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مواقيت الصالة

5.04الفجر
6.23الشروق

12.02الظهر
3.15العصر

5.41المغرب
6.58العشاء

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أعلن مدير إدارة العالقـــات العامة في اإلدارة العامة 
لإلطفاء املقدم خليل األمير عن متكن ٤ مراكز إطفاء من 
التعامل مع حريق اندلع مســـاء أمس في أحد مجمعات 
الصوابر، مشـــيرا الى ان احلريق أحـــدث تلفيات جار 
حصرهـــا، كما أدى الى إصابة ٤ أشـــخاص باختناق مت 

تقدمي اإلسعافات األولية لهم في موقع احلريق.
وقال املقدم األمير: إن احلريق اندلع في الطابق الرابع 
وامتدت ألسنة اللهب إلى الطابق الثامن، مشيرا الى ان 
سرعة تعامل رجال اإلطفاء مع احلريق مكنت اإلطفائيني 
من السيطرة عليه في زمن قياسي. وحول سبب احلريق 
قال املقدم األمير: إن وحدة التحقيق شرعت فور انتهاء 
احلريق في البحث عن الســـبب، الفتـــا الى ان احلريق 
حاصر ١٤ شخصا لكن أجهزة اإلطفاء متكنت من إنقاذهم 
جميعـــا. هذا وحضر الى موقع احلريـــق وزير البلدية 

د.فاضل صفر وعدد من قيادات اإلطفاء.

البقاء هللا
باسـمة فليفل الهيلم الفضلي ـ ٢٨ عاما ـ الرجال: املنقف ـ ق٢ ـ قســــيمة ٢٤٥ ـ خلف 
مقســــم التلفونات ـ ت: ٩٠٩٠٦٤٤٤، النســــاء: الصباحية ـ ق٣ ـ ش١١ ـ م١٠٠٤ ـ 

ت: ٩٩٢٦٢٩٥٤.
منيرة راشـد شـافي الهاجري ـ ٦١ عاما ـ الرجال: مبارك الكبير ـ ق٣ ـ ش١ ـ م٥٦ ـ ت: 

٩٩٦٨٨٦٠٦، النساء: االحمدي ـ ش٣ الشمالي ـ م١٤ ـ ت: ٦٦٤٧٦٦٦٠.
حسـن نظر حسـني محمد ـ ٥٠ عاما ـ الرجال: اجلابرية ـ حســــينية البلوشي ـ ت: 

٩٩٥٣٧٨٠٠، النساء: شرق ـ حسينية علي موسوي ـ ت: ٩٩١٩٠٦٦٣.
مرمي محمد العبداحملسـن الدعيج ـ ارملة عبداحملسن احمد عبداحملسن الدعيج ـ ٨٢ 
عاماـ  الرجال: القادســــيةـ  ديوان الدعيجـ  ت: ٩٩٠٣٣٥٤٥، النســــاء: الشاميةـ  

ق٦ ـ ش عبداهللا زكريا االنصاري ـ م١٨ ـ ت: ٦٦٣٤٦٢٣١.
اجلازي حمد بن كردوش العنزي ـ زوجة عبداهللا عبيد بن كردوش العنزي ـ ٦٧ عاما 

ـ الرابية ـ ق٤ ـ ش٩ ـ م١١ ـ ت: ٩٩٠٧٤٤٧٠.
عبدالرحمن محسن الزبيل ـ ٧٣ عاما ـ صباح السالم ـ ق١١ ـ ش واحد ـ ج١١ ـ م٢٧ ـ ت: 

٦٦٣٦٦٣٩٣ ـ ٩٩٨٠٨٠٤٢ ـ ٦٦٦٩٨٦٥٥ ـ ٩٧٨٤٥١٥١.
خالـد فهـد علـي بـن عوميـر العازمـيـ  ١٨ عامــــاـ  الظهــــرـ  ق٦ـ  ش٦ـ  ج٣ـ  م ١ـ  ت: 

.٩٤٤٤٠٨٨٥
حمد ناصر فالح طامي العجميـ  ٤٤ عاماـ  الصباحيةـ  ق٤ـ  ش٩ـ  م١٧٧ـ  ديوان الطامي 

ـ ت: ٦٦٧٠٠٢٩١.
سـعود نايـف عبداهللا الكندري ـ ٥ اعوام ـ الرجال: الشــــعب ـ ديــــوان الكنادرة ـ ت: 

٩٧١١٠٥٥٧، النساء: جابر العلي ـ ق٢ ـ ش٢٢ ـ م٢٥ ـ ت: ٢٣٨٤٥٧٨١.
هدوة هذال فقعان ـ ارملة كنيان فالح الهرشاني ـ ٩٣ عاما ـ سعد العبداهللا ـ ق٩ ـ 

قسيمة ٢٩٦ ـ ت: ٦٦٢٥٢٢٥٣ ـ ٩٩٤١٢٣٦٨.
فاطمة عبداهللا جعفر غفور ـ ارملة عبدالغفور عبدالغفار عبداهللا كراشــــي ـ ٦٩ عاما 
ـ الرجال: مســــجد االمام احلســــنـ  بيانـ  ت: ٦٦٦٣٩٩٠٣ـ  ٩٩٧٧٢٦٧٧، النساء: 
الرميثية ـ حسينية ام صادق ـ ق٤ ـ ش٤٤ ـ م٣ مكرر ـ ت: ٩٩٥٠٠٤٩٥ ـ الدفن 

الثامنة والنصف صباحا.
حسني علي عمر العامرـ  ٦١ عاماـ  الرجال: الشهداءـ  ق٥ـ  ش٥٠٩ـ  م ١١ـ  ت: ٦٦٩٠٠٦٦٥، 
النســــاء: مبارك الكبيــــر – ق٧ – ش٢ – م٣ – ت: ٢٥٤٤٣٠٢٦ – ملحوظة العزاء 

الصفحة األمنيةاعتبارا من يوم االثنني ٢/٢١.
 ص١٢ و١٣

مقاالت الزمالء كتاب 
األخيرة  ص ٨٦

عائـلــة الطامــي 

تـنـعـــى

مبزيد من احلـــزن والأ�ســى فقيدها

الغالــي املغفـــور له بـــاإذن اهلل تعــالـــى

عن عمر يناهز 43 عامًا

وقد ووري جثمانه الثـرى يوم اأم�س

ال�سبت املوافق 2011/2/19

حمد نا�سر الطامــي

تقــبــل التـعــازي
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(محمد ماهر)جانب من تعامل رجال اإلطفاء مع حريق الصوابر وفي اإلطار إسعاف أحد املصابني

«اإلطفاء» أخمدت حريقًا 
ضخمًا في الصوابر

النيران حاصرت ١٤ شخصًا تم إنقاذهم جميعًا


