
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الجامعة العربية تنظم مؤتمرا للحوار بين العرب والغرب.

  ـ وعنوان المؤتمر سيكون «حوار طرشان».
 

 بريطانيا تضع مؤشرا لرصد سعادة مواطنيها.
  ـ تصدقون عندنا بس يسوون جهاز رصد تعاسة بهالديرة شكله بينفجر ألنه 

 أبواللطف  واحدبيوصل المليون أول ما يشغلونه.

 محطات

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 تحت ظالل الدستور
 كان تخّوف اآلباء املؤسسني كبيرا من 
الزالت والهنات والثغرات في الدستور الذي 
يقومون بخلقه حتـــى ان أحدهم خاطب، 
حسبما أتى في احملاضر، اخلبير الدستوري 
د.عثمان خليل عثمان قائال له: انه وبلده 
(مصر) يتحملون أي مسؤولية مستقبلية 
عن اي ثغرات او اخطاء في الدستور بحكم 
الدســـتوري  اختصاص د.عثمان اخلبير 

الوحيد في جلنة الدستور.
< < <  

  وقد اعتقـــد اآلباء جازمـــني ان األبناء 
واألحفاد سيكملون املسيرة ويصححون 
اي زالت في الدســـتور ال ان يخدعوا مبن 
أعطى الدستور القدسية والعصمة الكاذبة 
كي يستغله ويستفيد منه ويسيء بالتبعية 
آلبائه املؤسسني، ان هناك امورا نعتقد ان 
في تطبيقها حتقيقا لرغبة اآلباء العظام من 
مؤسسي الدستور الذي نحتفل هذه األيام 

بالعام الـ ٤٨ لبدئه، ومن تلك األمور:
< < <  

  ـ ادخال الدستور في املناهج املدرسية 
وخلق من محــاضر مجلســـه التأسيسي 
وجلنة الدستور متثيليات وحوارات ميثل 
فيها الطالب شـــخصيات اآلباء املؤسسني 
النشء  الدستور وحتبيب  كوسيلة لفهم 

فيه.
  ـ جعل عدد النواب ومعهم عدد الوزراء 
مفتوحا ملتطلبات الزيادة الســـكانية مع 

احلفاظ على النسبة الثابتة بينهم.
  ـ النظر في تعديل الفترة املتاحة لتشكيل 
احلكومة وإعداد برنامجها حيث ثبت من 

التجربة العملية ضرورة اطالتها.
  ـ خلق دورات تدريبية ملزمة للوزراء 
والنواب اجلدد قبل ممارســـتهم لعملهم 
السياسي، فضمن متطلبات الدولة احلديثة 

ال مجال ملنهاج التجربة واخلطأ.
  ـ خلق جلان قيم حملاسبة النواب على 
اللفظية  االثراء غير املشـــروع واالساءة 
او العمليـــة لســـمعة املجلس (في بعض 

البرملانـــات األخـــرى 
ان  اال  النواب  يتخانق 
هناك محاســـبة الحقة 
تصل الـــى حد الفصل 

من البرملان).
  ـ منع عمليات تدمير 
اجلهاز احلكومي عبر 
التدخـــل الســـافر في 

أعماله كما يحدث اآلن كي تصبح الكفاءة 
ال الواسطة مقياس الترقي.

  ـ منع اجلمع بني النيابة والعمل التجاري 
خاصة بعد ان اصبح راتب النائب يعادل 

راتب الوزير مع فارق كم العمل بينهما.
  ـ اصدار قوانني شفافية ومكافحة الفساد 
وتطبيـــق قوانني من ايـــن لك هذا بعد ان 
اصبحت املجاهرة بأموال الفســـاد ظاهرة 

وعلنية دون وجل او خجل.
  ـ تفعيل دور احملكمة الدستورية حتى 
ميكن جلوء الناس لها وإسقاط اي تشريعات 

