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عائلــتـــا 
الصقعــبــي والشمـيمــري

تتقدمان
بجزيل الشگر وعظيم االمتنان 

لگل من تفضل مبواساتهما
في وفــاة فقيدتهما الغـالـية
املغفور لها بإذن الله تعالى

عائشة عبدالعزيز الصالح الشميمري
زوجــــة/ حمود إبراهيم الصقعبي

والدة گل من : فهد، إبراهيم وعادل
سواء باحلضور شخصيًا أو باالتصال هاتفيًا

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

خووش حچي يا ألطاف اهلل

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

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

شركة البورصة تتسلم تشغيل سوق األوراق 
املالية.

ـ »الكاذب«  كروز وكاسيك ينعتان املعتوه ترامب ب
ويتهمانه مبحاولة خداع الناخبني السذج. 

٭ فال خير إن شاء اهلل. ٭ هذا أقل ما يستحق أن يقال عنه!
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مواقيت الصالة
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العظمى: 42   الصغرى: 24

جنوبي���ة إل���ى جنوبي���ة 
�شرقية س���رعتها من 12 �شرقية س���رعتها من 12 �

35 كم/س.

د. منال شتا

تستضيف »األنباء« 
استش���ارية  غ���دا 
األم���راض اجللدي���ة 
والتجميلية وجراحات 
الليزر د.منال ش���تا 
بني الس���اعتني 7 و9 
مساء، وذلك للحديث 
الليزر اجلراحي  عن 
ولي���زر األكس���جني 
وشفط الدهون ونحت 
�ات ��ات ��ات  �اجلس���م وتره��اجلس���م وتره�
البطن وزراعة الشعر 
واخليوط اجلراحية 
التجاعي���د  وإخف���اء 
األم���راض  وكذل���ك 
اجللدي���ة والرد على 
أسئلة القراء وذلك على 

هاتف: 22272888.

د.منال شتا 
ضيف »ألو 
ًاألنباء« غداًاألنباء« غداً

البقاء هلل

مستورة عبدالرحمن حمد المطيري، ارملة عيد بداح املطيري - 
83 عاما - الرجال: حطني - ق4 - ش418 - م17 - ت: 99010460، 

النساء: اشبيلية - ق4 - ش442 - م19 - ت: 99510046.
حصة نصار مطلق الشريعان، زوجة محمد نهار الظفيري - 56 
عاما - الرجال: خيطان - ق5 - شارع ناصر اجلبري - م33 - 
ت: 50544446، النساء: القيروان - ق1 - ش 104 - م21 - ت: 

.99062080
عبدالرحمن فهد محمد البديوي - 4 سنوات - الرجال: اجلابرية 

- ق5 - ش17 - م3  »عزاء يوم االربعاء فقط للرجال« - ت: 
94739838، النساء: جنوب السرة - السالم - ق5 - ش512 - 

م35 - ت: 99300911.
خديجة احمد شهاب - 58 عاما - الرجال: الدعية - حسينية بو 
عليان - مقابل الدسمة، النساء: النهضة - ق1 - ش127 - م18 - 

ت: 96696514.
راشد ابراهيم عبداهلل اسماعيل الراشد - 84 عاما - الرجال: 

ديوان الراشد - بيان - ق6 - طريق 20 - م51 - ت: 99820188، 
النساء: حطني - ق4 - ش 423 - م115 - ت: 25221255.

محمد شبوط فالح الخميلي - 79 عاما - صباح السالم - ق13 - 
ش االول - ج5 - م16 - ت: 99661221 - 99671551.

صبيحة علوان حمادي القطامي، ارملة فهد حمد احلمد - 70 
عاما - الرجال: الفروانية - ق2 - ش149 - م25 - ت: 50001199، 

النساء: العميرية - ق3 - ش4 - م19 - ت: 99999677.
يوسف احمد عبدالعزيز الكندري - 13 عاما - الرجال: الشعب 

- ديوان الكنادرة - ت: 99601603 - 97181816، النساء: صباح 
السالم - ق5 - ش االول - ج15 - م69 - ت:50539394ـ 

65551648 - الدفن بعد صالة العصر.

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي




