
عائشة محمد حمود البرغشـ  أرملة عبداحملسن 
عبدالعزيز املخيزميـ  ٩٢ عاماـ  الرجال: ديوان 
املخيزمي ـ الفيحـــاء ـ ق٩ ـ الدائري الثالث، 

النساء: النزهة ـ ق١ ـ شارع النزهة ـ م١٣.
شـريفة عبـداهللا راشـد اخلضـر ـ ٤٥ عامـــا ـ 
األندلـــس ـ ق٣ ـ ش٢ ـ م١١٧ ـ ت: ٩٩٨٧١٢٦٩ 

ـ ٩٠٩٠٦٦٩٠.
عبدالعزيز سعود محمد حاجيـ  ٣٠ عاماـ  الرجال: 
ضاحيـــة جابر العلي ـ ق٤ ـ ش٧ ـ م١٨ ـ ت: 
٩٩٦٨٧٢٨١، النساء: القرينـ  ق٤ـ  ش٢٣ـ  م٤٧ 

ـ ت: ٢٥٤٣٣٧٧٥.
نصار مجبل راشـد احلميـس العازميـ  ٤٥ عاماـ  
الظهـــر ـ ق٢ ـ ش٦ ـ م١٢ ـ ت: ٩٩٠٦٠٥٦٦ ـ 

.٩٩٨٩١١٦٩
لطيفة سعد عبدالعزيز الزاملـ  أرملة محمد عبداهللا 
الزامـــلـ  ٧٣ عاماـ  الرجـــال: الفيحاءـ  ق٨ـ  

شـــارع الشـــهباء ـ م١ ـ مقابل بيت التمويل 
الكويتي ـ ت: ٢٢٥٧٢٢٩٨، النساء: اليرموك ـ 
ق٤ ـ ش٣ ـ م٤ ـ ج٥ ـ ت: ٢٥٣٣٥٥٧٧ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
معصومة علي حسـني بوصفرـ  ٧٢ عاماـ  الرجال: 
مسجد اإلمام احلسنـ  بيانـ  ت: ٦٧٧٦٦٧٧٤، 
النســـاء: الرميثيـــةـ  ق٤ـ  ش٤٨ـ  م٤٨ـ  ت: 

.٦٦٥٧٠٠٧٢
دخيل راشد خمسان العنزي ـ ٧١ عاما ـ الرجال: 
الدوحـــة ـ ق٤ ـ ش٥ ـ م٦ ـ ت: ٩٩٠٤٥١٢٥، 
النســـاء: القيروان ـ ق٢ ـ ش٢١٥ ـ م٣٤ ـ ت: 

٩٩٠٨٢٣٣٨ ـ الدفن بعد صالة العصر.
غائب شقير دليل املطيري ـ ٦٩ عاما ـ ضاحية 
جابر العليـ  ق٤ـ  ش٢٦ـ  م١٩ـ  ت: ٩٩٤١٠٩٩٢ 
ـ ٥٥٤٦٢٣٣٣ـ  الدفن بعد صالة العصر مبقبرة 

صبحان.

البقاء هللا

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
عمرو موسى: في حالة اختار أبناء الجنوب في السودان االنفصال 

ستستمر الجامعة العربية في تقديم الدعم للمنطقة.
ـ أكثر تصريح أضحكني هذا العام!

المجلس يقر الحقوق اإلسكانية والصندوق اإلسكاني للمرأة.
ـ يستاهلون بناتنا.. وشكرا لكل من دعم حقوق الكويتيات.

أبواللطفواحد

مقاالت الصفحة األخيرة  ص ٥٤

الصفحة األمنية ص ١٤

م.جاسم البدرصفحة آراء ص ١٩

«الزراعة»: حظر صيد الروبيان
بالمياه اإلقليمية اعتبارًا من منتصف يناير

أصدر رئيس مجلس االدارةـ  املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا يقضي بحظر صيد 
الروبيــــان من املياه االقليمية الكويتية خالل الفترة من اخلامس 

عشر من يناير حتى مطلع شهر سبتمبر من العام املقبل.
ونص القرار على انه مينع أثناء موسم احلظر استيراد الروبيان 
الطازج واملبرد إال بإذن مسبق من الهيئة، كما مينع خروج سفن 
الصيد الكويتية لصيد الروبيان في املياه االقليمية اال بتصريح من 
الهيئة. كما نص القرار على ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع االدارة 
العامة خلفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى التزام 
سفن الصيد باملياه االقليمية الكويتية، مبضمون هذا القرار، مع 
قيام الهيئة بالتنسيق كذلك مع االدارات املختصة بكل من وزارة 
التجــــارة والصناعة وبلدية الكويت واالدارة العامة للجمارك في 

وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وأشار القرار الى انه يجوز بقرار من رئيس الهيئة فتح موسم 
صيد الروبيان في املياه االقليمية الكويتية، قبل املوعد احملدد في 

حال اكتمال منو الروبيان.

تسعيني أنجب طفًال من زوجة خمسينية!
نيودلهـــيـ  يو.بي.آي: زعم هندي في الـ ٩٤ من العمر أنه أصبح 

أكبر أب في الهند بعدما أجنبت زوجته اخلمسينية طفال له.
ونقلت صحيفة «تاميز أوف إنديا» الهندية عن املزارع راماجيت 
راغاف قوله ان زوجته شـــاكونتاال وهي في منتصف اخلمسينيات 

أجنبت ابنا له في مستشفى «كاركودا».
وأكد املسؤولون في املستشفى خبر والدة الطفل لكنهم لم يفصحوا 

إن كان راغاف هو الوالد أم ال.
يشار إلى انه في حال صدقت مزاعم راغاف فسوف يصبح أكبر 
أب في الهند متفوقا على رجل آخر أجنب طفله الـ ٢٢ عن عمر يناهز 
الـ ٩٠ عاما في العام ٢٠٠٧. وقال راغاف ان طفله «هدية من اهللا» له 

ولزوجته، فيما أكد االطباء ان الطفل  بصحة جيدة.