تخالف الدستور.
  ـ التقيد بضوابط االستجواب كما أتى 
التاريخي  الدســـتورية  في حكم احملكمة 
قبل ٥ اعوام كي ال يخرج االستجواب عن 

األهداف اخليرة املرسومة له.
< < <  

  آخر محطة: يرى احد الزمالء ان دســـتور 
٦٢ كان أقل دميوقراطية من دســـتور ٣٨، 
وان صحت تلك املقولة فقد يكون سببها 
الظروف احمليطـــة فقد كانـــــت الكويت 
تتأثر تاريخيا مبا يجري بالعراق ومصر 
بالدرجـــة األولى وبالد الشـــام بالدرجة 
الثانيـــة، وواضح ان فـــي عــام ٣٨ كانت 
العراق ومصر والشـــام رغم االســـتعمار 
اما  الدميوقراطية،  تتمتع بأنظمة شديدة 
في عام ٦١ فقد قضـــى احللم الوطني في 
البلدان الثالثة على الدميوقراطية وزرع بدال 
منها الديكتاتوريات العسكرية لذا يحسب 
للشيخ عبداهللا السالم ولآلباء املؤسسني 
أخذهم باملسار الدميوقراطي الفريد آنذاك 

باملنطقة والعالم. 

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥١ الفجر 
 ٦٫١٤ الشروق 

 ١١٫٣٣ الظهر 
 ٢٫٣٢ العصر 

 ٤٫٥٢ المغرب 
 ٦٫١٢ العشاء 

(أ.ف.پ)   خامت األميرة ديانا هدية لكيت  منجم يحمل صورة العروسني ويتوقع لهما السعادة 

 لندنـ  يو.بي.آي: أفادت صحيفة 
ديلي اكســــبريس بــــأن تكاليف 
احلمايــــة األمنية لــــزواج األمير 
وليام املصنــــف ثانيا في ترتيب 
العرش وكيــــت ميدلتون  والية 
ميكن أن تصل إلى ٨٠ مليون جنيه 
إسترليني أي ما يعادل نحو ١٢٧ 

مليون دوالر.
  وقالت الصحيفة ان اآلالف من 
رجال الشرطة سيتم نشرهم يوم 
زفاف األمير وليام في إطار عملية 
ضخمة سيجري التخطيط لها بدقة 
قبل عدة أشهر من موعد الزفاف 
فضال عن وضــــع عدد ضخم من 
رجال الشرطة على أهبة االستعداد 
للرد علــــى اجلماعات الفوضوية 
في حال ســــعت للتشويش على 
حفــــل الزفــــاف من خــــالل إثارة 

االضطرابات.
  وأضافت: ان خبــــراء أمنيني 
حذروا أيضا من أن األمير وكيت 
سيكونان هدفا رئيسيا لتنظيم 
القاعدة أو اإلرهابيني املنشقني عن 
اجليش اجلمهوري االيرلندي في 
يوم الزفاف لكــــن التهديد األكبر 
من احملتمل أن يأتي من املعجبني 
املتعصبني املهووسني باألمير وليام 

وكيت.
  وأشــــارت الصحيفــــة إلى أن 
زواج األمير وليام من شــــأنه أن 
يجلب أيضا منافع مالية ضخمة 
لبريطانيا ويضخ عشرات املاليني 
من اجلنيهات اإلســــترلينية في 
اقتصادها من خالل االستثمارات 
التجاريــــة والترويج والســــياح 
األجانب الذين سيتقاطرون على 
لندن حلضور االحتفاالت العامة 

 واشـــنطن ـ وكاالت: تتنافس جامعتان أميركيتان منذ اآلن على 
استضافة مكتبة باراك أوباما الرئاسية التي ستضم الوثائق اخلاصة 

بفترة رئاسته.
  واجلامعتان هما جامعة هاواي مسقط رأس الرئيس أوباما التي 
تدافع عن حقها في اســـتضافة املكتبة كونـــه أول رئيس للواليات 
املتحدة يولد فيها، وجامعة شيكاغو بوالية الينوي التي كان أوباما 
عضوا في هيئتها التدريسية. وكان أوباما قد دخل املعترك السياسي 

