
 حبيبـة مانـع مـرداس، أرملة ضحـــوي مطلق فرهود 
الرشـــيدي، ٧٠ عاماـ  الفردوسـ  ق٦ـ  ش١ـ  ج١٥ 

ـ م٢٧ ـ ت: ٩٩٤١٨٧٩٩ ـ ٩٩٨٩٢٩٥١.
  عجاب دهاب حجب العنزي ـ ٥٩ عاما ـ العارضية ـ ق٤ ـ 

ش١ ـ م١٣ ـ ت: ٦٦٠٥٨٣٢٥.
  يوسف مبارك العبداهللاـ  ٧١ عاماـ  الرجال: مبارك الكبيرـ  
ق٧ـ  ش٩ـ  م٢٣ـ  ت: ٩٧٨٨٢٧٤٤ـ  النساء: العمرية 

ـ ق٢ ـ ش٢ ـ م٢٥ ـ ت: ٦٦٨٩٨٠٠٦.
  محمد سعيد سـالم أحمد ـ ٦٢ عـــاما ـ الرجـــال: بيــان 
ـ ق٢ ـ ش١٤ ـ مقابـــل قصــــــر بيـــان ـ م٣٧ ـ ت: 
٩٩٦٠٨٨٢٥ ـ النساء: بيان ـ ق١١ ـ الشارع األول ـ 

ج٤ ـ م٣٥.
  جنيبة عبداهللا محمد علي رجب، زوجة شابور عبداحلسني 
بهبهانيـ  ٦٣ عاما الرجال: احلسينية اجلديدةـ  ت: 
٩٩١٨١٦٨٥ـ  النســـاء: املنصوريةـ  ق١ـ  ش جاسم 
محمد الوزان ـ م٧ ـ بجانب حسينية األوحد ـ ت: 

.٩٧٢٣٩٢٢٠
  دالل محمـد ناصر احلصني العدوانـي، أرملة حمود عبداهللا 
احلصني العدواني ـ ٨٢ عاما ـ الرجال: العمرية ـ 
ق٥ـ  ديوان العداوينـ  مقابل نادي التضامنـ  ت: 
٩٧٢٢٢٢٠١ ـ النســـاء: العمرية ـ ق٤ ـ ش٣ ـ م١٧ ـ 

ت: ٢٤٧١١٤٧٥ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  ماجد مساعد ذعار اجلفيرةـ  ٦ سنواتـ  الرقةـ  ق٢ـ  ش٢٧ 

ـ م٩١ ـ ت: ٥٥٥١٢١١٣ ـ ٩٩٥٧٠٨٢٦.
  منصور ناصر أحمد عبداحملسـن اخلرافي ـ ٤٤ عاما ـ الرجال: 
الشامية ـ ق٤ ـ ش الشامية ـ ديوان اخلرافي ـ ت: 
٢٤٨٤٤٤٥٣ـ  ٢٤٨١١٠٩٩ـ  النساء: حطنيـ  ق١ـ  ش١١٨ 

ـ م٢٢ ـ ت: ٩٩٦٦٦٦٠١ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  جاسر علي مجالد املطيري ـ ٧٠ عاما ـ الرقة ـ ق٢ ـ ش١ ـ 

م٢١ ـ ت: ٦٥٠٦٠٢٢٢ ـ ٥٥٥٤٥٤٥٦. 

 البقاء هللا 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 دراسة: رياضة التأمل يمكن ان تطيل العمر.

  ـ إال تأمل أوضاع العالم العربي.. فهو الطريق األسرع لتقصير العمر.
 

 «هيئة الشباب»: المالعب الرياضية الرئيسية األربعة في الكويت تحتاج إلى استبدال.
  ـ قطر تشرفت باستضافة مونديال ٢٠٢٢ واحنا للحين نفكر بصيانة ٤ مالعب 

 أبواللطف  واحدرئيسية ما عندنا غيرها!

