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البقاء هلل
أحمد حسني علي الكندريـ  61 عاماـ  الرجال: ديوان الكنادرةـ  
الشعبـ  ت: 66888536ـ  66131413، النساء: العارضية 

ـ ق1 ـ ش3 ـ م33 ـ ت: 24899600.
ناي�ف مطلق خلف أبوظهي�ر ـ 73 عاما ـ الرجال: القصر ـ ق1 ـ 
ش4ـ  ج2ـ  م37ـ  ت: 66977787، النســـاء: القصرـ  ق1 

ـ ش4 ـ ج2 ـ م18 ـ ت: 66922292.
حصة حمد راش�د ناصر بورس�لي ـ أرملة علي حسني زيد املسلم 
ـ 67 عاما ـ الرجال: الشـــامية ـ ديوان بورســـلي ـ ت: 
99427900، النســـاء: الروضة ـ ق5 ـ شـــارع يوسف 

العظمة ـ م36.

وضحة مش�بب ش�بيب األس�يمر ـ زوجة نقي مرزوق شـــاجي 
املطيـــري ـ 65 عاما ـ الفردوس ـ ق6 ـ ش1 ـ ج9 ـ م47 

ـ ت: 66075382.
راش�د جمعة رحمةـ  79 عاماـ  الرجال: ســـلوىـ  ق4ـ  ش4 
ـ م15أ ـ ت: 99850305 ـ 25644302، النســـاء: جنوب 
السرة ـ الشـــهداء ـ ق5 ـ ش502 ـ م6 ـ ت: 25230574 

ـ 55107242.
مه�ا الفي زايد املطيريـ  زوجة عبداحملسن لفا زيد املطيري 
ـ 36 عاما ـ الصباحية ـ ق2 ـ ش13 ـ م31 ـ ت: 66100011 

ـ 66665004.

مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص 39مواقيت الصالة  والخدمات ص 34

وفاة مواطنة تعيد طائرة »الكويتية« المتجهة إلى لندن

الداخلية: إجازات للمشاركين في تأمين العشر األواخر
محمد الجالهمة

علمت »األنباء« ان وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احمد الرجيب امر مبنح جميع العسكريني املشاركني 
في تأمني املصلني في العشر االواخر من رمضان 

اجازة ملدة عشرة ايام. وقال مصدر امني ان قرار 
الفريق الرجيب سمح لكل وكيل مساعد بتوزيع 
االجازة على املستحقني مبا ال يخل من قوة الشرطة 

وتواجدها في عيد الفطر للقيام مبهامها.

محمد الجالهمة
بعد حتليق استمر لدقائق، 
اســـتأذن كابنت طائرة كويتية 
متجهة الى لنـــدن في  العودة 
الى مطـــار الكويت مرة اخرى 
وذلك بعد وفاة مواطنة كانت 

على متنها.
الطيران  فـــي  وقال مصدر 
املدني ان كابـــنت طائرة تابعة 
للخطـــوط اجلويـــة الكويتية 
ابلغ بـــرج التحكم برغبته في 
العودة وتأمني هبوط الطائرة 
نظرا لوفاة مواطنة كانت على 
منت الطائرة، وعليه مت السماح 
لكابنت الطائرة بالعودة وحمل 
جثة املواطنة الى خارج الطائرة 

)هاني الشمري(سيارة إسعاف أسفل الطائرة الكويتية بعد عودتها إلى املطار ومن ثم اعادة اقالعها.

طرارة في الجهراء.. 
ب� »سروال مكسر«

هاني الظفيري
فرت جميع »الطرارات« الالتي 
كن يقفن أمام أحد املساجد في 
منطقة اجلهراء حلظة رؤيتهن 
لدورية األمن القادمة باجتاههن 
وكان األمر يبدو عاديا بالنسبة 
لرجـــال الدوريـــة حتى حملوا 
احداهـــن جتـــري. وقد اتضح 
اسفل عبائتها انها ترتدي سرواال 
رجاليا ابيض طويال »مكسر« ما 
حدا برجال الدورية الى اللحاق 
بالطرارة التي ترتدي »املكسر« 
والقبض عليها ليتبني انها او 
باالصح انه حدث بدون والذي 
كان يرتدي كامل العدة النسائية 
من اخلارج من »شيلة« ونقاب 
وعباءة وقفازات اال انه احتفظ 
باملالبس الداخلية الرجالية التي 
ادت الى كشـــفه. وقال مصدر 
امني ان احلدث »الطرارة« احيل 
الى مديرية أمن اجلهراء وشرع 
انه  بالتحقيق معـــه واعترف 
ميارس هذا العمـــل منذ بداية 
رمضان وعثر معه على مبلغ 
12 دينارا فقط وسيحال الحقا 
الى جهات االختصاص الستكمال 

التحقيقات معه.