للمرة االولى في هذه املدينة.
  اال ان أوبامـــا لن يغادر البيت االبيض قبل ســـنتني على االقل ـ 

وست سنوات على االكثر.
  وقد أجاب ناطق باسم البيت االبيض لدى سؤاله عن رأي الرئيس 

في املوضوع بالقول «ال تعليق».
  ونقلت وكالة االسوشييتيد بريس عن روبرت بيركنسون، االستاذ 
في جامعة هاواي واملسؤول عن احملاولة التي تبذلها اجلامعة للحصول 
على شرف استضافة املكتبة، قوله: «هذا امر يفكر الرؤساء فيه في 
نهاية واليتهم، وأوباما حلســـن احلظ مازال فـــي بداية واليته. لذا 
فمن غير املفاجئ انه ال يريد التفكير في االمر. ولكن بالنســـبة ملن 
مثلنا ممن يريدون التنافس على اســـتضافة املكتبة عليهم التفكير 

باملوضوع قبل ان يفكر هو به».
  وكان مجلـــس النواب في والية هاواي قد بعث في شـــهر ابريل 
املاضي مبذكرة الى البيت االبيض طالب فيها الرئيس أوباما باختيار 
موقع في الوالية الواقعة في وســـط احمليـــط الهادئ القامة املكتبة 
عليه. وهاواي هي أحدث والية تنظم الى الواليات املتحدة، إذ اعتبرت 

الوالية رقم ٥٠ عام ١٩٥٩. 

 القاهـــرة ـ وكاالت: لقـــي 
شـــاب مصرعه في مشاجرة 
مع صديقه مبحافظة البحيرة 
في مصـــر خلالفهما على ١٢ 
جنيها ومت نقـــل جثته إلى 
املستشفى، ألقي القبض على 
املتهم وحترر له احملضر الالزم 
التحقيق،  النيابـــة  وتولت 
وأمرت بحبســـه ٤ أيام على 

ذمة التحقيق.
  وحسب اليوم السابع تلقى 
مدير أمن البحيرة إخطارا من 
مستشـــفى كفر الدوار العام 
بوصول «نبيل. د.س» تاجر 
خردة (٢٥ سنة) جثة هامدة 

إثر طعنة نافذة بالصدر.
  تبني من حتريات املباحث 
نشوب مشاجرة بني كل من 
«خميس.م.غ» واملجني عليه، 
واالثنـــان يعمالن في مجال 
اخلردة، بسبب اخلالف بينهما 
علـــى ١٢ جنيها، حيث طعن 
املتهم املجني عليه بســـكني 

سقط بسببها جثة هامدة.
  ألقـــي القبض على املتهم 
وامرت النيابة بحبسه ٤ ايام 

على ذمة القضية. 

 فلوريدا ـ ســــي إن إن: بعد أن أعلن موقع «فيس بوك»، عن خدمات 
تراسل جديدة، أعرب خبراء عن قلقهم إزاء اآلثار األمنية املترتبة عليها، 
وهو قلق أصبح واقعا بعد أن تســــببت «حشــــرة» في تعطيل عدد من 

احلسابات على موقع الشبكة االجتماعية.
  ووفقا لشركة «ريد رايت ويب» فإن «فيس بوك» أكد بأن «احلشرة» 
التي انتشــــرت على املوقع كان هدفها البحث وتعطيل احلسابات التي 

يبدو أنها وهمية.
  وظهرت رسالة لعدد من املستخدمني على املوقع تبلغهم أن حساباتهم 
مت تعطيلها مؤقتا وأن عليهم أن يرسلوا إثبات شخصية حتى يتم التأكد 
من هويتهم، وهو أمر يقول اخلبراء إنه خطير، إذ انه من غير املنطقية 

