
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الرجل البريطاني يكذب ثالث مرات في اليوم، بينما تكذب المرأة هناك مرتين.

ـ أخيرا سنجد مجاال نتفوق فيه كعرب على البريطانيين!
»الصحة« تعرض أمام منظمة الصحة العالمية خطتها في مواجهة انفلونزا الخنازير.

ـ اال صچ شنوصار على أطنان األدوية اللي اشترتها الوزارة وقاطينها بالمخازن؟!
أبواللطفواحد

مواقيت الصالة 
والخدمات  ص 26

صفحة  آراء
 ص 25

مفاجأة جديدة في مقتل الطفل عمر .. 
 الـ»همر« يملكها  ابن عم القاتل ص12

عم المتهم بقتل المصري لـ »األنباء«: 
أداة الجريمة كانت بحوزة القتيل ص12

مقاالت الزمالء كتاب 
األخيرة   ص 55

أنوار خلف ناصر مبارك املطيري ـ شـــهر ـ العارضية ـ 
ق4 ـ ش1 ـ م11 ـ ت: 99048441.

عبداهلل مسـلم حجاب العتيبيـ  80 عاماـ  الرجال: مبارك 
الكبير ـ ق3 ـ ش7 ـ م25 ـ ت: 99066674 ـ النســـاء: 

الرقة ـ ق2 ـ ش25 ـ م60 ـ ت: 23965666.

ـ 80 عاماـ  الرجال: ديوان الكنادرة  حسن علي محمد جناحي 
ـ الشـــعبـ  مقابل املعاهد اخلاصةـ  ت: 97657283ـ  
النساء: الرميثية ـ ق4 ـ شارع أحمد بن حنبل ـ ج41 

ـ م29 ـ ت: 25612113.

بدر نهار عاطش املطيري ـ 85 عاما ـ الرجال: الفردوس ـ 
ق8ـ  ش1ـ  ج1ـ  م25ـ  ت: 99546763ـ  النساء: جليب 

الشيوخ ـ ق26 ـ ش312 ـ م9 ـ ت: 99041109.

أحمد علوان حمادي اقطاميـ  65 عاماـ  الرجال: األندلس 
ـ ق5 ـ ش7 ـ م78 ـ ت: 66678674 ـ النساء: العمرية 
ـ ق3 ـ ش6 ـ م17 ـ ت: 67007474 ـ الدفن بعد صالة 

العصر.

البقاء هلل

»الجنرال« وراشد والمجمد 
أبطال كأس األمير اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« اليوم جنرال املدربني محمد ابراهيم 
والالعبني محمد راشد وسعود املجمد أبطال كأس صاحب 
السمو األمير ما بني الـ 6 والـ8 مساء، وذلك للحديث عن 
فوز القادسية بأغلى الكؤوس احمللية، وحظوظ »األصفر« 

في املنافسة على إحراز كأس االحتاد اآلسيوي.
 باالضافة الى الرد على اســـئلة القراء على الهواتف 

التالية:
24830514 - 24830238 - 24830322 داخلـــي: 131 

.318 -


