
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي

أبواللطفواحد

سعر كرتون الطماط رد ارتفع وسعره وصل 5 دنانير وراح يوصل 7 دنانير.
ـ أي مو لو مدرجين الطماط في البورصة جان عدينا حاجز الـ 10 آالف نقطة 

بالمرتاح!

الجامعة العربية تعد خطة للربط الكهربائي في الدول العربية.
ـ نحن لسنا بحاجة إلى »ربط« بل إلى »فك« النحس المالزم للشرق األوسط 

منذ 50 عاما.

البقاء هلل
علـي عبدالعزيـز العلـي 
احلبيـب ـ 75 عامـــا ـ 
الرجال: ضاحية عبداهلل 
الســـالم ـ ق 1 ـ شارع 
نصف اليوسفـ  م 36 
ـ ديوان احلبيب ـ ت: 
99065122ـ  66682701ـ  
النساء: الفيحاءـ  ق 9ـ  
شارع الشهباءـ  ج 92ـ  

م 5 ـ ت: 99111299.
محمـد أمجـد سـلطان 
ـ  25 عاما  السـمحان ـ 
ـ ق  اليرموك  الرجال: 
3 ـ شارع األصفهاني 
ـ م 9 ـ ت: 67077704ـ 
النساء: قرطبةـ  ق 4ـ  

الشارع األول ـ م 24.
يوسـف عادل يوسـف 
ـ   23 ـ  العبدالـرزاق 
الرجال: ديوان  ـ  عاما 
العبدالرزاقـ  الدسمةـ  
ق 5ـ  شارع امرؤ القيس 
ـ م 72ـ  ت: 99883355 
ـ النســـاء: القادسية ـ 
ـ  ق 3 ـ ش 31 ـ م 14 
الدفن  ـ  ت: 22551169 

التاسعة صباحا.
حبيب علي رضـا الصائغ 
ـ الرجال:  ـ 76 عامـــا 
ـ  احلسينية اجلديدة 
الشرقـ  ت: 66263659 
ـ النســـاء: اجلابرية ـ 
ـ  ـ م 6   11 ق 12 ـ ش 
ت: 25317960 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
فالح علي عامر احلصينان 
العجمـي ـ 50 عامـــا ـ 
ـ ق  القصر  ـ  اجلهراء 
أ ـ ج 2 ـ ش 6 ـ م   4
ـ   99887563 ت:  ـ   6
24576060ـ  24573030 
ـ الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة اجلهراء.

العريس في الخامسة والعروس في الثالثة
دمشــــق ـ يو.بي.آي: تقدم أهل طفل 
سوري في اخلامسة من عمره خلطبة 
طفلة تصغره بسنتني ليصبحا أصغر 

عروسني في سورية.
وفي حفلة صغيرة في منزل عائلة 
العروس واسمها هال العمار في مدينة 
حمص وسط سورية متت خطوبتها على 
خالد جمعة الذي روت والدته إلى موقع 
»عكس السير« االلكتروني سبب إقدامهم 
على هذه اخلطوة املبكرة باإلشارة إلى 
أن الطفل هو ابنهما الوحيد وقد ولدته 

بعد 25 سنة من الزواج واحملاوالت الفاشلة لالجناب »وعندما حملت 
بخالد نذر أبو خالد أنه إذا كان املولود ذكرا فســــوف يخطب له بسن 

اخلامسة ويزوجه بسن الثالثة عشرة«.

وتابعت »رزقنا بخالد وعندما بلغ 
عامه اخلامس قررنا أن نفي بالنذر ولكننا 

احترنا من سنخطب له«.
وأضافت »أثناء وجودنا في الالذقية 
للسياحة التقينا بعائلة هال الذين تربطنا 
بهم قرابة بعيدة ثم توجهنا إلى منزل 
ذوي هال خلطبتها وشرحنا لهم القصة 
فوافقوا على طلبنا حيث متت اخلطوبة 
بشكل رسمي بوجود عدد من األقرباء 
وألبس خالد خطيبته اخلامت )محبس( 
وألبسته هي اخلامت وفي اليوم التالي 
ذهب خالد إلى الروضة وفي يده خامت اخلطوبة«. وقالت والدة العروس 
»عندما يتصل خالد بنا وترد هال نسألها على املتصل فتجيب »خبيطبي« 

بدال من خطيبي«.

مواقيت الصالة

4.32الفجر
5.52الشروق

11.33الظهر
2.48العصر

5.14المغرب
6.31العشاء

1500 شكوى ضد عنصرية مذيع
ولينغتونـ  د.ب.أ: أعلن تلفزيون نيوزيلندا 
أمس انــــه تلقى 1500 شــــكوى احتجاجا على 
تعليقات عنصرية ضد هنود عرقيني أدلى بها 

أحد مذيعيه في برنامج يبث مباشرة.
وقدم املذيع بول هنري استقالته في أعقاب 

عاصفة من االحتجاجات األسبوع املاضي.
وذكرت ادارة القنــــاة ان تعليق هنري بأن 
احلاكم العام لنيوزيلندا السير أناند ساتياناند 
ال يبدو من مواطنــــي نيوزيلندا في هيئته أو 
صوته، خرقت معايير اإلنصاف والتمييز وحسن 

الذوق واللياقة.
وقالت جلنة فحص الشكاوى في قناة »تي.
في.إن.زد« في رســــالة اعتذار للمشاهدين ان 
تكرار املذيع للخطأ في نطق اسم رئيسة حكومة 
نيودلهي شيال ديكشيت ومحاولته السخرية 

منه، انتهك معايير تقدمي البرنامج.

اختصاصي الجراحة
د.أحمد  الراشـد  بمستشفى   
الموسوي لـ »األنباء«: 70% من 
عمليات التخّلص من السـمنة 
والسـكري الضغـط  تعالـج 

ص28و29
والء معرفي لـ »األنباء«: األدوية 
سـريع  تأثيرها  الكيميائيـة 
مدمرة الجانبية  آثارهـا  لكن 

ص30

العروس هال العريس خالد

تامر حسني فخور بلقب أفضل مطرب في أفريقيا  
ويؤكد: فوز دياب بأفضل مؤد.. شرف لنا جميعًا أيضًا

القاهرةـ  وكاالت: في تصريح 
له بعـــد فوزه بجائـــزة أفضل 
مطرب في افريقيا 2010 أكد الفنان 
تامر حسني انه فخور باجلائزة 
وإن فوز عمـــرو دياب بجائزة  
أفضل مؤد في املهرجان نفسه 
يعد »شرف لنا جميعا« كما قال، 
ودعا جمهوره ومحبيه الى عدم 
االساءة او التطاول على عمرو 

دياب او التشكيك في مصداقية 
اجلائـــزة التي نالهـــا دياب او 
استنكار فوزه بها. وجاء كالم 
تامر حسني في مكاملة هاتفية 
املهرجان،  اقيم  من لندن حيث 
مع مسؤولي موقع »عشاق تامر 
حسني« حيث قام تامر بإهداء 
اجلائزة لهم، ويســـتعد محبو 
الفنان املصري الشـــاب القامة 

حفل استقبال كبير بعد وصوله 
الى مطـــار القاهرة الدولي بعد 
غد«.يذكـــر ان عمرو دياب كان 
موجودا في احلفـــل اال انه لم 
يتسلم جائزته شخصيا وقيل 
ان الســـبب هو غضبه من نيل 
تامر حسني جلائزة اكثر اهمية 
من اجلائزة التي نالها هو، غير 

أن مدير اعماله نفى األمر.

تامر حسني عمرو دياب 