أن يرسل الناس بياناتهم الشخصية بهذه الطريقة.
  ومساء االثنني املاضي، قرر «فيس بوك» تقدمي خدمة جديدة سيكون 
من شأنها نقل املوقع للمنافسة في حقل جديد من حقول التواصل، عبر 
facebook. طرح صندوق بريد إلكتروني، مع عنوان نطاق خاص ينتهي بـ

com، ويحمل خصائص إضافية مميزة، غير موجودة مبكان آخر.
  وتسمح اخلدمة بتبادل احملادثة املكتوبة الفورية، واالتصال بأرقام 
الهواتف احملمولة، كما تقوم بترتيب الرسائل الواردة إلى البريد اإللكتروني 
بحسب أهمية املرسل بالنسبة للمشترك، بحيث يبرز األصدقاء املقربون 

قبل سواهم، مع إمكانية إجراء تعديالت وفق احلاجة. 

 لندنـ  وكاالت: شــــهد عالم املزادات رقما قياسيا 
جديدا عندما بيعت أملاسة قرمزية نادرة مببلغ ٤٦ 

مليون دوالر.
  وقالت وسائل اإلعالم إن دار «لورينس غراف» 
البريطانية للجواهر واحللي هي التي اشترتها في 
خضم عطاءات «شرســــة» بدار «سوذبي» للمزادات 

في جنيڤ.
  وكانت األملاسة، وهي عيار ٢٤٫٧٨ قيراطا قد بيعت 
آخر مرة في نيويورك قبل ٦٠ عاما وظلت منذ ذلك 

الوقت جزءا من مجموعة خاصة.
  وكان يتوقــــع لها أن تباع في جنيڤ مببلغ ٩٩٠ 
ألف دوالر عن كل قيراط، فأتت بضعف هذا تقريبا. 
وكان الرقم القياسي السابق هو ٢٤٫١٦ مليون دوالر 
ألملاسة زرقاء عيارها ٣٥٫٥٦ قيراطا بيعت في مزاد 

علني في ٢٠٠٨.
  ونقلت فضائية «بي بي سي نيوز» اإلخبارية عن 
ديڤيد بينيت، رئيس قسم اجلواهر واألحجار الكرمية 
بدار سوذبي قوله: «هذا هو أكبر مبلغ يدفع ألملاسة 

واحدة في تاريخ املزادات في العالم».
  وكان يستجيب بهذا لعاصفة من التصفيق املدوي 
الذي أعقب حسم املعركة الشرائية من جانب لورينس 
غراف. وقد شــــارك هذا في املــــزاد عبر الهاتف من 

العاصمة البريطانية.

  ويذكر أن مزاد سوذبي احتوى في اإلجمال على 
٥٠٠ قطعة مبا فيها مجوهرات لكريستينا اوناسيس، 
وريثة القطب االغريقي اريستوتيل، (توفيت في ١٩٨٨) 
ولكريستينا فورد، طليقة هنري فورد الثاني وهو 
حفيد مؤسس شركة «فورد» األميركية للسيارات.

 بيروت ـ وكاالت: أصدرت محكمة املطبوعات 
في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق حكمها في 
دعوى الفنانة هيفاء وهبي ضد مجلة «اجلرس» 
ممثلة برئيسة مجلس ادارتها ورئيسة حتريرها 
نضال األحمدية معدة احلوار واملدير املســـؤول 
أمني شعالن في جرم نشر أخبار سياسية كاذبة 
وصور منافية لألخـــالق العامة واآلداب والقدح 

والذم وإثارة النعرات وتهديد السلم العام.

  وقضى احلكم بتغرمي كل من األحمدية وشعالن 
مبلغ ستة ماليني ليرة والزامهما بدفع مبلغ عشرة 
ماليني ليرة كتعويضات شخصية للمدعية، والزام 
األحمديـــة بالنســـبة للوقائع موضـــوع جريدة 
«الرياض» الســـعودية دفع مبلغ خمسة ماليني 
ليرة للمدعية عن االضرار التي حلقت بها، والزام 
األحمدية ايضا بنشر احلكم على نفقتها في مجلة 

«اجلرس» بعد تبلغها اياه. 

