
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ميشيل أوباما: باراك لم يدخن سيجارة واحدة منذ عام.

  ـ ال تفرحي كثيرا فسيرى أياما عصيبة في الشرق األوسط تجعله يدخن 
«علبتين» يوميا.  أبواللطف  واحد

 مواقيت الصالة 

 5.11 الفجر 
 6.32 الشروق 

 12.02 الظهر 
 3.10 العصر 

 5.33 المغرب 
 6.51 العشاء 

 البقاء هللا 

 منيرة مبارك اجلميعة، أرملة الشيخ حمود العلي املالك 
الصباح ـ ٨٦ عاما ـ الرجال: ديوان الشيخ حمود 
العلي املالك الصباحـ  القادسيةـ  ق٤ـ  ش٤٥ـ  م١٩ 
ـ ت: ٩٩٦٦٦٨٩٨ ـ النساء: السرة ـ ق٥ ـ ش.السرة 

ـ م١٩.
  علـي محمد حمد الرومي ـ ٨٥ عامـــا ـ الرجال: الدعية ـ 
ق٢ ـ شارع راشـــد بن أحمد ـ ديوان الرومي ـ ت: 
٢٢٥٣٩٥٨٩ـ  النساء: مبارك العبداهللاـ  غرب مشرف 

ـ ق٢ ـ ش٢٠٩ ـ م٧٢.
  فواز الفي غامن الرقلة املطيريـ  ٢٨ عاماـ  الرجال: الرحاب 
ـ ق٣ ـ ش٢١ ـ م٤١ ـ مقابل شـــارع محمد بن قاسم 
ـ ت: ٩٩٠١١٧٤٤ ـ النســـاء: عبداهللا املبارك ـ ق٩ ـ 

ش٩١٠ ـ م١٨ ـ ت: ٩٩٠٣١٠٣٥.
  هيا مضحي ملهاب الرشيدي، أرملة مطلق محمد بن ملهاب 
ـ ٧٨ عاماـ  الرجال: الفردوسـ  ق٨ـ  ش١ـ  ج١ـ  م١ـ  
ت: ٩٧٤٣٢٣١١ ـ النساء: الفردوس ـ ق٥ ـ ش١ ـ ج١١ 

ـ م٣٤ ـ ت: ٩٩٤٠٧٦٤٦.
  ليلى شحاتة أحمد سالم، أرملة بطي مسفر بطي العنتري 
ـ ٦٢ عاماـ  الدوحةـ  ق٤ـ  ش٦ـ  م٥٢ـ  ت: ٦٦١٥٥٢٧٧ 

ـ ٦٦٠١٦١٥٧.
  منيرة مفلح محسـن العازمي، أرملة محمد غامن عوض ـ 
٦٩ عاما ـ شرق األحمدي ـ ق٢ ـ ش٢ ـ ج٨ ـ م٥٣٢ 

ـ ت: ٩٧٩٢٧٧٧٨.
  دليل مرزوق نوار العتيبي، أرملة مصلط نهار مطلق العتيبي 
ـ ٧٤ عاما ـ الرميثية ـ ق٥ ـ شارع مالك بن أنس ـ 

ج٥١  ـ م٩ ـ ت: ٦٦٢٢٨٠١٠ ـ ٦٦٨٢٥٠٨٤.
  محمد مطلق محمد العميري ـ ٤٨ عاما ـ الرجال: عبداهللا 
ـ  ـ م٩ ـ ت: ٦٦٠٧٧٦٠٢  املبـــارك ـ ق٢ ـ ش٢٢٠ 
النســـاء: عبداهللا املبارك ـ ق٥ ـ ش٥ ـ م١٠٨ ـ ت: 

.٩٩٠٢٣١٧٥
  ناصر محمود علي أسطى أحمد بهبهاني ـ ٦٥ عاما ـ الرجال: 
حســـينية معرفي القدمية ـ شرق ـ ت: ٦٦٣٦١٨١٨ 
ـ النســـاء: مشرف ـ ق٢ ـ الشارع اخلامس ـ م١٦ ـ 

ت: ٢٥٣٨١٩٣٦.
  بدرية أحمد ابراهيم احلقيل، أرملة عبداهللا جعدان املطيري 
ـ ٧٤ عاما ـ الرجال: جليب الشـــيوخ ـ ق١ ـ ش١١٥ 
ـ م١٤ـ  ت: ٩٧٨٨٠٩٩٧ـ  النســـاء: جنوب الســـرةـ  

الزهراء ـ ق٤ ـ ش٤٠٩ ـ م١٥ ـ ت: ٦٦٦٣٠١٠١.
  مطلـق علي عبدالرحمن املنير ـ ٧١ عاما ـ الرجال: ديوان 
معالي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك احلمد الصباحـ  الشعب 
البحريـ  ت: ٢٥٢١٤١٢٥ـ  النســـاء: الســـالمـ  ق١ـ  

ش١١٢ ـ م١٣ ـ الدفن بعد صالة العصر.
  وسـمية اسـحق سـليـمان الصالح، زوجة عدنان حسني 
الشـــغاي ـ ٥٨ عاما ـ الرجال: قرطبة ـ ق٢ ـ ش٤ ـ 
م٤ ـ ج١ ـ ت:  ٩٩٣٢٢٣٨٣ ـ النســـاء: مبارك الكبير 
ـ ق١ ـ ش٢٢ ـ م٩ ـ ت: ٦٦٤٦١٣٤٣ ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
  عبـداهللا عبـاس خلفـ  ٩٠ عاماـ  الرجال: حســـينية 
احلسنيـ  مقابل مستشفى الهاديـ  ت: ٩٩٦٣٠٥٠٥ 

ـ النساء: الفردوس ـ ق٨ ـ ش١ ـ ج٩ ـ م٨.
  نصيب غلوم علي حاجي ـ ٨٢ عاما ـ حســـينية البلوش 
ـ اجلابريـــةـ  ق١١ـ  ش١٠٨ـ  ت: ٩٩٦٨٤٠٦٥ـ  الدفن 

التاسعة صباحا. 

 مؤسسة اإلنتاج البرامجي تقرر إعادة المسلسل الشهير «افتح يا سمسم».
  ـ وبالمرة يا ريت تعيدون مسلسل «صح النوم» ألنه قراركم تأخر كثيرا. 

 مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة ص٥٨ 

 الصفحة األمنية ص١٣ 

 سعودي وضع صورته على الـ «فيس بوك» فأحرقت زوجته وجهه! 

 مؤسسة اإلنتاج البرامجي تعيد إنتاج «افتح يا سمسم»

 الرياضـ  يو.بي.آي: أقدمت زوجة سعودية 
شــــابة على حرق وجه زوجها الوسيم عن 
طريق إلقاء املاء املغلــــي عليه أثناء نومه 
بسبب وضع صورته الشخصية على موقع 

الفيس بوك وعدم التفاته إلى مشاعرها.
  وذكرت صحيفة «سبق» اإللكترونية في 
عددها أمس نقال عن مصدر لم تسمه قوله 
«ان الزوجني (الشــــابني) اللذين لم ميض 
على زواجهما سوى ٦ أشهر نشبت بينهما 

خالفات عدة بسبب غيرة الزوجة من قيام 
زوجها بوضع صورته الشخصية على موقع 
«فيس بوك» واملنتديــــات وكذلك مالحقة 
نظرات النســــاء له عند خروجهما لألماكن 

العامة واملجمعات التجارية».
  وقال املصدر «إن ذلك أثار غضب الزوجة 
التــــي حاولت مــــع زوجها إزالــــة صوره 
الشــــخصية من املواقع اإللكترونية وعدم 
قيامه باألناقة الزائدة عند خروجهما لألماكن 

العامة واملجمعات التجارية».
  ولكن الزوج لم يبال مبطالبها ولم يراع 
شعورها بحسب قولها فقامت الزوجة بغلي 

املاء وسكبه على وجهه وهو نائم».
  وقــــد رفع الزوج دعــــوى قضائية ضد 
زوجتــــه مطالبا مبحاكمتهــــا على فعلتها 
واسترداد املهر الذي دفعه لها وتنظر احملكمة 
العامة مبحافظة القطيف األيام املقبلة قضية 

الزوج. 

 الكويتـ  كونا: اقر االجتماع الـ ٢٥ ملديري 
التلفزيونات االعضاء في مؤسسة االنتاج 
البرامجي املشـــترك لدول مجلس التعاون 
التربوي  البرنامج  اخلليجي عودة حلقات 
«افتح يا سمسم» بحيث تسبقها ندوة فكرية 
شـــاملة فضال عن اقرار مشـــاريع جديدة 

كاملسلسل الكرتوني «ابن بطوطة».

  وبحث االجتماع الذي بدأ اعماله هنا اليوم 
عددا من برامج املؤسسة املنجزة العام املاضي 
وبينها الرسائل املجتمعية «متاسك» و«املدينة 
العربية» و«أغاني لألطفال» و«البيئة البحرية 
في دول التعاون» و«حكايات أمل» و«رسائل 
توعوية عن البيئة» والفيلم التسجيلي «نهر 
العطاء». وناقش املجتمعون اســـتعدادات 

املؤسسة لعدد من البرامج املستقبلية وبينها 
«اسهامات املرأة اخلليجية» و«براءة اختراع» 
و«جناحات خليجية» و«احلقيقة بدقيقة» 
والفيلم التســـجيلي «اصبـــع واحد يحرك 
الكارتوني «في االحتاد  العالم» واملسلسل 
قوة» واملسلسل الكارتوني «ملسون دوت 

أورغ». 

 المتظاهرون في ميدان التحرير لتامر حسني وعمرو أديب: بره.. بره
  ومطرب الجيل باكيا بعد طرده : أنا مش فاهم حاجة وهما اللي قالولي قول كده

 النجم أحمد السقا: طردي من الميدان كذبة.. ولم أكلف بفّض المظاهرات
 معلق إماراتي على مباراة بروسيا وشالكه يبكي بحرقة على مصر عند نزول زيدان للملعب

 مي كساب تصف المتظاهرين بـ «الجهلة»: لماذا لم يتدخل الجيش ليفرقهم؟! 
 التفاصيل ص٥١ 

 سماح أنور تنفي مطالبتها
  بـ «حرق الشباب».. وقلت يتحرقوا!

 شعبوال: يا برادعي يا مولعها
  كّبر دماغك وسعها


