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مواقيت الصالة 
والخدمات

 ص46

مقاالت الزمالء
كتاب األخيرة

ص55

البقاء هلل

نايف محمد فالح العازميـ  
26 عاماـ  جابر العلي 
ـ ق4 ـ ش6 ـ م17 ـ 

ت: 55300901.
توفيق محمد حسن الشواف 
ـ 50 عاما ـ الرجال: 
ـ  الشـــواف  ديوان 
الدسمة ـ ق2 ـ ش2 
ـ م2ـ  ت: 22543277 
ـ النساء: اجلابرية 
ـ ق6 ـ ش11 ـ م25 ـ 

ت: 22543278.
موضي زابن زبن الرش�يدي 
ـ 45 عاما ـ ضاحية 
عبـــداهلل املبارك ـ 
ق7 ـ ش724 ـ م24 
ـ   94900111 ت:  ـ 

.94987777
طيبة عبداللطيف الرجيب، 
أرملة عيسى جاسم 
املناعي ـ 70 عاما ـ 
الرجال: السرةـ  ق2 
ـ ش5ـ  م20ـ  ديوان 
أحمد الرجيب ـ ت: 
99876888ـ  النساء: 
بيـــان ـ ق4 ـ ش5 
ت:  ـ  م31  ـ  ج11  ـ 

.97508850
فاخر سويد العشبه العنزي، 
زوجة فرحان حسان 
العنزي ـ 58 عاما ـ 
الرجال: اجلهراء ـ 
قسائم العثمانـ  ق5 
ـ ش1ـ  ج1ـ  م58ـ  ت: 
66659888ـ  النساء: 
سعد العبداهللـ  ق1 
ـ ش127ـ  م531ـ  ت: 

.94955444
حصة فرج جاسي القحطاني، 
أرملة فالـــح فهاد 
القحطاني  جـــازع 
ـ 77 عامـــا ـ هدية 
ـ  ـ م1  ـ ق3 ـ ش4 
ـ   99666924 ت: 

.99612000
دعيبي�ل  غ�امن  س�الم 
العازم�ي ـ 48 عاما ـ 
الفنطاس  الرجال: 
ـ ق2 ـ ش16 ـ م25 
ـ   99061797 ت:  ـ 
النساء: الفنطاس ـ 
ق2 ـ ش17 ـ م29 ـ 

ت: 66888292.
ممدوح حمود راشد مكمخ 
� 31 عاما ـ الرجال: 
ـ  ـ ق9  األندلـــس 
ش108 ـ م252 ـ ت: 
99787999ـ  النساء: 
العارضيـــة ـ ق7 ـ 
ش3ـ  ج3ـ  م15ـ  ت: 
60066642 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
عدن�ان عب�داهلل حس�ن 
املوس�وي ـ 38 عاما ـ 
الرجال: بيانـ  ق12ـ  
مسجد اإلمام احلسن 
 66623232 ت:  ـ 
النســـاء: سلوى  ـ 
ـ ق1 ـ ش7 ـ م27 
ـ حســـينية اإلمام 
احلسنيـ  99999065 
الدفن بعد صالة  ـ 

العصر.

طلق زوجته قبل 3 ساعات من اإلقالع
محمد الجالهمة

شهد كاونتر إحدى شركات الطيران في مطار الكويت صباح امس االول 
حادثـــة غريبة عندما قام وافد عربي بتطليق زوجته امام مســـمع ومرأى 
عشرات من زبائن الشركة الذين كانوا ينتظرون استصدار تذاكرهم، ووفق 
شـــاهد عيان ان مشادة كالمية نشبت بني رجل وامرأة امام كاونتر احدى 
شـــركات الطيران تبني من خالل مشـــاجرتهما انهما زوجان اختلفا حول 
تأخر احلضور الى املطار وكل يلقي بالالئمة على اآلخر، وأفاد الشاهد بأن 
اجلميع اعتقد انها مجرد مشاجرة عادية حتى فوجئوا بالزوج يصرخ »انت 
طالق« وسط صدمة وذهول اجلميع ليرحل تاركا زوجته املصدومة التي 
ما لبثت ان كفكفت دموعها ورحلت. وقال موظف الكاونتر ان الزوجني كانا 
يستعدان للسفر الى بلدهما وانهما استصدرا تذكرة لطائرة كان ينتظر ان 
تغادر قبل مشاجرتهما بـ 3 ساعات، وقال موظف الكاونتر انه ال يعرف ان 
كان الزوجان قد ألغيا سفرهما او توجها الى الطائرة للحاق بها، موضحا 

انه استخرج لهما البوردينغ كارد برقمي كرسيني متجاورين.

د.المغربي
اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« اليوم 
د.عماد املغربي طبيب االسنان 
مبركز اللؤلؤة لطب االسنان 
بني الساعتني 5 و7 مساء للرد 

على اسئلة القراء.
وذلك على الهواتف التالية: 
ـ   24830238 ـ   24830514

.24830322
داخلي: 131 ـ 318.