 «حركة الشباب» في الصومال تدعو أوباما إلى اعتناق اإلسالم  مقاالت الصفحة األخيرة  ص ٥٤ صفحة آراء ص ١٩ الصفحة األمنية ص ١٤
 مقديشــــو ـ رويترز ـ أ.پ: قــــال زعيم متمردي 
جماعة «حزب اإلســــالم» االثنــــني املاضي إنه يؤيد 
قرار االنضمام إلى «حركة شــــباب املجاهدين» في 
جهودها إلطاحة احلكومــــة الصومالية. وجاء ذلك 
في وقت هددت حركة الشباب بتنفيذ هجمات داخل 
الواليات املتحدة، داعية الرئيس األميركي إلى اعتناق 
اإلسالم. ورحب زعيم «حزب اإلسالم» حسن عويس 
علنا للمرة األولى باندماج اجلماعتني املتنافســــتني 
بعدما كان من قبل ينتقد «حركة الشباب» التي ترتبط 

بـ «القاعدة» وتؤيد أســــامة بن الدن. وقال عويس 
للصحافيني في أفغوي جنوب مقديشو «سعدت كثيرا 
بتوحيد اإلسالميني في الصومال. وأحض اإلسالميني 
الصوماليني على مضاعفة جهادهم». وكان عويس 
يرتدي حلة سوداء وغطاء رأس أحمر اللون تفضله 
عادة «حركة الشــــباب» بدل غطــــاء الرأس األبيض 
املعتاد الذي يرتديه أعضاء «حزب اإلسالم». وكان 
«حزب اإلسالم» و«حركة الشباب» يقاتالن معا عادة 

ضد احلكومة في مقديشو. 
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 جامعة الملك سعود 
تستقطب ١٠٠٠ عالم 

وتمنحهم الجنسية  
 الرياضـ  وكاالت: أوضح مدير 
جامعــــة امللك ســــعود د.عبداهللا 
العثمــــان خالل احلفــــل اخلتامي 
الثاني لطالب  العلمــــي  للملتقى 
وطالبات جامعة امللك سعود اول 
من أمس أن اجلامعة تسعى دوما 
الستقطاب العلماء البارزين بهدف 
تقدمي مخرجات متميزة لســــوق 
العمــــل الســــعودي، وأوضح أن 
جامعة امللك سعود توفر ألعضاء 
هيئة التدريس التواصل مع مراكز 
العاملية واملشــــاركة في  األبحاث 
املؤمترات العلمية داخليا وخارجيا 
لينعكس ذلك إيجابيا على اجلامعة 
وأنها طورت برنامج «استقطاب 
العلماء املميزين» الستقطاب ١٠٠ 
عالم بــــارز عــــام ٢٠١١ للعمل في 
مجاميع بحثية، وســــيتم منحهم 
اجلنسية السعودية حتفيزا لهم 
وتشــــجيعا، إضافــــة إلى حتويل 
هــــذا البرنامج إلى برنامج وطني 

يستقطب ١٠٠٠ عالم.
  وقال إنه رصد مبلغ ٢٥ مليون 
ريال بشركة وادي الرياض إلقراض 
الطالب أصحاب األفكار اإلبداعية، 
حيــــث وقعت شــــراكة في مجال 
تصنيع الســــيارات وقطع الغيار 
مع شركة كورية رائدة وسيكون 
املســــتفيد األول من هذه الشراكة 

الطالب والطالبة. 

 عبدالعزيز الغنام: 
الصدق واألمانة 

والسمعة الطيبة 
وثقة الناس رأسمال 

التاجر.. واالبتكار 
واإلبداع طريق 
تحقيق النجاح

  ص٢٨ و٢٩

 رحلة نجاح 

 إعالن ٢٠٠٠ مرشح
  للتوظيف غداً الخميس 

 مريم بندق
  علمت «األنباء» ان ديوان اخلدمة املدنية سيعلن ٢٠٠٠ مرشح للتوظيف 

غدا اخلميس على ان تنشر  األسماء في الصحف يوم اجلمعة.
  وقالــــت مصادر حكومية لـــــ «األنباء» ان الدفعة اجلديدة ســــتضم 
مواطنــــني ومواطنات من مختلف التخصصــــات العلمية واألدبية ومن 
حاملي الشهادات اجلامعية والثانوية العامة بدورات ومن دون دورات 

وأيضا أصحاب الشهادة املتوسطة. 


