
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية: اجتماعنا في دارفور »تاريخي«.

ـ كل اجتماعاتكم »تاريخية« والدليل أن أغلبها ال يصلح سوى للمتاحف!
الكالب الضالة ترعب األهالي وتستوطن مبنى قيد اإلنشاء في »صباح الناصر«.

ـ الظاهر ربعنا ناطرين تاكل لها طفل يمكن يتحركون!
أبواللطفواحد

منيـرة باتل النويـران، أرملة فهد 
حمــــد املجــــاوبـ  85 عاماـ  
الرجال: الرحابـ  ق2ـ  ش19 
ـ م49 ـ مقابل املســــتوصف 
ـ النســــاء:  ـ ت: 65555144 
العارضية ـ ق2 ـ ش5 ـ م38 

ـ ت: 99944433.
أحمد عبدالعزيز املشوطيـ  69 عاما 
ـ الرجال: كيفانـ  ق3ـ  ش34 
ـ م9ـ  ت: 24811693ـ  النساء: 

كيفان ـ ق3 ـ ش34 ـ م6.
عمشة هليل بندر برغش املطيري، 
أرملة صحن عواد ســــعود 
املطيري ـ 62 عاما ـ الرجال: 
سعد العبداهللـ  ق6ـ  ش604 
ـ   66884495 ت:  ـ  م54  ـ 
99500606 ـ النساء: القرين 
ت:  ـ  م27  ـ  ش3  ـ  ق1  ـ 

25436624 ـ 66976999.
محمد عبداهلل محمد الشعيبـ  64 
عاماـ  الرجال: الشهداءـ  ق4ـ  
ش406ـ  م12ـ  ت: 99278578 
ـ النساء: بيان ـ ق5 ـ طريق 

20 ـ م6 ـ ت: 25394811.

إبراهيم احمـد ابراهيم ـ 82 عاما 
ـ الرجــــال: األندلس ـ ق10 ـ 
ش3 ـ م82 ـ ت: 66676405 
النســــاء:  ـ   99474784 ـ 
سلوى ـ ق4 ـ ش6 ـ م1 ـ ت: 

.25629096
بدر خالد محمد إبراهيم العسـالوي 
ـ 52 عامــــا ـ الرجال: مبارك 
الكبيــــر ـ ق4 ـ ش9 ـ م5 ـ 
النســــاء:  ـ   99475718 ت: 
الرميثية ـ ق4 ـ ش43 ـ م19 

ـ ت: 25633140.
خديجة محمد خليل اسود، ارملة 
عبدالرضا مكي خليل اسود 
ـ 65 عامــــا ـ الرجال: الدعية 
ـ حسينية بوعليان ـ مقابل 
الدســــمة ـ ت: 99498977 ـ 
النســــاء: الرقة ـ ق1 ـ ش4 ـ 

م167 ـ ت: 23949167.
حصة عبـداهلل عبدامللك حسـن ـ 
أرملة علي أكبر ميرزا ـ 89 
عاماـ  الرميثيةـ  ق4ـ  ج46ـ  
م7ـ  ت: 99989918ـ  99016065 

ـ 99012091.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 35 مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة  ص 55

الصفحة األمنية ص 11

فاطمة العبداهلل اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« 
اليـــوم األربعــــــــاء 
بديوانيتهــــا املذيعــــة 
املتألقة فاطمة العبداهلل 
حيث ستتحــــدث عـــن 
برنامجها الناجح »بيتي« 
الـــذي يعـــرض على 
شاشة قناة »سكوب« 
ومشاركتها في مسلسل 
»صعب املنال«، اعزاءنا 
القراء ســـتكون معكم 
على الطرف اآلخــر من 
املذيعة فاطمة  الهاتف 

العبداهلل لتجيب عن جميع اسئلتكم واستفساراتكم وذلك 
من الســـاعة الـ 6 حتى الـ 8 مساء عبر هواتف »األنباء«: 

24830238 ـ 24830322 ـ داخلي: 318 ـ 131.

البقاء هلل

4 مواطنين علقوا في »الخباري«
محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش

متكن رجال األمن من انقاذ 4 مواطنني علقوا ببركة مائية في منطقة 
خباري الرتقة، واضطر رجال األمن الســــتخدام ونشات رفع وكرينات 
الخراج املواطنني األربعة الذين دخلوا بســــياراتهم الى احدى اخلباري 
فسقطت سياراتهم في مستنقع طيني بالقرب من اخلبرى »البركة املائية« 
التي تكونت جراء االمطار االخيرة. وكان بالغ استغاثة نقلته عمليات 
الداخلية عن احتجاز مواطنني داخل اخلباري ليتم ارسال دوريات أمن 

ومتكنت من اخراجهم وتسجيل اثبات حالة.

فاطمة العبداهلل


