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 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أبواللطف دراسة: تحفيز الدماغ بـ «التيار الكهربائي» يحّسن مستوى الذكاء.

  ـ إذن بعض األجهزة األمنية العربية كانت تستخدم «الكهرباء» لتحسين ذكاء 
المعتقلين وليس لتعذيبهم كما يروج الغرب.

 «الكهرباء» تدعو المتخلفين عن سداد فواتيرهم للدفع وإال ستقطع عنهم «المياه».
  ـ حقكم بس ترى الناس مفلسين ألن الغالء سبقكم ونتف جيوبهم و«قطع» عنهم 

 أبواللطف  واحدالماي والكهرباء والهواء بعد. 

 طالل عباس اليوم وياكم 
اليوم   تستضيف «األنباء» 
العب منتخبنا الوطني لكرة اليد 
العربي  النادي  السابق وجنم 
طالل عباس اليوم بني الساعتني 
٤ و٥ مساء وذلك للحديث حول 
حظوظ العربي في املنافسة على 
الفوز بالبطوالت احمللية، وعن 
ابتعاده عن االنضمام  أسباب 
ألزرق اليد باالضافة الى الرد 
على أســـئلة القراء وذلك على 

الهواتف التالية:
  ٢٤٨٣٠٥١٤ ـ ٢٤٨٣٠٢٣٨ ـ ٢٤٨٣٠٣٢٢ ـ داخلي: ١٣١ ـ ٣١٨. 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٤٦  الفجر 
 ٦٫٠٧  الشروق 

 ١١٫٣٢  الظهر 
 ٢٫٣٥  العصر 

 ٤٫٥٦  المغرب 
 ٦٫١٥  العشاء 
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ثمينة م�ستعملة

 البقاء هللا 
 عبداهللا إياد عبداهللا السميط 
ـ ٩ ســـنوات ـ الرجال: 
الشـــويخ ـ ق١ ـ ش١٤ ـ 
م٢ـ  ديوان عبداهللا خالد 
الســـميط مقابل دوار 
الشيراتونـ  ت: ٢٤٨١٤١٦٠ 
ـ النساء: الشويخـ  ق٤ـ  
شارع السالمـ  م١٩ـ  ت: 

.٢٤٨١٣١١١
  حامد عطية عيسـى الخالدي 
ســـعد  ـ  عامـــا   ٧٦ ـ 
العبداهللا ـ ق٨ ـ م٤٧٥ ـ 
مقابل مسجد ضمام بن 
ثعلبة ـ ت: ٦٧٠٤٣٥٠٠ 

ـ ٩٩٥٧٨١٥٦.
  خديجـة حسـين عبـداهللا 
ارملـــة محمود  البحـر، 
احمـــد عبدالرحيمـ  ٦٧ 
عامـــا ـ الرجال: جنوب 
السرة ـ الســـالم ـ ق٣ 
ت:  ـ  م٢٥  ـ  ش٣٢٥  ـ 
النســـاء:  ـ   ٩٤٩٧٧٧٧٤
القرينـ  ق٥ـ  ش١٢ـ  م١٧ 
ـ ت: ٦٦٥٢٣٢٨٨ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  رابعة نصار محارب العدواني، 
ارملـــة خلف ســـلطان 
العدوانـــي ـ ٧٣ عاما ـ 
الرجـــال: القصرـ  ق٣ـ  
ش٤ـ  م٣ـ  ت: ٩٩٦١٥٥٦٥ 
ـ النساء: القصر ـ ق٤أ 
ت:  ـ  م٣٥  ـ  ش٤   -

.٩٩٠٧٨٨٧٧
  باقر عبداهللا باقر الموسويـ  ٨٣ 
عاماـ  الرجال: حسينية 
معرفي القدمية ـ شرق 
ـ ٦٦٥٥٢٢٥١ ـ النســـاء: 
حســـينية ســـيد علي 
ـ بنيـــد القار ـ شـــارع 
محمد رفيـــع معرفي ـ 

ت: ٦٦٥٣٤٢٠٠.
  إبراهيم فهد إبراهيم المسلم ـ 
٧٣ عاماـ  الرجال: ديوانية 
القناعاتـ  الشويخـ  ت: 
٩٩٦٠٩٨٨١ـ  ٢٤٨٤٣٦٨١ـ  
النساء: جنوب السرة ـ 
الزهراء ـ ق٥ ـ ش٥٠٩ ـ 
م٣٩ـ  منزل فاروق املسلم 
ـ ت: ٢٥٢٤١٣٦٢ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  منـى عبـداهللا عبداللطيف 
العثمـان ـ الرجـــال: دار 
العثمان ـ الشعب ـ ق٤ 
ـ ش٤٠ـ  قسيمة ٢٦ـ  ت: 
٢٢٦٥٤٢٥٤ـ  ٢٢٦٥٤٠٥٤ـ  
النساء: السرةـ  ق٥ـ  ش٨ 
ـ م١٠٠ ـ ت: ٩٩٠١٧٧٥٧. 

 مقاالت الزمالء 
كتاب األخيرة  

ص ٥٠ 

 الصفحة األمنية  
ص١١ 

 شعبان: «مش هانتخب البرادعي وال حتى في الخيال» 
 انتهى املطرب الشـــعبي شـــعبان عبدالرحيم 
من تسجيل اغنية جديدة بعنوان «مش هانتخب 
البرادعـــي» ومن املقـــرر عرضها خـــالل الفترة 
املقبلة. وتقول كلمات األغنية بحسب موقع «الفن 

اونالين»:
  «مش هانتخب البرادعي وال حتى في اخليال

  الريس لسه كويس والصحة عال العال
  كبير وعنده خبرة ويعرف حاجات كتير

  وأهل زمان قالولنا ان الكبير كبير
  مش اي حد يحكم بلدنا بلد النصر

  غير حد يكون عارفنا
  وعاش على ارض مصر

  انا هانتخبك يا ريس لو حتى دمي سال
  وان ما ترشحتش انت انا هانتخب جمال

  الناس عايزة االمان في حياتها كلها 
  وانت اللي في كل ازمة نالقيك بتحلها

  من غيره يبقى ريسنا ويلم شملنا
  دا انت فاهمنا ودارسنا وعايش وسطنا

  خليك معانا يا ريس متسبش النار تقيد
  وعدي بينا الصعب واعمل عبور جديد
  الشعب املصري الطيب عايز منك كتير

 شعبان عبدالرحيم   ومصر تستحق مجهودك الكبير» 

 مصرع أسرة أسترالية 
عبر اإلنترنت

 سيدنيـ  د.ب.أ:  في واقعة تبرز فوائد جديدة 
ملوقــــع «فيس بوك» للتواصــــل االجتماعي عبر 
اإلنترنت، ذكرت الشــــرطة األسترالية امس أنها 
أبلغت شــــخصا بتعرض والديه وشقيقته (١٦ 

عاما) للطعن حتى املوت عبر املوقع.
  وكان كريستوفر روي (٢٥ عاما) مبفرده في 
والية كوينزالند عندما علم بنبأ العثور على ثالث 
جثث في بلدته كابوندا (٨٠ كيلومترا شمال مدينة 
أدياليد).بعدها كتب روي على صفحته في موقع 
فيس بوك «هل ألحد أن يخبرني مبا يجري؟  إنه 
احلي الذي يقطن به والداي.. أسرتي تعيش بهذا 

الشارع، وال ميكنني االتصال بأي فرد منها».
  وتولت الشرطة مهمة إبالغ روي عبر «الفيس 
بوك» أنه الوحيد الذي بقي على قيد احلياة من 
أفراد أسرته. وقال كبير مفتشي الشرطة جرانت 
مويلي لوكالة «إيه.إيه.بي» األسترالية لألنباء إن 
احلادث املروع الذي وقع أمس االثنني املاضي في 
منطقة كابوندا الريفية يعني أن هناك قاتال طليقا. 
وأضاف أن اجلثث بها جروح ناجمة عن طعنات، 
كما أن هناك آثارا لدماء خارج املنزل. وقال «نحقق 

في احلادث على أنه ثالث جرائم قتل». 


