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مواقيت الصالة والخدمات ص 26 الصفحة األمنية ص 10 و11

البقاء هلل
خليفة جمعة خلف اللنقاوي � 65 عاما � الرجال: صباح الس���الم 
� ق5 � ش1 � ج3 � م16 � ت: 99513488، النس���اء: صباح 

السالم � ق6 � ش1 � ج2 � م8 � ت: 99805111.
وس�يلة محيي الدين بركات � ارملة عبداحلليم سليمان بركات � 
89 عاما � الرجال: مش���رف � ق4 � ش الثالث � م18 � ت: 
99885160، النس���اء: بي���ان � ق4 � ش الثاني � م20 � ت: 

.25382786
هيا شارع ناصر الرشيدي � ارملة علي جبر زيد اجلبر � 100 عام � 
الرجال: الرابية � ق3 � ش25 � م28 � ت: 99860801، النساء: 

اشبيلية � ق1 � ش114 � م3 � ت: 99081670.
احمد محمود اجلاس�م � 59 عاما � الرجال: الش���ويخ � ديوان 

اجلناع���ات � ت: 24843681، النس���اء: املنصورية � ق1 � 
ش14 � م4 � ت: 22555446.

حسني احمد السيد حسني العلوي � 19 عاما � الرجال: حسينية سيد 
محمد � سلوى � ش املس���جد االقصى � ت: 66069977، 

النساء: الرميثية � ق10 � ش100 � م7.
فاطمة عل�ي محمد الكندري � 72 عاما � الرجال: ديوان الكنادرة 
� الشعب � ت: 97635559، النساء: غرناطة � ق1 � ش3 � 

ج1 � م6أ � ت: 99877724.
وسيلة عبدالكرمي حايش � ارملة مجبل فالح الهبيدة � 59 عاما 
� الرابي���ة � ق3 � ش31 � م42 � ت: 97777068 � الدف���ن 

التاسعة صباحا.

الهاجري اليوم وياكم للحديث عن كادر المحاسبين
تس���تضيف 

الي���وم  »األنب���اء« 
رئي���س  الثالث���اء 
جمعي���ة احملاسبني 
واملراجع���ني محمد 
الهاج���ري للتحدث 
ع���ن تفاصيل كادر 
احملاس���بني وذل���ك 
م���ن الس���اعة 9-7 
مس���اء على هواتف 
»األنباء«: 24830322 
 �  24830979  �
24830805 � داخلي: 

.318�131
الحكومة.. والبنوتة!
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د.سامي عليوة:
أم�ل  الجذعي�ة  الخالي�ا 
الكث�ير لع�الج  ج�دي�د 
من األمراض المس�تعصية

بقلم: ريم الوقيان

ريميات

مشاكل فنية قطعت بثها التجريبي أمس

الجويهل: »السور« تبث من الجانب اآلخر للكرة األرضية 
وأحّضر لمفاجآت كبيرة لجمهوري!

املثيرة  عادت قناة »الس����ور« 
للجدل للبث لعدة دقائق أمس ثم 
توقفت. وتعليق����ا على املوضوع 
نفى مالك القناة املرش����ح السابق 
لالنتخابات محمد اجلويهل ان يكون 
القطع س����ببه قيام جهات رسمية 

مبنع القناة أو ضغوط سياس����ية 
عليه، موضحا ان »مشاكل فنية« 
هي س����بب التوقف عن البث الذي 
قال انه سيعود قريبا. وقال ان بث 
القناة أمس كان جتريبيا، وذلك نظرا 
لتغيير تقنية األجهزة لكونها بثت 

من اجلانب اآلخر من الكرة األرضية 
دون ان يحدد مكان البث! مضيفا: 
ان جمهوري واملتابعني للقناة على 
موعد مع العديد من املفاجآت الكبيرة 
حال العودة الى البث وأعتذر لهم عن 

محمد اجلويهلاملشاكل الفنية غير املقصودة.


