
 بدريـة مجيد حسـن العطارـ  ٧٦ عامـــاـ  الرجال: حطنيـ  ق١ـ  
ش١٠٢ ـ منزل ٤٨ ـ ت: ٩٩٨٣٧٣١١ ـ النساء: األندلس ـ ق٦ 

ـ ش١٠٢ ـ منزل ٢٨٣.
  خلـف علي ضيف اهللا عيداملطيري ـ ٣٧ عاما ـ الفردوس ـ ق٧ ـ 

ش١ ـ ج٦ ـ م٥٦ ـ ت: ٩٩٧٢٣٣٣٨.
  غايب مقزل سفر العازميـ  ٧٤ عاماـ  صباح الناصرـ  ق٣ـ  ش١٣ 

ـ م٦٦ ـ ت: ٦٠٠٤٤٨٨٠ ـ ٦٧٠٤٦٩٦٩.
  راشد علي مطلق العتيبي ـ ٤٢ عاما ـ الفحيحيل ـ ق١٠ ـ ش بن 

ربيعة ـ م٣٣ ـ ت: ٦٦٦١٦٠٨٠ ـ ٦٦٦٦٤٦٤٩.
  ناصر جوهر شهابـ  ٦٤ عاماـ  الرجال: حسينية معرفي اجلديدة 

ـ ت: ٦٦٣١١٢١١ ـ النساء: بيان ـ ق١٠ ـ ش١ ـ ج١٥ ـ م٧.
  محمد منصور عوضه السـبيعي ـ ٧٤ عاما ـ صباح السالم ـ ق١١ ـ 

ش األول ـ ج٦ ـ م١٠ ـ ت: ٦٦٦٣٦٢١٤.
  خديجة رويعي خلف كليب، أرملة خلف محمد صالح الدعاسـ  
٧٠ عاماـ  الرجال: الرابيةـ  ق٤ـ  ش٥ـ  م١٠ـ  ت: ٩٩٤٧٧٧٧٤ 

ـ النساء: الرابية ـ ق٤ ـ ش٥ ـ م٩ ـ ت: ٢٤٧١١٥٢٦.
  أمينـة حجي علي الشـهاب، أرملة سيد حســـني الناصر ـ ٧٣ 
عاما ـ الدعية ـ حسينية بوحمد ـ ت: ٦٦١٦٦٦٨٢ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  محمد إبراهيم عبداللطيف الدويسان ـ ٤٧ عاما ـ الرجال: مشرف 
ـ ق٣ ـ ش٣ ـ م١٣ ـ ت: ٩٩٠٦٨٨٨١ ـ النساء: مشرف ـ ق٢ ـ 

ش٨ ـ م٩ ـ ت: ٩٤٤٧٩٩٥٣ ـ الدفن بعد صالة العصر.
  صديقة جاسم محمد الصراف، أرملة حسن فرج الدابيـ  ٧٢ عاما 
ـ الرجال: جنوب السرة ـ الزهراء ـ مسجد اإلمام الباقر ـ 
ت: ٢٥٢٤١٧٠٠ ـ النساء: غرناطة ـ ق٢ ـ ش٢ ـ م٢٣٦ ـ ت: 

٢٤٨٦٥٩٩٥ – الدفن التاسعة صباحا.
  محمـد منصـور بن األصقة آل حثلـنيـ  ٨٠ عاماـ  ت: ٩٩٧٠٧٤٤٧ـ  

.٩٩٠١٥٦٩٠
  عائشة محمد احلادي، ارملة صالح محمد العبيدي ـ ٨٥ عاما 
ـ الرجـــال: الرحـــابـ  ق٣ـ  ش٦ـ  م٣٧ـ  ت: ٩٧٩٩٧٣٠٣ـ  
٩٤٠٤٤٥٥٨ ـ النســـاء: الظهر ـ ق٢ ـ ش٣ ـ ج٤ ـ م٦ ـ ت: 

