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البقاء هلل

فاطمة فهد عبدالعزي�ز الزاحم ـ 68 عاما ـ الرجال: 
كيفان ـ ق3 ـ على الدائري الثاني ـ مقابل 
الشامية ـ ديوان الزاحم ـ ت: 24848493 ـ 
25385293، النساء: مشرفـ  ق5ـ  الشارع 

السادس ـ ج1 ـ م4 ـ ت: 25381449.
يوس�ف إبراهيم عبداهلل الص�وريـ  90 عاماـ  الرقة 
ـ   99353522 ت:  ـ  م39  ـ  ش7  ـ  ق6  ـ 

.23969140
مطلق حسن سرور الرشيديـ  57 عاماـ  الرابيةـ  ق4 
ـ ش8 ـ م5 ـ ت: 99992484 ـ 66060448.

عل�ي إبراهي�م س�يد الق�افـ  60 عاماـ  الرجال: 
الدعيةـ  مسجد البحارنةـ  ت: 66589099، 
النســـاء: جابر العلي ـ ق6 ـ ش27 ـ م11 ـ 

ت: 23945291.
توفيق عبدالكرمي عبدالرحمن العودهـ  60 عاماـ  الرجال: 
قرطبـــة ـ ق4 ـ ش األول ـ ج1 ـ م17 ـ ت: 
99609494، النساء: قرطبة ـ ق2 ـ ش2 ـ 

م40 ـ ت: 25333003.
مرمي حاج حس�ن عباسـ  زوجة إسماعيل طالب 

حسني التركمانيـ  65 عاماـ  الرجال: سلوى 
ـ حسينية ســـيد محمد ـ ت: 97879966، 
النساء: بنيد القار حســـينية الزينبية ـ 

ت: 66611963.
جوزة ماجد ابداح بوردنـ  زوجة محسن عطا اهلل 
محسن البخيتـ  53 عاماـ  الرجال: خيطان 
ـ ق5 ـ شارع عبداهلل بن املقفع ـ م13 ـ ت: 
99077209، النساء: الرحاب ـ ق2 ـ ش21 

ـ م35 ـ ت: 24345434.
لطيفة محمد إبراهيم احلوط�ي ـ أرملة عبدالكرمي 
عبداهلل الفوزانـ  85 عاماـ  الرجال: مشرف 
ـ ق6 ـ ش8 ـ ج4 ـ م6 ـ ت: 99079066 ـ 
25386124، النساء: بيان ـ ق10 ـ ش1 ـ ج6 

ـ م11 ـ ت: 25380877.
منى غازي محمد احلربيـ  زوجة عبدالرحمن محمد 
عبـــداهلل العصيمي ـ 28 عامـــا ـ الرجال: 
العارضيـــة ـ ق8 ـ ش2 ـ ج2 ـ م17 ـ ت: 
99209207، النســـاء: صباح الناصر ـ ق1 

ـ ش28 ـ م52. مواقيت الصاة  
 والخدمات

 ص 20

مقاالت  الزماء 
كتاب األخيرة

ص55

تستضيف »األنباء« اليوم اخلميس رئيس جمعية املهندسني م.طالل القحطاني، بني الساعة 7 و9 
مساء، وذلك للحديث حول الزيادات التي أقرها مجلس اخلدمة املدنية أخيرا واعتمدها مجلس الوزراء 
للمهندسني، وما إذا كانت هذه الزيادات جاءت ملبية للطموح أو أن عليها مآخذ من قبل »املهندسني«. 

م.طالل القحطاني سيكون معكم لإلجابة عن استفسارات وأسئلة القراء على الهواتف: 
 24830322 � 24830238 � 24830514 

داخلي )318 � 131(

مواطنة تستعين بأشقائها لتأديب زوجها ب� 6 غرزم.طال القحطاني اليوم وياكم
هاني الظفيري � محمد الجاهمة

تقدم مواطن ببالغ متهما فيه أقارب وأشقاء 
زوجته بضربه وتهديده بالقتل داخل مسكنه، 
وتمســــك المواطن بتســــجيل قضية في مخفر 
الصليبيــــة بعنــــوان »دخول مســــكن واعتداء 
بالضرب«، وقــــال المواطن ان ما حدث جاء في 
أعقاب مشادة كالمية مع زوجته على اثرها غادرت 
منزل الزوجية وعادت مع أقاربها لتلقنه درسا 

بالضرب. وبحسب رواية المواطن لرجال مخفر 
الصليبية فإن زوجته عادت الى المنزل مع شقيقها 
و2 آخرين من أقربائها وقاموا بتقييده وضربه 
وركله وتهديده بالقتل، ما ادى الى دخوله إلى 
المستشفى حيث قام األطباء بتقطيب جرح في 
رأســــه بـ 6 غرز وأرفق مع البالغ تقريرا طبيا 
بإصابته وسجلت قضية وجار استدعاء الزوجة 

وأشقائها. 

عسكري يفقد أعصابه 
ويضرب موظفة استقبال 

في »الطب النفسي«
محمد الجاهمة

بعـــد ايام قليلـــة من اقدام 
مراجع على االعتداء على موظفة 
في مستشفى الجهراء، تكرر هذا 
السيناريو في مستشفى الطب 
النفســـي، حينما اقدم مراجع 
)عســـكري( على ضرب كاتبة 
تعمل في اســـتقبال مستشفى 

الطب النفسي.
وقـــال مصـــــدر امنـــي ان 
الموظـفـــة تقدمـــت ببـــالغ 
رســـمي الـى مخــفر الشويـخ 
اكـدت فيـــه ان المراجـع قــام 
باالعــتداء عليها بالضرب امام 

المراجعين.
وابدت اســـتعدادها لتقديم 
شهود على واقعة االعتداء كما 
قدمت بيانات المعتدي تمهيدا 
لضبطه والتحقيـــق معه في 
قضية االعتـــداء على موظف 

عام اثناء الواجب.


