
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
عمرو موسى: عشر سنوات تكفيني في الجامعة العربية.

ـ أكيد كافي، 4 سنوات بكالوريوس »شجب« و3 سنوات ماجستير 
»إدانة« و3 سنوات دكتوراه في »االستنكار«!

الطاقة االستيعابية لـ »الخامس« 200 ألف سيارة يمر عليه يوميا 400 
ألف سيارة.

أبواللطفواحدـ أقترح تغيير اسمه إلى »الدائري المعجزة«!

البقاء هلل
سـبيكة خليل إبراهيم الراشـدـ  84 عاماـ  الرجال: 
قرطبة ـ ق4 ـ ش1 ـ م133 ـ ت: 99675333 
ـ النســـاء: الســـرة ـ ق1 ـ ش12 ـ م7 ـ ت: 

.66616262
عبداهلل عبدالرحمن غلوم حسن ـ 17 عاما ـ الرجال: 
مسجد اإلمام احلسنـ  بيانـ  ت: 66072288 
ـ النساء: مبارك العبداهلل ـ ق3 ـ ش312 ـ 

م3 ـ ت: 99680117.
سبيكة خليفة أحمد سنان، أرملة عبداهلل عبدالعزيز 
القطاميـ  90 عاماـ  الرجال: الفيحاءـ  ق2ـ  
ش20 ـ م11 ـ ديوان الغامن ـ ت: 22575939 
ـ النســـاء: الشويخـ  ق4ـ  ش44ـ  م3ـ  ت: 

.24816308
عبدالعزيز خليل إبراهيم الراشدـ  75 عاماـ  الرجال: 

قرطبة ـ ق4 ـ ش1 ـ م133 ـ ت: 99675333 
ـ النســـاء: الســـرة ـ ق1 ـ ش12 ـ م7 ـ ت: 

.66616262
عبداهلل عبدالعزيز مبارك سـعد الدوسـريـ  19 عاماـ  
العارضيـــة ـ ق9 ـ ش7 ـ ج4 ـ م17 ـ ت: 

.99495350
لولـوة ناصر صالـح اجلطيلـي ـ 28 عاما ـ الرجال: 
خيطان القدميـ  ق5ـ  شارع عبداهلل بن املقفع 
ـ م37 ـ ديوان اجلطيلي ـ ت: 97343844 ـ 
النساء: قرطبةـ  ق1ـ  الشارع األولـ  م35ـ  

ت: 25313131 ـ الدفن التاسعة صباحا.
عبدالوهاب مطلق اجلهبل املطيريـ  86 عاماـ  صباح 
الناصرـ  ق2ـ  ش7ـ  م21ـ  ت: 66506669ـ  

99971143 ـ الدفن بعد صالة العصر.

مواقيت  الصالة والخدمات   ص 27

مقاالت الزمالء
كّتاب الصفحة 
األخيرة  ص59

د.رياض اإلثنين وياكم
تســــتضيف »األنباء« غدا د.عادل ميشيل رياض، من مستشفى 
الراشد، أخصائي املســــالك البولية والتناسلية ـ البورد األوروبي، 
واحلاصل على ماجستير املسالك البولية وذلك بني الساعتني 7 و9 
للرد على أســــئلة القراء، وذلك علــــى الهواتف التالية: 24830238ـ  

24830322 ـ 24830514 ـ داخلي: 131 ـ 318.

94085317

لإليجار
شقق بالجابرية

غ����رف����ة و����ص���ال���ة

مبوا�صف��ات خا�صة

للإت�صال

�سرداب ل��اي��ج��ار 

باجلابرية

للعائلت 
فقط

400م
ارتفاع 4 م

2

احدى السيارات وقد مت اتالف اطارها اخللفي

اتهام أميركي بإتالف إطارات 17 سيارة
محمد الدشيش

تقدم صاحب مكتب للسيارات 
على شـــارع البالجـــات ببالغ 
متهما فيه وافدا أميركيا بإتالف 
اطارات 17 سيارة متوقفة مقابل 

احملل.
وقال مصدر أمني ان صاحب 
احملل اتهم األميركي بإحلاق هذه 
التلفيات، مشيرا الى ان األميركي 
وهو من أصل كولومبي اشترى 
سيارة قبل أسبوع نوع جاكور 
مقابل 1900 دينار دفع منها مقدما 
الســـيارة  400 دينار لتجربة 
وعاد الرجـــاع املركبة فطلب 
منه املكتب التنـــازل عن 200 
دينار نظير االستخدام فرفض 
وحضر الى املكتب امس حامال 
سالحا وسكينا حيث مت ابالغ 
الشـــرطة وألقي القبض عليه، 
وفجر أمس فوجئ صاحب احملل 
بإتالف االطارات، مؤكدا على ان 

األميركي هو من فعل ذلك.

الموافقة على وضع
»غير محدد« في خانة 

شهادات ميالد البدون
فرج ناصر ـ محمد الدشيش

كشف مصدر مســـؤول بوزارة 
الصحة عن ان وزارة الداخلية أبدت 
موافقتها على ان يتم وضع »غير محدد 
اجلنسية« في خانة شهادات ميالد 
البدون. وقال املصدر ان »الصحة« 
ستقوم باســـتخراج شهادات ميالد 

للبدون خالل األسابيع املقبلة.


