
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ـ استراليا: ٢٠١١ ستكون عامًا صعبًا جدًا على السالم في الشرق األوسط.

  ـوببركات الساسة ستستمر الصعوبة حتي عام ٢١١٠. 
 دراسة نفسية: نقص التحصيل العلمي يسبب االكتئاب.

  ـ وبعض طلبات المدرسين والمدرسات من أولياء األمور «تشّيب الراس» واال 
 أبواللطف  واحدأكو مدرسة تطلب كشكول عليه «ضفدع أزرق».

 البقاء هللا 

 أحمد علي أحمدـ  ٧٧ عاماـ  الرجال: الشرقـ  جامع اإلمام الصادق 
ـ مقابل مجمع الصوابر الســـكني ـ ت: ٩٤٤٢٣٣٩٨ ـ النساء: 

بيان ـ ق١١ ـ ش١ ـ ج٣ ـ م١٧ ـ ت: ٩٩٢٢٠٩٩٢.
  مـران رجيبـان فياض احلربيـ  ٨٤ عامـــاـ  الصباحيةـ  ق١ـ  ش٨ـ  

م٦٨٢ ـ ت: ٩٧٨٢٢٢٢٨ ـ ٩٩٨٢٨٦٦٨.
  نرجس محمد رستم كمال، زوجة عمران محمد حسني كمال ـ ٦٠ 
عاماـ  الرجال: مسجد الشيرازيـ  بنيد القارـ  ت: ٩٩٦٥٧٤٧٤ 

ـ النساء: احلسينية الزينبية ـ بنيد القار ـ ت: ٦٦٠١٠٠٣٣.
  مبارك خادم سـعد بوقماشـةـ  ٩١ عاماـ  الرجال: الشـــاميةـ  ق٨ـ  
شـــارع وهران ـ م١٢ ـ ديوان عادل جـــاراهللا اخلرافي ـ ت: 
٩٩٤٨٥٤٥٤ ـ ٩٩١٧٧٨٨٩ ـ النساء: األندلس ـ ق٥ ـ ش٦ ـ م١١٣ 

ـ ت: ٩٩٥١١١٩٣ ـ ٢٤٨٠٩٢٦٨.
  عدنـان طالع مضحي املضحي ـ ٥٤ عاما ـ الرجال: الســـرة ـ ق٥ ـ 
شارع طارق بن زياد ـ م٩ ـ ت: ٦٦٢٠٠٩١٩ ـ النساء: الشهداء 

ـ ق٢ ـ الشارع األول ـ م١٨.
  نوير مطلق منير املطيري، أرملة الفي سعد حتيريش املطيريـ  ٧٧ 
عاما ـ الرجال: خيطان ـ ق١٠ ـ ش١٧ ـ م٣٥ ـ ت: ٩٩٨٨٩٩١٣ ـ 

النساء: العارضية ـ ق٣ ـ ش٦ ـ م٢٥ ـ ت: ٩٩٦٠٠٣٥١.
  فاطمة عبداهللا علي القبندي، أرملة علي محمد علي القبندي ـ ٨٢ 
عاماـ  الرميثيةـ  ق١ـ  شارع الشافعيـ  م٢٧ـ  مقابل جسر بيان 

ـ ت: ٩٩٩٤٤٩٤٤ ـ ٩٩٠١٢١٨٠ ـ الدفن بعد صالة العصر.
  حمود نبيل علي بويابس ـ ٢٨ عاما ـ الرجال: النزهة ـ ق٣ ـ ش٣٦ 
ـ م١٥ ـ ديـــوان صالح بويابس ـ ت: ٩٧٩٨٩٤٧٤ ـ ٢٢٥٤٠٧٢١ 
ـ النســـاء: مبارك الكبير ـ ق٣ ـ ش٥ ـ م٢٦ ـ ت: ٦٦٦٨١٤٤٥ ـ 

٢٥٤٢٣١٢١ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  صالح حسن سالم املهندي ـ ٧٦ عاما ـ جليب الشيوخ ـ ق١٤ 
ـ ش٣٤١ ـ م١٤ ـ ت: ٩٧١١٩٣٤٧ ـ ٩٧٩٢٣١٢٨ ـ الدفـــن 

بعد صالة العصر. 

 الصفحة األمنية ص١٤ 

 مقاالت الزمالء 
كتاب الصفحة 

األخيرة
  ص٥٤ 

 صفحة آراء ص٢١  
 «نجم الخليج» عبدالعزيز أحمد اليوم وياكم وليد علي اليوم وياكم

 تستضيف «األنباء» اليوم جنم منتخبنا الوطني ونادي 
الكويـــت لكرة القدم وليد علي صاحـــب هدف الفوز بكأس 
«خليجي ٢٠» ما بني الساعة ٦٫٣٠ و٧٫٣٠ مساء وذلك للحديث 
حول أسرار الفوز بكأس اخلليج للمرة العاشرة في تاريخ 
«األزرق» وحظوظ منتخبنا في املنافسة على الفوز بكأس آسيا 
٢٠١١، وعن استمراره مع األزرق عقب البطولة باالضافة الى 
الرد على اسئلة القراء وذلك على الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ 

و٢٢٢٧٢٨٨٩.

 تستضيف «األنباء» اليوم (الثالثاء) بديوانيتها املشترك الكويتي 
في برنامج «جنم اخلليج» عبدالعزيز احمد وذلك من الساعة الـ ٥ 
وحتى الـ ٦ مســــاء ليتحدث عن مشاركته في البرنامج واشتراكه 
في تقدمي برنامج «سوالفنا حلوة» على قناة «دبي» واهم خططه 
املستقبلية في مجال الغناء. اعزاءنا القراء سيكون معكم على الطرف 
اآلخر من الهاتف «جنم اخلليج» عبدالعزيز احمد ليجيب عن جميع 
اسئلتكم واستفساراتكم مساء اليوم وذلك من الساعة الـ ٥ وحتى 

الـ ٦ مساء عبر هواتف «األنباء»: ٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٩. 

تتقدمان بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهما يف وفاة فقيدتهما املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

منرية علي عي�سـى الغنيم

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�شر بال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عائلتا الغنيم والع�ساكر
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