
البقاء هلل
هيلة ادليم يونس الشالحي املطيريـ  71 عاماـ  الرجال: صباح الناصر 
ـ ق6ـ  ش47ـ  م90ـ  خلف مستشفى الفروانيةـ  ت: 99065016 
ـ 99500099 ـ النســــاء: صباح الناصر ـ ق5 ـ ش104 ـ م27 ـ 

ت: 66414814.
أبرار أحمد عطية جبر الش�مري ـ 16 عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ القصر ـ 
ق1 ـ شارع األصمعي ـ م29 ـ ت: 97157775 ـ النساء: اجلهراء 

ـ النعيم ـ ق4 ـ ش6 ـ م15 ـ ت: 65766676.
س�كينة محم�د علي الفيلي، أرملة علي أحمد الشــــواف ـ 97 عاما ـ 
الرجال: ديوان الشواف ـ الدسمة ـ ق3 ـ على شارع القاهرة ـ 
ت: 22543278 ـ النساء: ضاحية عبداهلل السالم ـ ق2 ـ شارع 

معن بن زائدة ـ جادة 21 ـ م8 ـ ت: 22543277.
ابراهيم عبداهلل راشد الهنيديـ  80 عاماـ  الرجال: النزهةـ  ق3ـ  ش31 
ـ م30ـ  ديوان الهنيديـ  ت: 22561519ـ  97300400، النســــاء: 
العديلية ـ ق3 ـ ش عيســــى عبدالرحمن العسعوسي ـ م26 ـ 

ت: 22521297 ـ 99051870 ـ الدفن التاسعة صباحا.
محمد مختار محمد خضيرـ  59 عاماـ  الرجال: مسجد االمام زين العابدين 
ـ دوار اجلوازاتـ  السامليةـ  ت: 65504000ـ  99606652، النساء: 
السامليةـ  ق12ـ  ش ابوهريرةـ  ج5ـ  م45ـ  خلف مدرسة سالم 

احلسينان ـ ت: 25614587 ـ الدفن التاسعة صباحا.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
كلينتون: قضية السالم في الشرق األوسط »معقدة«.

- تصريحاتك لم تأت بجديد وفيما يبدو ان عدوى تصريحات الساسة العرب المكررة قد 
انتقلت اليك.

عمال نظافة يقومون بنقل عينات دم المرضى بالمستشفيات.
- ومو بعيد بعد كام سنة يسوون عمليات في المخ!

أبواللطفواحد

مقاالت الزمالء كتاب األخيرة ص50

الصفحة األمنية ص10

كونا: أعلنت شركة البترول الوطنية 
الكويتية امس عن سيطرتها على تسرب 

غاز محدود في مصفاة األحمدي.
وقال مدير العالقات العامة واإلعالم 
في الشـــركة محمد العجمي ان تســـرب 
الغاز وقع في متام الســـابعة من صباح 

امس مشـــيرا الى انه تسرب محدود من 
احد خطوط الغاز في املنطقة الســـابعة 
من مصفاة االحمدي التابعة للشـــركة. 
وأوضح انه فور حدوث التسرب مت تفعيل 
خطط الطوارئ املطبقة في الشركة ملثل 
هذه احلاالت ومتكن فريق العمليات من 

اغالق مصدر التسرب وعزله بالكامل ويتم 
معاينة خط الغاز ملعرفة اسباب التسرب 
وإجراء االصالحات الالزمة. واكد العجمي 
عدم وقوع اي اصابات او اضرار الفتا الى 
عدم تأثر عمليات التشغيل والتصدير من 

مصفاة االحمدي بهذا احلادث البسيط.

البترول الوطنية 
تسيطر على تسرب 

غاز محدود

السجن 29 ألف سنة لعائلة جنوب أفريقية
جوهانســـبورغ ـ ا.ف.پ: حكم على عائلة جنوب افريقية بالسجن 
29 الف ســـنة تقريبا بعد ادانتها بــــ 395 الف تهمة في قضية احتيال 
شـــملت 30 الف ضحية على ما ذكرت صحيفة »بيلد« احمللية. وأدينت 
مارييتي برينســـلو )56 عاما( التي اعتبرت العقل املدبر للعملية بتهم 
االبتزاز واالحتيال والسرقة في العملية التي شملت استثمارات قدرها 
1.5 مليار راند )220 مليون دوالر( على ما اوضحت الصحيفة. غير انه 

مع ضم العقوبات لن متضي سوى 25 عاما في السجن.

مواقيت الصالة

4.31الفجر
5.50الشروق

11.33الظهر
2.49العصر

5.16المغرب
6.33العشاء


