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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

»اجلامعة«: رفع نسب القبول إلى 75% لألدبي 
و80% للعلمي اعتبارا من 2018/2017.

بعد فيسبوك.. اختراق حساب مؤسس »تويتر«.

٭ نتمنى أنكم تكونون درستوا هالقرار عدل! ٭ ومـاذا بقي في حياة الناس لـم يتم اختراقه، 
العالم كله يفتقد األمان؟!

أبعد من الكلمات
»رحل املبدع قبل مشاهدة إبداعه«

النجم السعودي ناصر 
القصبي الذي أصيب 

بصدمة فور علمه بخبر وفاة 
الكاتب والصحافي حسن 

احلارثي في القاهرة وهو كاتب 
مسلسل »سيلفي«، وكتب 

القصبي »رحم اهلل حسن احلارثي وأسكنه 
اجلنة كتب لنا حلقة وطنية بامتياز في 

سيلفي لكنه رحل قبل أن يشاهدها«.

»يعشقونها حتى عندما تعطس«!
ناقد فني يتحدث عن 

جمهور بيونسيه وعشقه 
لها في كل األحوال، فأثناء غناء 

بيونسيه في حفلها األخير 
بنيويورك وهي متألقة كعادتها 

مبالبسها وصوتها الساحر، 
»عطست« رغما عنها فإذ بجمهورها يصفق 

لها ويحييها ويلقي عليها الورود حتى ال 
تشعر باحلرج من تلك الفعلة العفوية. 

»أنا بني عمالقني ومحترفي متثيل«
الفنانة املصرية هالة صدقي 

متحدثة إلى برنامج هنا 
العاصمة عن مسلسل »ونوس« 

الذي يقوم ببطولته يحيى 
الفخراني ونبيل احللفاوي، 

واصفة البطلني بأنهما عمالقان 
ومن يقف بجوارهما ال بد أن يتعلم فن 

التقمص واألداء.

»هذه حياتي.. اسمعوها« 
النجم جاستني بيبر بعد 

أن أطلق ڤيديو كليب 
أغنيته اجلديدة التي يسرد 

فيها تاريخ حياته، وعنها قال 
بيبر: من لم يعرفني بعد، 

سيعرفني حتما من خالل هذه 
األغنية.
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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  

البقاء هلل
نـورة احمد محمد العيسـىـ  ارملة فرحان محمد 
الفرحان النومي ـ 74 عاما ـ الرجال: السالم ـ ق1 
ـ ش105 ـ م548 ـ ت: 25216124، النساء: النزهة 

ـ ق1 ـ ش12 ـ م16 ـ ت: 22561841.

نـورة مناور مرزوق احلربـي ـ ارملة عليان بن غتر 
احلربيـ  81 عاماـ  الرجال: الفردوسـ  ق3ـ  ش1 
ـ ج1 ـ م19 ـ ت: 97554161، النساء: ابوفطيرة ـ 

ق8 ـ ش191 ـ م45 ـ ت: 96090008.

جمعان خضير كمعان الرشيديـ  75 عاماـ  الفردوس 
ـ ق6 ـ ش1 ـ ج8 ـ م43 ـ ت: 99445519.

محمود عبدالواحد عبدالرحمن الهدهودـ  64 عاما 
ــرة ـ ق3 ـ ش2 ـ م17 ـ ت:  ــال: الس ـ الرج
ــاء: الزهراء ـ  66989606 ـ 67000887، النس

ق3 ـ ش302 ـ م11 ـ ت: 99529490.

خالد عبيد حمد العجميـ  61 عاماـ  الرجال: السالم 
ـ ق7 ـ ش705 ـ م24 ـ ت: 99467690، النساء: 

اجلابرية ـ ق6 ـ ش12 ـ م17 ـ ت: 25346704.

عبـداهلل حمد عبـداهلل العسعوسـي ـ 87 عاما ـ 
ــات ـ ق3 ـ ش114 ـ ج2 ـ م1  ــال: الصليبخ الرج
ــاء: القادسية  ـ ت: 66774451 ـ 99386118، النس
ــاني ـ م68 ـ ت:  ــارع يوسف العدس ـ ق7 ـ ش

66362382 ـ 99980046.

فؤاد احمد عبداهلل الدوسري ـ 79 عاما ـ الرجال: 
الرميثيةـ  ق9ـ  شارع اسامة بن زيدـ  ج93ـ  م8 
ـ ت: 99448505، النساء: الزهراءـ  ق5ـ  ش507 

ـ م29 ـ ت: 97993443.

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية   

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

)أ.ف.پ( في وداع البطل العاملي كالي 

لويفيل � )أ.ف.پ(: بدأت مراس���م تش���ييع 
أسطورة املالكمة محمد علي كالي اخلميس في 
مسقط رأسه مبدينة لويفيل في الواليات املتحدة 
وتشمل مراسم دينية ومشاركة شخصيات من 

كل أنحاء العالم، بناء على رغبته.
وبذلت لويفي���ل البالغ عدد س���كانها 600 
ألف نس���مة جهودا مكثفة لتكون على مستوى 

احلدث.
وبدأت املراس���م بصالة الغائب في حضور 
اجلميع للتذكير بتدين بطل العالم 3 مرات في 

املالكمة والذي رحل عن 74 عاما.
وسيسجى نعشه في قاعدة كبيرة على مشارف 

لويفيل سيتجمع فيها آالف الزوار.
واعتنق كاسيوس كالي املولود في حي فقير 
يقطنه الس���ود في لويفيل، خالل فترة الفصل 
العنصري، الدين اإلسالمي في العام 1964 واتخذ 
لنفسه اس���م محمد علي، وهو أمر أثار صدمة 

آنذاك في الواليات املتحدة.
واستمرت الصالة 30 دقيقة أداها املسلمون 
وقوفا، بينما طلب من احلضور من غير املسلمني 

الصالة، كل بحسب تقاليده.

الوداع األخير للبطل األسطورة.. كالي

لالشتراك عبر املوبايل

لالشتراك
22272770
www.alanba.com.kw
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عروضنا 
في الشهر الفضيل

ال�شروط
 Hisense يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 25 د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال ماركة •

موديل U292 وجهاز تابلت ماركة AIKO 7.8 Inch، وذلك اعتباراً من 2016/06/05 حتى 2016/07/04.
ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب واليحق له استبدال قيمة الهدية نقداً.  •

ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد 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.

ا�صـــرتك واح�صل فوراً

على موبايل وتابلت

د

عائلتا النويــم والعيسى
تنعيان مبزيد من احلزن واألسى

وفاة فقيدتهما الغالية املغفور لها بإذن الله تعالى

نوره أحمد محمد العيسى
أرملة المرحوم/ فرحان محمد الفرحان النويم

التي وافتها املنية عن عمر يناهز 74 عامًا

وقد ووري جثمـــانـــها الثــــرى

 ع�صر يوم اأم�س اخلمي�س املوافق 2016/6/9
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