
خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

3 شهور عشان موعد عالج عصب أسنان
 في مركز تخصصي حكومي.

دراسة: فيسبوك في أوروبا يسبب زيادة 
الوزن.. والديون.

٭ يعني تطيح ضروسك كلها وتطلع لك ضروس 
غيرها وموعدك ما وصل!

٭ وفي الشرق األوسط.. تسبب في إسقاط 
أنظمة.
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

عبداهلل حسن باتل املضيبري ـ 73 عاما ـ 
العارضية ـ ق 8 ـ ش 5 ـ م 15 ـ ت: 55111366 ـ 

.99366886
عباس علي محمد  92 عاما ـ حسينية البلوش ـ 

اجلابرية ـ ق 11 ـ ت: 99056898.
نورة جابر عبداهلل بولبقة، أرملة سيف سالم 

اجلروان ـ 86 عاما ـ الرجال: بيان ـ ق 3 ـ الشارع 
األول ـ ج 3 ـ م 30 ـ ت: 66554203 ـ النساء: 
سلوى ـ ق 11 ـ ش 10 ـ م 22 ـ ت: 99637622.

هشام حميد عبداللطيف املرهون ـ 38 عاما 
ـ الرجال: مسجد البحارنة ـ الدعية ـ بالقرب 

من مركز االحقاقي الصحي ـ ت: 22516246 ـ 
99713784 ـ النساء: حسينية البزاز ـ الدعية ـ ق 4 

ـ ش 46 ـ م 14 ـ ت: 66636408.
نشمية شبيب رشيد الفعم الرشيدي، أرملة حسني 

غنيم الفعم ـ 76 عاما ـ الرجال: الفردوس ـ ق 
9 ـ ش 1 ـ ج 1 ـ م 7 ـ ت: 94082650 ـ النساء: 

الفردوس ـ ق 7 ـ ش 1 ـ ج 15 ـ م 11 ـ ت: 
97791155 ـ الدفن بعد صالة العصر.

خيرية محمد مهنا، أرملة صالح عبدالرزاق الزعابي 
ـ 75 عاما ـ الرجال: صباح السالم ـ ق 7 ـ الشارع 

االول ـ ج 5 ـ م 11 ـ ت: 99689895 ـ النساء: 
الرميثية ـ ق 7 ـ ش 73 ـ م 8 ـ ت: 99715717.

سالم سعود محمد العصيمي ـ 75 عاما ـ ضاحية 
عبداهلل املبارك ـ ق 2 ـ ش 203 ـ م 33 ـ ت: 

60615686 ـ 66770442 ـ الدفن بعد صالة اجلمعة 
مبقبرة صبحان.

بدرية محمد علي بوخلف ـ 62 عاما ـ الرجال: 
حسينية املهنا ـ الرميثية ـ ت: 22511312 ـ النساء: 

املنصورية ـ ق 2 ـ ش 29 ـ م 6.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة
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الشروق 6.02
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مشمس معظم الوقت 
والرياح شمالية غربية 

خفيفة إلى معتدلة السرعة 
10 الى 30كم/ الساعة

العظمى: 31
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 8.05 ص ـ 7.53 م
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لالشتراك اتصل على
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أو قم بزيارتنا على املوقع التالي:
www.alanba.com.kw

ا�شـــــرتك   
واح�شل فوراً على �شاعة وقلم 

مر�شعني بالأملــــا�س!

ألن األملــاس يبقى 
إلى األبــد...

جريــاً على عادتها كل عــام وعلى مدى
5 أعوام حترص »األنباء« على التواصل 

مع  قرائها ومشتركيها.. بتقدمي جائزة 
قيّمة تليق بذوقهم الرفيع من خالل حملة 

»أملاس لكل الناس«  كنوع من العرفان 
والشكر ألعزائنا القراء واملشتركني.

ال�شروط:
� يحصــل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 30 د.ك على هدية فوريـة عبـارة عن طقـم مكـون مـن ساعـة 
وقلـم EVAL مرصعـني بخـمس حبـات مـن األملــاس وذلك حتـى نفـاد الكميـة. باإلضافة إلى اشتراك مجاني ملدة ثالثـــة أشهــر إضافيـة وذلــك حتـى 

تاريخ 2012/11/14 .
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً. 

� ال يحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص 

والعاملني في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

تتقـــدم

عــائلــــة املــــرطــــة
  بجزيــل ال�شكـــر وعظيـــم االمتـنـــان اإىل

مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد

ال�شـيـخ/ �شباح االأحمد الجابر ال�شباح حفظه اهلل ورعاه

و�شمـــــــو ولـــــــــــي الــــعــــهـــــد االأمني

ال�شـيـخ/ نواف االأحمد الجابر ال�شباح حفظه اهلل

واإىل ال�شعب الكويتي الكرمي

ولكل من تف�شل مبوا�شاتهم فـي وفاة فقيدتهم الغالية 

املغفـور لـها بــاإذن اللــه تعالـى

فاطمة زايد �شامل املرطة

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا 

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

 11 األهلية األميركية بعد انفصال 
والية وإعالنها تكوين دولة مستقلة 
س���ميت الوالي���ات الكونفدرالية 
األميركي���ة فتمك���ن لينكولن من 
االنتصار وإعادة الواليات املنفصلة 
إلى احلكم املركزي بقوة السالح، 
كما كان لينكولن صاحب قرار إلغاء 

الرق في أميركا عام 1863.

صلة قربى بني جورج كلوني و..أبراهام لينكولن فيل »يتحدث« باللغة الكورية
واشنطن � د.ب.أ: قال فريق دولي من الباحثني 
إن فيال ذكرا ميكن أن يقلد اللغة البشرية ويستطيع 
نطق خمس كلمات باللغة الكورية بشكل مفهوم.

وإلص���دار هذه األصوات يقوم الفيل البالغ من 
العمر عشرين عاما والذي يطلق عليه املسؤولون 
في إحدى حدائق احليوانات في كوريا اجلنوبية 
اسم »كوشيك« بوضع خرطومه في فمه ثم يصدر 
هذه األصوات من احلنجرة وذلك حس���ب ما ذكر 
العلماء في دراستهم التي نشرتها مجلة »كارانت 

بايولوجي« األميركية املتخصصة أمس.
وعاش الفيل خمسة أعوام بدون أقران في مدينة 

يوجنني جنوب سول.
ومعلقة على ذلك قالت أجنيال شتوجر املشرفة 
على الدراسة من جامعة ڤيينا: »يبدو أن الفيل أراد 
من خالل تقليد األصوات البشرية تقوية التواصل 
االجتماعي مع القائمني على رعايته في احلديقة«. 
غير أن ش���توجر رجحت أن »كوش���يك« ال يفهم 

معنى هذه الكلمات.

ال بوادر على طالق دميي مور وآشتون كوتشر
رغم انقضاء عام على انفصالهما

لوس اجنيليس � يو.بي.أي: بعد عام على انفصال 
النجمني األميركيني دميي مور وآش����تون كوتشر لم 
يتخذ أي منهما خطوات باجتاه انهاء زواجهما. ونقل 
موقع »ت����ي ام زي« األميركي عن مصادر مقربة من 
الثنائي أنهما لم يتخذا أي خطوات ملموس����ة بهدف 
إنهاء رابط الزواج الذي يجمعهما. وأضافت املصادر 
أن مور وكوتشر لم يقوما بأي مبادرة تظهر حملاميهما 

أنهما يريدان رفع دعوى طالق.
ونفت املصادر أن يكون النجمان يتجادالن حول 
تقس����يم املمتلكات، مؤكدة أنهما لم يتطرقا الى هذا 

املوضوع ال من قريب وال من بعيد.

يشار الى أن آشتون كوتشر ودميي مور )49 عاما( 
انفصال في نوفمبر املاضي بعد زواج استمر 6 أعوام. 
وكانت صحيفة »نيويورك بوست« األميركية نقلت 
عن مصادر مطلعة ان����ه بالرغم من انفصال الثنائي 
قبل ما يزيد على سنة اال انهما يخوضان سرا معركة 
حول املسائل املالية لتسوية طالقهما، مشيرة الى أن 
معركة قضائية حول املال تلوح في أفق النجمني ما 

لم يتمكنا من حل مشاكلهما »سلميا«.
ويذكر أن كوتشر )34 سنة( بدأ مبواعدة املمثلة 
األميركية ميال كونيس )29 س����نة( بعد وقت قصير 

على انفصاله عن زوجته.

واشنطن � يو.بي.أي: يبدو أن 
النجم الهوليوودي جورج كلوني 
لديه ما يكفيه من األقرباء املشاهير 
فعالوة عن كونه ابن شقيق مغنية 
اجلاز الش���هيرة روزماري كلوني 
تبني أن صلة قربى تربطه بالرئيس 
األميركي األسبق أبراهام لينكولن. 
وقال موقع »أنسيستري« األميركي 
املعني بدراسات أشجار العائالت 
واألنساب إن جورج كلوني هو أحد 

أقارب الرئيس الراحل لينكولن.
وأوضح املوقع أن كلوني يتحدر 
من ذرية جدة لينكولن من ناحية 
إلى أن روزماري  والدته. يش���ار 
كلوني كانت مغنية وممثلة أميركية 
توفيت عام 2002 عن عمر 74 عاما 
بأدائها ألغنيات مثل  واش���تهرت 
»كوم أونا ماي هاوس« و»مامبو 
إطاليانو«. ويذكر أن لينكولن هو 
الرئيس 16 للواليات املتحدة من 1861 
إلى 1865 ويعد من أهم رؤسائها على 
جورج كلونياإلطالق إذ قامت في عهده احلرب  أبراهام لينكولن

ابن أديل مهدد بالقتل
لندن � يو.ب���ي.أي: أغلقت النجمة البريطانية 
اديل صفحتها على موقع تويتر بعدما تلقت عليها 

تهديدات بقتل مولودها اجلديد.
وافادت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية امس 
بأن اديل قررت عدم اس���تخدام »تويتر« بعد اآلن 

بعدما هددت بقتل صغيرها.
واوضح���ت انه لم متض دقائ���ق على اجناب 
الصب���ي في 19 اكتوبر املاض���ي حتى اخذت اديل 
متطر بوابل من التهدي���دات. ولفتت الى ان اديل 
اغلقت صفحتها على تويت���ر كما نقلت عن احد 
االصدقاء قوله انها لم تصدق ان ثمة أش���خاصا 
سيئني لهذه الدرجة وقد يتصرفون بهذه الطريقة 

جتاه طفل صغير.

39مقاالت الزمالء كّتاب األخيرة


