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 مواقيت الصالة 

 ٤٫٤٧ الفجر 
 ٦٫٠٨ الشروق 

 ١١٫٣٢ الظهر 
 ٢٫٣٤ العصر 

 ٤٫٥٥ المغرب 
 ٦٫١٥ العشاء 

 محمد عبداهللا محمد المسفر ـ  ٨٠ عاماـ  الرجال: 
حطني ـ ق٢ ـ ش٢٢٤ ـ م١٩١ ـ ت: ٩٩٠٩٠٨٧١ 
ـ النساء: الروضة ـ ق٤ ـ شارع أبو موسى 

األشعري ـ م٢٩ ـ ت: ٩٧٩٠٨٠٥٨.
  حليمة مبروك سعيد الرومي، أرملة غامن موسى 
الرومـــيـ  ٧٧ عامـــاـ  الدعيةـ  ق٢ـ  ديوان 

الرومي ـ ت: ٦٧٧٠٧٨٠٩ ـ ٦٦٣٢٦٣٢٦.
  منصور ناصر الذروة الهاجريـ  ٦٥ عاماـ  أم الهيمان 

ـ ق٩ ـ ش٢٧ ـ م٣٠ ـ ت: ٩٩٧١٣٠٤٧.
  حصة ناصر الخريف، أرملة عبدالعالي عبداهللا  
اجليعـــانـ  ٧٣ عامـــاـ  الرجال: مشـــرفـ  
ق٤ ـ ش٦ ـ ج٢ ـ م٤ ـ ت: ٢٥٣٩٧٩٢٠ ـ 
النساء: الشـــهداء ـ ق٥ ـ ش٥٢٠ ـ م٦ ـ ت: 

.٢٥٢٣٠٦٤٣
  باقر محمد عباس غلوم أسيريـ  ٥٥ عاماـ  الرجال: 
حسينية سيد محمدـ  سلوىـ  شارع األقصى 
ـ ت: ٩٩١٢٦٥٨٠ـ  ٥٥٥٣٠٨٨١ـ  النساء: الرحاب 

ـ ق١ ـ ش٢٧ ـ م١ ـ ت: ٢٤٣٤٩٠٨٩.
  سارة مسـلط تركي الشـمري، ارملة خلف مطر 
فراج الشمري ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: اجلهراء 
ـ النسيمـ  ق٢ـ  ش٣٧ـ  م١١ـ  ت: ٩٩٧٩٦٩٤٦ 
ـ النســـاء: اجلهراءـ  النسيمـ  ق٢ـ  ش٣٧ـ  

م١٥ ـ ت: ٩٩٦١٧٩٥٥.
  فتحية خضير ماجد، أرملة جعفر محمد احلمدان 
ـ ٧٨ عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق٧ ـ شارع 
حسن البناـ  م١٥ـ  ت: ٦٥١٣٣٣٠٥ـ  ٦٥١١٠٨٧٨ 
ـ ٩٩٧٣١٢٤٤ ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق٨ ـ 
ش١١ ـ م١٢ ـ ت: ٩٧٥٥٣٨٢٧ ـ ٩٩٣٧٦٠٥٦ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
  يوسـف علـي حسـن محمـد رضـاـ  ٦٥ عاماـ  
الرجال: بيان ـ حسينية اإلمام احلسن ـ 
ت: ٩٧٥٨٨٥٣٨ ـ النساء: الرميثية ـ ق١١ ـ 
ج١١٤ ـ م١٦٨ ـ ت: ٢٥٦٤٥٥٩٥ ـ الدفن بعد 

صالة العصر. 

 جوليا روبرتس وفيرجي تتقاسمان لقب سيدة العام
  وتكريم الملكة رانيا إلسهاماتها في تعليم البنات 

 أبوالليف: ما تنسوش األضحية  والزكاة  
 القاهــــرةـ  وكاالت: وصف الفنان ابوالليف 
احلفــــل الذي أقامته جامعة النهضة في مدينة 
بني ســــويف مبصر بالرائع وقال: كان نفسي 
كل الناس تكون معايا في هذا اليوم، فقد كان 
يوما اكثر من رائع وكنت مبسوط اوي بتفاعل 
الطالب والطالبات معايــــا وكانت احلفلة دي 
مبناسبة االحتفال بالطلبة اجلدد للعام الدراسي 
٢٠١٠ ـ ٢٠١١ ويا رب يكون عاما سعيدا وجميال 
وكله خير على الكل آمني يا رب العاملني وتكون 

السنة كلها اعياد. 
  ان شاء اهللا كلكم تكونوا معايا في كل احلفالت 
القادمة الن اجلمهور عندي هو دعمي وسندي 
واهللا داميا محسســــني باالمان والطمأنينة. 
ومبناسبة عيد االضحى قال ملدونة ناس: عايز 
اقول لكم كل ســــنة وانتم بخير ومتنســــوش 
االضحية والزكاة خلي ربنا يكرمنا ويكرمكم 
جميعا واللي يقدر يعمل اخلير ياال يعمله واللي 
يقدر يزور يتيم يروح يطبطب عليه ويجيب 
له اللي يقدر عليه نفسي االقي العالم كله خير 

في خير وقلوبنا تكون داميا على بعض.   ابوالليف  امللكة االردنية رانيا  فيرجي  جوليا روبرتس 

 البقاء هللا 

 نيويوركـ  ايالف: نظرا لنشاطهما في مجال العمل اخليري، 
اختارت مجلة Glamour املمثلة جوليا روبرتس، واملغنية 
فيرجي، القتســــام لقب «سيدة العام»، كما مت تكرمي عـــدد 
آخر من املشــــاهير مثل امللكـــــة االردنية رانيا، وذلك عن 
مساندتها لتعليم الفتيات، وحصلت املغنيـــــة واملمثلة شير 

على جائزة «اجنـــــاز العمر» عن مجمل أعمالها الفنية. 
  وأقامت مجلة «غالمور» حفال في مدينة نيويورك، شهد 
تكرمي كل من النجمة السينمائية جوليا روبرتس، واملغنية 
فيرجي عضوة فريق Black Eyed Peas، لدورهما في االعمال 

اخليرية. 
  وأعربت روبرتس عن ســــعادتها مبساعدة املشردين، 
ومنظمة الطاقة املتجددة للوقود احليوي، كما جمعت التبرعات 

للعديد من االعمال االخـــــرى. 
  أما فيرجي فحرصت على احلضور بصحبة زوجها املمثل 
جوش دومال، ومت تكرميها لدورها في أبحاث سرطان الثدي، 

ومساندتها ملرضى االيدز. 


