
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أستراليا ترى أن ٢٠١١ ستكون صعبة جدا للسالم في الشرق األوسط.
  ــ يا ليتها كانت سنة «وتعدي» ولكن العرب يعتقدون أن األلفية الثالثة 

بأكملها ستكون صعبة على السالم!

 تقرير: الحكومة تقدم ٦٠ أولوية لمجلس األمة.
  ــ حكومتنا حدها فاهمة األولويات غلط ألن خبري األولويات وحدة.. ثنتين.. 

 أبواللطف  واحدثالثة.. أربعة بالكثير مو ٦٠.

 البقاء هللا 
 كنيز محمد جعفر، زوجة عباس حسني حاجيـ  ٧٢ عاماـ  الرجال: مسجد 
اإلمام املهديـ  الرقعيـ  الدائري اخلامسـ  ت: ٩٩٠٦٤٨٧٨ـ  ٩٩٠٤٠٨٢٥ 

ـ النساء: القصور ـ ق٥ ـ ش٧ ـ م١٥ ـ ت: ٢٥٤٣٢٤٦٦.
  هاشـمية صقر صبـاح، أرملة جعيدان مرزوق بطــــي العنزي ـ ٧٢ عاما ـ 

الفحيحيل ـ ق١ ـ ش٧ ـ م٢١٣ ـ ت: ٩٠٠٠٠٢٦٠ ـ ٩٩٨٠٢٧٧٢.
  عبداهللا علي محمد الكندريـ  ٩٠ عاماـ  الرجال: الشعبـ  ديوانية الكنادرة 
ـ ت: ٦٦٦٦٩٦٩٤ـ  ٩٧٧١٠٩٩٠ـ  النســــاء: مبــــارك الكبيرـ  ق٨ـ  ش١٤ـ  

م٥ ـ ت: ٢٥٤٢٠١٤٥.
  عائشة محمد عيسى اخلليل، أرملة سعد عبدالرحمن عبداهللا السلبودـ  ٦٥ 
عاماـ  الرجال: العدانـ  ق٦ـ  ش١٧ـ  م٢٤ـ  ت: ٩٩٥١٤٤٧٢ـ  ٩٩٠١٥٢٦٠ـ  
النساء: العمرية ـ ق٣ ـ ش األول ـ م٥١ ـ ت: ٢٤٧٦٣٨٣٩ ـ ٦٦٠٤٤٧١٨.

  نورة عايض ناصر، أرملة حمد عبداهللا مسفر العجمي ـ ٧٩ عاما ـ الرجال: 
جابر العلي ـ ق٧ ـ ش٤٤ ـ م٣٥ ـ على الشــــارع الرئيسي الفاصل بني 
ق٧ وق١ـ  ت: ٩٩٧١٦٧٠٦ـ  ٦٦٨٠٠٠٨٨ـ  النساء: ضاحية صباح السالم 

ـ ق١٣ ـ ش األول ـ ج٧ ـ م١٠ ـ ت: ٩٩٨٨٨٧٨٦ ـ ٩٩٠٩٦٩٩٩.
  عبـداهللا محمد علي العمر ـ ٦٠ عامــــا ـ الرجال: الدعية ـ ق٤ ـ ش حمزة ـ 
م٢٣ ـ ديوان العمر ـ ت: ٦٦٦٣٣٣٢٦ ـ النساء: ضاحية عبداهللا السالم 

ـ ق٣ ـ ش٣٠ ـ م٢ ـ خلف مسجد فاطمة ـ ت: ٢٢٥٤٩٨٧٨.
  حمـدان محمد الفي العنزي ـ ٧٢ عاما ـ اجلهراء ـ الواحة ـ بجانب خزانات 

املياه ـ ت: ٩٩٥٠١٦٥١ ـ ٦٦٨٦٥١٦٠.
  عائشة سيف أبوردن العازمي، أرملة هاضل علي العازميـ  ٨٤ عاماـ  الرجال: 
الرميثية ـ ق١١ ـ ش١١٥ ـ م٩ ـ ت: ٩٧٩٠٣٧٩١، النســــاء: ســــلوى ـ ق١ ـ 

ش٧ ـ م٦ ـ الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان. 

 مقاالت الزمالء كتاب 
االخيرة ص٥٠ 

 الصفحة االمنية
  ص١٢  

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠٨ الفجر 
 ٦٫٣٣  الشروق 

 ١١٫٤٢ الظهر 
 ٢٫٣٣ العصر 

 ٤٫٥١ المغرب 
 ٦٫١٣ العشاء 

 «نجم الخليج» عبدالعزيز أحمد الثالثاء وياكم

 مؤسسـو «آيديليتـي» في حوار شـامل مع 
«األنباء»: قررنا خـوض تجربة العمل الخاص 
بشكل جديد ونهجنا العمل الجماعي وعدم 
تحديـد مدير عـام للشـركة ص ٣٨ و٣٩ 

 تستضيف «األنباء» غـــدا (الثالثــاء) بديوانيتها 
املشترك الكويتي في برنامج «جنم اخلليج» عبدالعزيز 
احمد وذلك من الساعة الـ ٥ وحتى الـ ٦ مساء ليتحدث 
عن مشاركته في البرنامج واشتراكه في تقدمي برنامج 
«ســـوالفنا حلوة» على قناة «دبي»، وأهم خططه 

املستقبلية في مجال الغناء.
  أعزاءنا القراء سيكون معكم على الطرف اآلخر من 
الهاتف «جنم اخلليج» عبدالعزيز أحمد ليجيب على 
جميع أسئلتكم واستفساراتكم وذلك من الساعة الـ ٥ 
وحتى الـ ٦ مساء عبر هواتف «األنباء»:  ٢٢٢٧٢٨٨٨ 

 «جنم اخلليج» عبدالعزيز أحمد - ٢٢٢٧٢٨٨٩ 

 بدر محمود العكيلي عبدالوهاب أحمد املفلح عبداللطيف عبدالوهاب التمار

 البرجس: أسراب 
الجراد أحالت 

نهار الكويت 
ظالمًا قبل ٨٠ 

عاماً ص١٣ 


