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البقاء هللا
مرزوق صعب علي املطيري ـ ٨٣ عاما ـ اجلهراء ـ القصر ـ ق٣ ـ ش٣ 

(شارع نصر بن سيار) ـ م١٥ ـ ت: ٦٦٧٦١١٤١ ـ ٩٩٨٤٨١٥٤.
محمـد عوض عايد املوعد ـ ٤٦ عاما ـ الرجال: العمرية ـ ق٥ ـ ش٦ 
ـ م٤٠ ـ ت: ٩٩٠٣١١٠١ ـ ٦٦٦٦٣٥٢٢ النساء: القرين ـ ق١ ـ ش٣٦ 

ـ م٢٩ ـ ت: ٢٥٤٢٧١٧٣.
غاليـة زعالن عبدالرضا، أرملة علي حســـن التميمـــي ـ ٧٢ عاما ـ 

الرميثية ـ مسجد مقامس ـ ت: ٩٩٦٠٢٧١٦.
سعود عبدالعزيز شهاب الوهيبـ  عام ونصف العامـ  الرجال: عبداهللا 
ـ  ـ ٢٥٥٢٥١٣٣  ـ ت: ٩٧٧٧٧٨٠١  ـ م٥١  ـ ق٩ ـ ش٩٨  املبـــارك 
النســـاء: صباح السالمـ  ق٦ـ  ش١ـ  ج١٧ـ  م٥٤ (بيت العامر) 

ـ ت: ٩٧٤٩٥٧٥٢.
علـي حسـني علي املـال ـ ٨٠ عاما ـ العمريـــة ـ ق٣ ـ ش٣ ـ م٥٣ ـ 
مقابل حديقـــة العمريـــة ـ ت: ٩٩١٨٨٢٦٢ ـ ٩٩٨٠١٥١٩ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
رجاء إسماعيل منصور، أرملة عبدالعزيز سليمان الشومرـ  ٥٨ عاما 
ـ الرجال: العمرية ـ ق٢ ـ خيمة العزاء بجانب مدرســـة رقية 
املتوسطة بناتـ  ت: ٩٠٠٥٠٠٧٨ـ  النساء: العمريةـ  ق٢ـ  ش٥ 

ـ م٢٠ ـ ت: ٩٩٣٧٥٧٨٦ ـ الدفن التاسعة صباحا.

مواقيت الصالة

٥٫١٨الفجر
٦٫٤٣الشروق

١١٫٥٢الظهر
٢٫٤٣العصر

٥٫٠٢المغرب
٦٫٢٤العشاء

ملكة بريطانيا زادت ارتباطاتها في ٢٠١٠
لنـــدن ـ يو.بـــي.آي: زادت ملكة 
بريطانيا إليزابيث الثانية ارتباطاتها 
العامة خالل العام املاضي باملقارنة 
بـ ٢٠٠٩ رغم بلوغها الـ ٨٤ من العمر 
وتخطط لزيادة مشـــاركتها في هذه 

االرتباطات خالل العام اجلديد.
وقالت صحيفة ميل أون صندي 
امس إن ملكة بريطانيا حضرت العام 
املاضي ٤٤٤ مناسبة عامة وبزيادة 
مقدارها ٦٩ مناسبة باملقارنة بالعام 
٢٠٠٩ مـــن بينهـــا ٥٧ ارتباطـــا في 

اخلارج.
وأضافت الصحيفة ان مسؤولي قصر باكنغهام املقر الرسمي للملكة 
أكدوا أن العام اجلديد سيكون أكثر انشغاال بالنسبة لها كونه سيشهد 
زفاف حفيدها األمير وليام على كيت ميدلتون وعيد ميالد زوجها األمير 

فيليب وزيارتني مهمتني الى اخلارج والتحضير لليوبيل املاسي.

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

مقاالت الزمالء كّتاب
الصفحة األخيرة ص ٥٠

الصفحة األمنية ص ٧