٩٧٩٣٩٤٠٩ ـ الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
  حبيب حسـني محمـد دشـتي ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: بنيد القار ـ 
مسجد الشيرازيـ  ت: ٦٥٥٠٥٠٤٢ـ  النساء: صباح السالم 
ـ ق١٠ ـ الشارع األول ـ ج٤ ـ م٢٢ ـ ت: ٩٩٤٥٥٩٣٦ ـ الدفن 

بعد صالة العصر.
  فاطمة جعفر سليمان البدري، زوجة عبداهللا حمود شوكان العنزي 
ـ ٤٥ عاما ـ الرميثية ـ ق١ ـ ش الشافعي ـ ج١٢ ـ م٤١ ـ ت: 

٩٩٠٧٧٣٣٩ ـ ٩٩٣٧٨٨٨٣ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 البقاء هللا 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 عام ٢٠١٠ وّدع ودخلنا ٢٠١١.

  ـ الصحة والنجاح والفرح وتحقيق الطموحات جزء من أمنياتنا لكم في 
العام الجديد.. وكل عام وأنتم بخير. 

 خبيرة: الضوء الخافت مفتاح النوم الهانئ.
  ـ من چذيه نحتاج إلى قليل من الضوء الخافت في حياتنا السياسية!

 أبواللطف  واحد

 الشيخة موزة 

 الشيخة موزة.. ملكة «األناقة» في ٢٠١٠
 لندن ـ وكاالت: اختيرت الشـــيخة موزة الزوجة 
الثانية ألمير قطر وكذلك األمير تشالز ضمن قائمة أكثر 
الشخصيات أناقة في العالم لعام ٢٠١٠، التي اختارها 
عدد من خبراء املوضـــة في لندن مثل جيس كارتنر 
مورلي وأمبوجني فوكس وساميون شيلفرس. واختارت 
صحيفة «اجلارديان البريطانية» الشيخة موزة ضمن 
قائمة أكثر الشـــخصيات أناقة في العالم لعام ٢٠١٠ 
باعتبارها أيقونة املوضة اجلديدة مبالبسها احملتشمة 
واالنيقة. كما اختير جنوم هوليوود ليوناردو دي كابريو 

الذي تألق في حفل توزيع مهرجان «كان» السينمائي 
لهذا العام ضمن القائمة، باإلضافة إلى جوتشيم لوف 
مدرب املنتخب األملاني فـــي كأس العالم. وقد ضمت 
القائمة سيدة األعمال االجنليزية متارا ملبون صاحبة 
ماركة جيمي تشو لألحذية واإلكسسوار، واجلاسوسة 
الروسية االنيقة آنا تشامبان، وكذلك عارضة األزياء 
البريطانية السمراء ناعومي كامبل التي  بدت شديدة 
االناقة اثناء  شـــهادتها في محكمة الرئيس الليبيري 

السابق في محكمة جرائم احلرب بالهاي. 

 «األڤنيوز» يبدأ ٢٠١١ بحملة ضد التدخين 
 تزامنا مع بداية العام اجلديد يطلق مجمع «األڤنيوز» أكبر املجمعات
     التجارية في البالد حملة ضد التدخني ستطّبق على مراحل بدأت 

أوالها بوضع «ستيكرات» على أبواب املجمع للتسويق للحملة.
  وأوضحت مصادر مطلعة لـ «األنباء» انه ضمن املراحل املتتالية 
للحملة سيتم تخصيص أماكن محددة للمدخنني ولن يسمح بالتدخني 
في أرجاء املجمع وممراته، كما ســـتتم إزالة الطفايات الكبيرة التي 
سُيكتفى بوضعها في األماكن احملددة للمدخنني. وأوضح املصدر انه 
بالنسبة للمقاهي واملطاعم املوجودة داخل املجمع فسيقوم كل منها 

بتحديد مناطق للمدخنني داخل كل مقهى أو مطعم. 

 الصفحة األمنية ص٨  
  مقاالت األخيرة   ص٣٨


