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 ٤٫٥٩ الفجر  

 ٦٫٢٣ الشروق 
 ١١٫٣٦ الظهر 
 ٢٫٣٠ العصر 

 ٤٫٤٩ المغرب 
 ٦٫١١ العشاء 

  صفحة آراء
  ص ١٩

  الصفحة األمنية
  ص ١٢

  مقاالت الزمالء 
كتاب األخيرة

   ص ٥٠

  صفحة الخدمات
  ص ٢٠ 

 البقاء هللا 
 بجـاد بـن سـفران الدعجانـي العتيبـي ـ ٧١ عامـــا ـ ضاحية 
صبـــاح الســـالم ـ ق١٣ ـ ش٢ ـ م٧٧ ـ ت: ٩٧٨٩٥٥٨٥ ـ 

.٦٧٠٤٣٠٠٠
  فيصل عبداحلميد سويد سالم النصارـ  ٢١ عاماـ  الرجال: غرناطة 
ـ ق٢ـ  ش١٠٠ـ  م٩ـ  ت: ٩٩٧٩٩١١٩ـ  ٩٧٧٣٣٣٣٦، النساء: 
الصليبخات ـ ق٣ ـ شارع ضويحي بن رميح ـ م٤٧ ـ 

ت: ٩٩٧٢٠٢٢١ ـ ٢٤٨٧١٢٤٤.
  عليه محمد حسـن النقي ـ ٣٥ عاما ـ الرجال: بيان ـ مسجد 
االمام احلسنـ  ت: ٩٩٦٠٤٦٠١، النساء: سلوىـ  حسينية 

االمام احلسني.
  نورة عايش رافد اجلش املطيريـ  ارملة حمدان عامر العارضي 
املطيري ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ العيون ـ ق٤ ـ 
ش٦ـ  م٣١٣ـ  ت: ٩٩٤٢٩٢٨٨ـ  ٦٦١٢٥٦٥٦، النساء: اجلهراء 

ـ العيون ـ ق٤ ـ ش٦ ـ م٣١٤ ـ ت: ٩٩٠٤٢٧٨٠.
  مستورة حمود نعير شبيب العازميـ  ارملة قاضي جاسي ملوح 
العازميـ  ٦٨ عاماـ  الصباحيةـ  ق٢ـ  ش٥ـ  م٢٨٩ـ  ت: 

٢٣٦١١٨٣٨ ـ ٩٩٤٣٥٨٩٩.
  مرمي عبداهللا علي بوباللـ  ارملة بالل ابراهيم باللـ  ٥٦ عاما 
ـ الرجال: اليرموك ـ ق٤ ـ ش٣ ـ م٢٢ ـ ت: ٩٩٠٨٠٠٣٢، 

النساء: مشرف ـ ق٥ ـ ش١٦ ـ م١٧ ـ ت: ٩٩٥٥٠١٢٦.
  وفاء محمود حلمي اجلروانيـ  ٥٤ عاماـ  االندلسـ  ق٩ـ  ش١٠ 

ـ م٢٩١ ـ ت: ٦٦٨١٤٧٥٥.
  خديجة سالم فهد السجاريـ  ارملة احمد عبدالوهاب بن خلف 
ـ ٨٥ عاما ـ العمرية ـ ق٢ ـ ش٣ ـ م١٨ ـ ت: ٩٩٦٠٩٩٣٥ 

ـ ٩٩٥٢٤٦٠٦ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  ناصر مالك محمد جليليـ  ٨٣ عاماـ  الرجال: حسينية اإلمام 
علي ـ الدســـمة ـ ت: ٩٩٥٨٨٩٧٧ ـ النساء: اجلابرية ـ 

ق٥ ـ ش٧ ـ م١١. 

 الثالثاء ٧ ديسمبر إجازة رأس السنة الهجرية
 أصدر ديوان اخلدمة املدنية تعميما حمل الرقم ٦ بشــــأن عطلة رأس السنة 
الهجرية لســــنة ١٤٣٢ هجرية، وجاء في التعميم: مبناسبة رأس السنة الهجرية 
لعام ١٤٣٢ هـ وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٩ الصادر 
بتاريخ ١٩٧٩/٧/٢٢ بشأن العطالت الرسمية وتعديالته، وعلى قرار مجلس الوزراء 
رقم ٢٥٢ الصادر باجتماعه رقم (٢٤-٢٠٠٧/٢) املنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٧ بشأن 
تعديل بعض العطالت الرسمية، وعلى تعميم الديوان رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٨ بشأن 
تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٢ الصادر باجتماعه رقم (٢٤-٢٠٠٠٧/٢) املنعقد 
بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٧، وحيث ان غرة شهر محرم للعام ١٤٣٢هـ تصادف يوم الثالثاء 
املوافق ٢٠١٠/١٢/٧، لذا يســــر ديوان اخلدمة املدنية أن يعلن الى جميع الوزارات 
واجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الثالثاء 
املوافق ٢٠١٠/١٢/٧ مبناســــبة رأس الســــنة الهجرية كعطلة رسمية، أما بالنسبة 
لألجهــــزة واجلهات ذات الطبيعة اخلاصة فيتم حتديد إجازاتها مبعرفة اجلهات 

املختصة بشؤونها مبراعاة املصلحة العامة. 

 سحب الجنسية الكويتية من ٦٣  شخصاً   ص١٢ 


