسه، لكنه استلهم روحه فقط، 

فجاء أداؤه أكثر من رائع.

«سعيدة جدا برد فعل املشاهدين»
املطربة اللبنانية نوال الزغبي معلقة عبر صفحتها عن امتنانها 
جلمهورها ومشاهديها الذين اثنوا كثيرا على اغنيتها «الناس 

العزاز» في مسلسل «ألعلى سعر» وكيف أدتها بإتقان شديد حيث 
استشعر املستمع وجعها معبرة عن احداث املسلسل بشكل جيد 

جدا.
وقالت نوال انها حتضر الطالق عمل فني جديد بعد ان شعرت 

بحنني جارف جلمهورها وأعلنت انها تستعد لطرح أغنية جديدة 
بعنوان «بحبو كتير» ولكنها لم تكشف عن فريق العمل الذي تتعاون 

معه في هذه األغنية.

«رغم اني كنت حاموت، اال اني مبسوط»
الفنان املصري سعد الصغير حني كان ضحية مقلب برنامج 

«هاني هز اجلبل» الذي يصوره في لبنان، ورأى على حد قوله 
املوت بعينيه، طالبا من أمه ان تسامحه، وان يسامحه كل انسان 
أساء اليه يوما، وكان سعد يبكي بشدة قبل ان يكتشف املقلب، 

وحني احتضنه هاني رمزي، قال له وهو يحتضنه: انا كنت بعيد عن 
ربنا، وبعد ما شفت املوت بعنيا، الزم اقرب منه.

«أحسست بقشعريرة مخيفة تنتابني»
ساميون كاويل، مقدم البرامج التلفزيونية ومحكم املواهب، 

يصف شعوره لدى سماعه خبر حريق برج غرينيفل السكني، 
ويعلن عزمه جمع أكبر قدر من املال من أجل مساعدة ضحايا 

احلريق.

«في النهاية البد من عودتهما لبعضهما على ما يبدو»
تعليق للصحافة بعد أن طار عارض األزياء جيرميي ماكونيل 
إلى لندن من أجل وضع حد خلالفه مع زوجته السابقة املمثلة 

ستيفاني ديفيز التي كان قد وصفها بـ «املتالعبة».

«لن أتردد أبدا في إقناعهم باالبتعاد عن عالم الفن»
إميا ويلس تؤكد أنها ستكون صادقة مع أوالدها، ومتنعهم من 

دخول املجال الفني إذا لم يكن لديهم املوهبة الالزمة لذلك.

أبعد من الكلمات

حالة الطقس: شديد الحرارة والرياح شمالية غربية، 
سرعتها من ٢٠ - ٤٥ كم/س.

جرياً على عادتها السنوية وتقديرا من «األنباء» 
للدور االجتماعي للديوانيات في الكويت وجتسيدا 
ملكانتها وأثرها اإليجابي بني املواطنني من خالل 
تبادل الزيارات، فإننا نحرص على نشــر أسماء 
أصحاب الديوانيات وعناوين ومواعيد ديوانياتهم 
خالل شــهر رمضان املبــارك، فعلى الراغبني من 
أصحاب الدواوين في نشــر بيانات ديوانياتهم 
إرســال اســم الديوانية والعنــوان واملوعد على 

فاكس رقم: ٢٢٢٧٢٨٣٠
editorial@alanba.com.kw :أو بريد إلكتروني

وكل عام واجلميع بألف خير

ديوانياتكم في «األنباء»
خالل رمضان املبارك

حالة الطقس

حالة البحر
اعلى مد: ٧٫٢٢ ص - ٧٫٣٨ م

ادنى جزر: ٠٠٫٥٣ ص - ١٫١٠ م

العظمى: ٥٠ - الصغرى: ٣٤
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البقاء هللا

جناة محمد عباس القطان ـ زوجة علي حسني القطان 
ـ ٦٦ عاما ـ الرجال: حسينية االوحد ـ املنصورية 
ـ ت: ٩٩٦٩٩٩٦٤، النساء: حسينية أبا ذر الغفاري 

ـ الشعب ـ ت: ٩٩٠٨٨٤٨٤.
سعود السماح املطيري ـ ٧١ عاما ـ  العارضية ـ ق١٠ 
ـ ش١ ـ ج٢ ـ م٤٤ ـ ت: ٦٠٧٧٠٠٥٤ ـ ٩٤١٧٢٢٢٢.

بشاير هاشم سيد كدا سليمان ـ ٢٦ عاما ـ الرجال: 
مسجد االمام املهدي ـ الرقعي ـ ت: ٩٧٧١١١٣٤، 
النساء: القيروان ـ ق٣ ـ ش٣٠٦ ـ م٢٨ ـ ت: 

.٦٠٧٠٢٢٩٨

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  
راضية مرضية فادخلي  في عبادي

وادخلي جنتي

حرائق الغابات في البرتغال تقتل العشرات
البرتغال ـ أ.ف.پ: قضى ٥٧ شــخصا 
وأصيــب ٥٩ آخرون بجــروح في حرائق 
غابــات عنيفة فــي منطقة ليريا بوســط 
البرتغال حيث حاصرت النيران عددا من 
الضحايا في ســياراتهم. واندلع احلريق 
في منطقة بيدروغاو غراندي. وقال وزير 
الدولة البرتغالي للشؤون الداخلية جورجي 
غوميش صباح األحد ان حصيلة الضحايا 
ارتفعت الى ٥٧ قتيال و٥٩ جريحا. وأضاف 
غوميــش: ان «النيران تنتشــر على أربع 

جبهات وبعنف شديد».
واكد رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو 
كوستا امام مقر الدفاع املدني في لشبونة 
«لألسف، انها بال شك اكبر مأساة شهدناها 
منذ سنوات على صعيد حرائق الغابات». 
واشــار كوستا الى ان «حصيلة الضحايا 
قد ترتفع»، مضيفا ان «االولوية هي إلنقاذ 
من هم في خطــر». وأوضح وزير الدولة 
للشؤون الداخلية ان ٢٢ شخصا تفحموا 

داخل سياراتهم.
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