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مواقيت  الصالة والخدمات    ص 10

البقاء هلل
س�لمان نشمي مزيد الديحاني ـ 3 سنوات ـ الرجال: ديوان النائب 
حسني مزيد الديحانيـ  صباح الناصرـ  ق6ـ  ش44ـ  م56ـ  
ت: 99788886 ـ النساء: الفردوس ـ ق5 ـ ش1 ـ ج7 ـ م5.

مشعل حمد شنار الشعالنـ  43 عاماـ  الرجال: الرابيةـ  ق4ـ  ش7 
ـ م7ـ  ت: 66662245ـ  النساء: صباح الناصرـ  ق7ـ  ش50 

ـ م68 ـ ت: 66669793.
شيخة سلطان إبراهيم الكليب، أرملة عبدالرزاق احلمد اخلالدـ  87 

عاماـ  الرجال: القادســــيةـ  ديوان اخلالدـ  ت: 22527511ـ  
25342711 ـ النســــاء: اليرموك ـ ق1 ـ الشارع األول ـ ج8 ـ 

م9 ـ ت: 25342811 ـ الدفن التاسعة صباحا.
هند حس�ن علي الهويدي ـ 40 عامــــا ـ الرجال: الروضة ـ ق1 ـ 
ش15 ـ م2 ـ ت: 66238118 ـ النساء: جنوب السرة ـ حطني 
ـ ق4 ـ ش422 ـ م46 ـ ت: 99077559 ـ الدفــــن بعد صالة 

العصر.

شيناوترا على »املفطح«  )رويترز( كاميرون يحمل صينية الشاي  )أ.ف.پ(

يتقدمون بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهم فـي وفاة فقيدتهم الغالية املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

رقية حممود جوهرحيات
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عائلة جوهــرحيـــات

لم يفّوت رئيس وزراء مملكة تايلند الســــابق ثاكســــني 
شيناوترا فرصة زيارة اململكة العربية السعودية األسبوع 
املاضي دون ان يتناول »املفطح العربي« أشهر طبق خليجي 
 يقــــدم للضيوف، وكان شــــيناوترا قد بث صــــورة تناوله

 لـ »املفطح« على صفحته في »الفيس بوك« أمس.

وعلــــى الطرف اآلخر من العالم لــــم ينس رئيس حزب 
احملافظــــني البريطاني املعارض ديڤيد كاميرون أقدم وأهم 
تقليــــد بريطاني وهو تقدمي الشــــاي، اذ حرص على تقدمي 
الشاي خالل جولة انتخابية له قام بها في أحد مراكز األبوة 

في مدينة هاليفاكس البريطانية.

عبداحل�ضني عبدالر�ضا

التي وافتها املنية عن عمر يناهز )90( عاما

و�سيوارى جثمانها الثـرى ال�ساعة التا�سعة

من �صباح  اليوم اجلمعة املوافق 2010/4/16

يف مقربة ال�صليبخات )اجلعفرية( 

ينعى ببالغ احلزن والأ�ضى

�ضقيقته الغالية املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

رقية عبدالر�ضا حممد عو�ض

تقبـل التعازي اعتباراً من اليوم وملدة ثالثة اأيام 

ال�ضــــــــــــــرق  - احل�ضـــينيـــــــــــــــة اجلــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــدة 

 ت : 66444423

الرميثـيــة - ح�ضينية القائم - ق 3 - مقابل مدر�ضة اأبو متام املتو�ضطة  بنني

 ت : 99505567

للرجال :

للن�ضـاء : 

»مفّطح« رئيس الوزراء.. وشاي رئيس المعارضة