 نشرت لها صورًا غير الئقة

 حكم لصالح هيفاء ضد األحمدية و«الجرس»

 «ماسة» بـ ٤٦ مليون دوالر!

 جامعتان أميركيتان تتنافسان 
  على استضافة مكتبة أوباما الرئاسية

 عامل يقتل صديقه 
بسبب ١٢ جنيهًا

 «حشرة» تعطل حسابات
  مستخدمين في «فيس بوك»!

 «الديلي تليغراف» تسأل: من سيمّول الزفاف الملكي؟.. ومنجم يتوقع حياة سعيدة

 تكاليف الحماية األمنية لزواج األمير وليام وكيت
  ٨٠ مليون جنيه إسترليني.. وخاتم ديانا هدية للعروس

زواجهما في «ربيع أو صيف ٢٠١١»، 
راح املنجمون اآلسيويون يصدرون 
توقعاتهم اخلاصة مبستقبل األمير 
وليام وحبيبته كايت ميدلتون.. 

في السراء كما في الضراء.
  وأجمع علماء التنجيم ومعلمو 
«فينغ شــــوي» اآلسيويون على 
انســــجام العروســــني، اال انهــــم 
توقعــــوا لهما حياة زوجية تكثر 

فيها العقبات.
  ويرى ييو تينمينغ أحد معلمي 
«فينغ شــــوي» األشهر في هونغ 
كونغ، ان وليام وكايت «منسجمان 
جدا. أحدهما ولد في الشتاء واآلخر 
في الصيف. هما يتكامالن بصورة 

ممتازة».
  لكنه يلفت إلى شجارات سيمر 
بها الزوجــــان، من دون أن يحدد 

مدى خطورتها وجديتها. 

«في ورطة كبيرة لو فقدته»! وأكد 
وليام ان احدا «لن يحاول أن يحل 
محل أمي»، فيما وجهت ميدلتون 
حتية الى األميرة الراحلة واصفة 
إياها بأنها «ملهمة»، لكن اخلامت 
الذي احتلــــت صور يد ميدلتون 
وهي ترتديه شاشات التلفزة طوال 
يوم امس، اعاد الكثيرين بالذاكرة 
الى يوم إعــــالن خطوبة األميرة 
ديانا من ولي العهد تشالز في ٢٤ 
فبراير عام ١٩٨١، وبدء التحضيرات 
ألهم عرس ملكي في ذلك العقد. 
عندها اختارت األميرة ديانا اخلامت 
الذي  البيضاوي الشكل  الشهير 
يتوسطه حجر سافاير ١٨ قيراطا 
محاطا بـ ١٤ حجر املاس صغيرا، 
وقدره ســــعره وقتها بـ ٦٥ ألف 

دوالر.
الرســــمي عن    وغداة اإلعالن 

  وتقول الصحيفة: «إن اخلبر 
كان آنذاك أول بارقة أمل» في سماء 

بريطانيا املكفهرة.
  ومتضي الصحيفة قائلة: «إن 
زواج حفيدهما األمير وليام بكيت 
ميدلتون، يأتي وبريطانيا، مرة 
أخرى، في محنة، وشــــعبها في 
حاجة إلى ما يدخل عليه شــــيئا 
من البهجة». وكتبت محررة تقول: 
البد من جتنب البذخ في هذا العرس 
امللكي، وتسأل: من سيتحمل نفقات 

هذا الزفاف؟
  من جهة أخرى، حضرت ذكرى 
األميرة ديانا بقوة بعد إعالن جنلها 
األمير وليام خطوبته من صديقته 
لـ ٨ سنوات كيت ميدلتون، إذ قدم 
لها خامت خطوبة أمه الشهير «حتى 
تكون حاضرة معنا وقريبة منا»، 
محذرا خطيبته من انها ســــتقع 

