
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أوباما يهنئ المسلمين بـ 12 لغة بمناسبة حلول رمضان.

ـ ونرد عليك بالكويتي »وعساك من عواده يا بوحسين«.
نص مكيفات المستشفيات يا عطالنة يا تخر ماي بالرطوبة.

ـ الجماعة في »الصحة« الظاهر بحياتهم مو سامعين باختراع اسمه 
»الصيانة الدورية«.

فلبيني في شرق

أول مجاهرة باإلفطار 
بعصير برتقال

عبدالهادي العجمي
س���جل وافد فلبيني في 
منطق���ة ش���رق أول قضية 
مجاهرة باإلفطار، وقال مصدر 
أمني ان دورية شاهدت الوافد 
الفلبيني يحتسي مشروبا 
غازيا بطعم البرتقال حيث 
جرى توقيفه وتظاهر بأنه 
ال يعرف ان املجاهرة تعني 
املخالفة ليأمر رئيس مخفر 
العجمي  شرق محمد مهدي 
بتسجيل أول قضية مجاهرة 
باإلفطار وحملت القضية رقم 

.2009/477
يذكر ان عقوبة  املجاهرة 
باالفطار هي الغرامة 100 دينار 

أو السجن ملدة شهر.

أبواللطفواحد

هلل
البقاء 

جناة سـعد علي الفليج � 63 عاما � الرجال: ديوان الفليج � ضاحية عبداهلل 
السالم � شارع صنعاء � ت: 22520207، النساء: النزهة � ق3 � ش31 

� م2 � ت: 22528585.
زاهـره هـادي علي املريـ  94 عاما � الظهر � ق5 � ش3 � م35 � ت: 65091001 

.65071001 �
عباس علي قنبر القالف � 89 عاما � الرجال: الدعية � مس���جد البحارنة � ت: 
99647274، النس���اء: الدسمة � ق3 � شارع الرشيد � ج35 � م85 � ت: 

.22525519

خديجة خالد عبداهلل محمد � أرملة يوسف حسني خلفان اخللفان � 94 عاما 
� الرجال: الس���املية � ديوان اخللفان � ق4 � الشارع الثاني � ج3 � م10 
� ت: 25743680 � 25742954، النس���اء: خيطان � ق1 � ش142 � م19 � 

ت: 24760616.
سلوى عيد فالح الغشام العازمي، زوجة عبداهلل راشد محمد بن خليفة العازمي 
� 28 عام���ا � ضاحية جابر العلي � ق2 � ش26 � م17 � ت: 99815852 � 

.99028034

مواقيت الصالة 
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