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»أمانة التخطيط« تنجز مشروعا عن املدينة 
الطبية.

عالم لغات عربي: العرب سبقوا كولومبس 
ألميركا.

٭ چم سنة بنصبر؟!
٭ وبعدها صاروا »محلك سر«!
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تقديرا من »األنباء« للدور االجتماعي للديوانيات في الكويت، وتجسيدا   ٭
لمكانتها واثرهـا االيجابي بيـن المواطنين من خالل تبـادل الزيارات، 
فإننا نحرص على نشـر اسـماء اصحاب الديوانيـات وعناوين ومواعيد 
ديوانياتهم خالل شـهر رمضـان المبارك، فعلـى الراغبين من اصحاب 
 الدواوين في نشـر بيانات ديوانياتهم ارسال اسـم الديوانية والعنوان 

والموعد على فاكس رقم: 22272830
أو بريد إلكتروني: editorial@alanba.com ٭

وكل عام والجميع بألف خير

ديوانياتكم في »األنباء« 
خالل رمضان املبارك  
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29مقاالت»الرأي« 

30 األمنية

أبعد من الكلمات
»كان مقاومًا حتى النهاية«

ابنة املالكم األسطوري 
محمد علي تكشف أن 

قلب أبيها بقي ينبض لـ 30 
دقيقة بعد توقف جميع أعضاء 

جسمه.

»أشعر مبباركة السماء لي بكونك 
شريك حياتي«

عارضة األزياء األسترالية 
ميراندا كير وهي تهنئ حبيبها 

إيفان سبيغل بعيد ميالده.

»كان بالفعل قرارا صعبا للغاية«
املمثلة واملغنية دميي 
لوفاتو واملغني ويلمر 

فالديرا وهما يعلنان انفصالهما 
بعد عالقة عاطفية استمرت 6 
سنوات، لكنهما يؤكدان انهما 
سيبقيان من افضل األصدقاء.

»حتشوفوني حاجة تانية« 
املمثل املصري عمرو 

يوسف متحدثا عن دوره 
في مسلسله الرمضاني اجلديد 

»جراند اوتيل«، مؤكدا انه 
مسلسل سيبهر املشاهدين من 

جميع األعمار واألذواق. 

»نحن بحاجة لقوانني استراليا الصارمة 
إلغالق حدودنا أمام الهجرة 

اجلماعية«
إيان دنكان، وزير الدولة 

لشؤون العمل والتقاعد في 
بريطانيا، خالل انتقاده سياسة 

االحتاد األوروبي في مسألة 
الهجرة باعتبارها تهدد بالده.

»أحب كل شيء يحبه«
ساميون كاويل أثناء 

افتخاره بابنه إيريك - 
سنتان -، ويكشف انه منتقد 

جيد أيضا يعمل من وراء 
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وزير التجارة والصناعة 
يتحدث لـ »األنباء« 
عن حياته اليومية 

بالشهر الفضيل
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ومضات رمضانية:إي
مراتب جهاد النفس 

32بقلم: أ.د.وليد محمد عبداهلل العلي

بخ
ط

م

أطباق رمضانية 
بأيدي أشهر الشيفات 
في الفنادق الكويتية

33كشكاش كباب
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عادات الفنانين 
وطقوسهم 

34في شهر رمضان        

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية  فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

جاسم محمد شلوان الهاجري ـ 50 عاما ـ الرجال: 
جابر العلي ـ ق2 ـ ش7 ـ م29 ـ ت: 66611315 
ـ النساء: الفحيحيل ـ ق9 ـ ش19 ـ م27 ـ ت: 

.99853558
عباس حسني إسماعيل احملميد ـ 87 عاما ـ الرجال: 

مشرف ـ مسجد الوزان ـ 67741111 ـ النساء: 
الرميثية ـ ق9 ـ ش93 ـ م32 ـ ت: 99665572.

فلحه محمد عايض العازمي، أرملة سالم غامن العازمي ـ 
54 ـ العدان ـ ق1 ـ ش42 ـ م30 ـ ت: 55555338 ـ 

94411186 ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.
نورية خالد حمد السميط، أرملة عبداهلل أحمد 

السميط ـ 80 عاما ـ الرجال: الشويخ ـ ق1 ـ ش14 
ـ ديوان عبداهلل خالد السميط ـ ت: 65197623 ـ 
النساء: الشويخ ـ ق4 ـ ش أحمد خالد الفوزان ـ 

م19 ـ الدفن بعد صالة العصر.

مصرع مواطن على »السابع«
محمد الجالهمة

لقي مواطن مصرعه في تصادم ثنائي على الدائري 
الس���ابع وتوجهت للموقع فرقة مبارك الكبير للمواد 
اخلطرة بقيادة الرائد حسني الصفار، فتبني تصادم بني 
مركبتني على السابع باجتاه الظهر وعند الوصول ملوقع 
البالغ قامت الفرقة بتقطيع املركبة الستخراج الشخص 
احملشور وعند فحصه من قبل املسعفني تبني انه متوفى 
وبعد استخراجه من املركبة مت فحصه مرة أخرى فتأكدت 
وفاته. ومت تسليمه لألدلة اجلنائية واما بالنسبة لقائد 
املركب���ة األخرى فكان مصابا وفي حالة حرجة وقد مت 

نقله من خالل هيليكوبتر الى املستشفى.


