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دبي املدينة األولى في العالم التي ستستخدم 
.»Wifi« في الشوارع بدال من »Lifi« تقنية الـ

مجموعة العشرين تتحدى التهرب الضريبي.

٭ إن شاء اهلل احنا ما نكون آخر ناس! ٭ حتدوا اإلرهاب أواًل!

Sunday ,April 17, 2016 - Issue No.14431االحد
خووش حچي10 رجب 1437 املوافق 17 أبريل 2016 يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

القبض على 13 مخالفًا يقومون بإعطاء دروس 
خصوصية في املقاهي.

أوباما  من هانوڤر: العالم بحاجة ألوروبا 
قوية وموحدة

٭ وما خفي كان أعظم! وماذا عن الشرق األوسط؟!
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محمد البراك

يحل النائب محم����د البراك ضيفا على 
»األنباء« لل����رد على استفس����ارات القراء 
وذلك ضمن لقاء »ألو األنباء« من الساعة 
السابعة حتى الثامنة مساء اليوم املوافق 

26 اجلاري.
وسيكون التواصل عبر الهاتف التالي: 

.22272890

النائب محمد البراك 
ضيف »ألو األنباء« اليوم

الوفياتاألمنيةمقاالت الرأي 3051ـ2331
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عائلــــة المزيد
تتقدم

بجزيل الشگر وعظيم االمتنان 

لگل من تفضل مبواساتها

في وفــاة فقيدتها الغـالـية

املغفور لها بإذن الله تعالى

 شيخة مزيد حمد المزيد
سواء باحلضور شخصيًا أو باالتصال هاتفيًا

أو برقيًا أو بالنشر في الصحف
سائلني الله العلي القدير أال يريهم مكروهًا بعزيز

د 

عائلــــة الشميمري
تنعى مبزيد من احلزن واألسى

 فقيدتها الغالية املغفور لها بإذن الله تعالى

سناء صالح عبدالعزيز الشميمري
و�سيــــوارى جثمـــانـــها الثــــرى

 اليـــوم الثالثاء املوافق 2016/4/26
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