التي ستقام بهذه املناسبة.
  وكان قصــــر كالرنــــس املقر 
الرســــمي لولي عهــــد بريطانيا 
األمير تشــــالز وولديه األميرين 
وليام وهاري أعلن أن األمير وليام 
سيعقد قرانه على صديقته كيت 
ميدلتون في ربيع أو صيف العام 
املقبل بعد أن أصبحا مخطوبني في 
أكتوبر املاضي خالل عطلة خاصة 

في كينيا.
  وتسأل صحيفة الديلي تليغراف: 
من سيمّول الزفاف امللكي؟ وتذكر 
بالظروف التي أحاطت إعالن امللكة 
إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة عام 
١٩٤٧ عن زاوجهما أي بعد أقل من 
سنتني من انتهاء احلرب العاملية 
الثانيــــة، بينما كانــــت بريطانيا 
حتاول اخلــــروج من ويالتها في 

غمرة تقشف ما بعد احلرب.

 نعيمة محمد الواديـ  أرملة أحمد عبداهللا العمر 
ـ ٨٣ عاما ـ العديلية ـ ق٣ ـ شارع سلطان 
ـ  ـ ت: ٦٦٥٦٥١٠٤  ـ م١٩  ـ ج٣٩  الكليـــب 

.٩٩٦٦٠٧٠٩
  طيبة عبداللطيف الدخيلـ  أرملة عبدالرزاق خالد 
احلـــامت ـ ٧٨ عاما ـ الرجال: القرين ـ ق١ ـ 
ش٣٢ـ  م٢٧ـ  ت: ٩٩٧٠٥٠٣١، النساء: مبارك 

الكبير ـ ق١ ـ ش١٩ ـ م٨ ـ ت: ٩٧٧٩٨٨٥٧.
  فهـد فرحان الهلـول العتيبـي ـ ٢٣ عاما ـ الرجال: 
القيروانـ  ق٣ـ  ش٣٠٨ـ  م١٢ـ  ت: ٩٩٩٩٩٤٨٧، 
النســـاء: الدوحـــة ـ ق٣ ـ ش٢ ـ م٣٦ ـ ت: 

٦٦٠٨٨٨٨٧ ـ الدفن بعد صالة العصر.
  بدرية فردان أحمد األستاذـ  ٧٣ عاماـ  الرجال: ديوان 
األستاذ ـ الدعية ـ ق٤ ـ شارع أحمد راشد 
الروميـ  م٥ـ  ت: ٩٧٢٢٩٨٨٧، النساء: الدعية 
ـ ق١ ـ ش١١ ـ م٤ ـ مقابل ديوان العوضي ـ 

ت: ٢٢٥١٩٩٤٤.
  عبداهللا محمد إبراهيم قوشـتي ـ ١٦ عاما ـ الرجال: 
مســـجد اإلمـــام املهـــدي ـ الرقعـــي ـ ت: 
٦٦٦٦٠٥٦٦، النساء: الدوحةـ  ق١ـ  الشارع 

األول ـ م١١.
  موضي جمعان هزاع العتيبي ـ زوجة عبداهللا جابر 
عايض العتيبـــي ـ ٥٤ عاما ـ الظهر ـ ق٤ 
ـ الشـــارع العـــامـ  م٣٧ـ  ت: ٦٧٧٦٧٨٨٦ـ  

٦٦٣٩٣١٦٠ ـ ٦٥١٣١٥١١.
  علـي كميخ مناحـي الديحانـيـ  ٨٣ عاماـ  الرجال: 
عبداهللا املبـــارك ـ ق٩ ـ ش٩١٦ ـ م١٢ ـ ت: 

٩٩٧٤٦٦٣٣، النساء: صباح الناصر ـ ق٦ 
ـ الدفـــن  ـ ش٤٧ ـ م٤٣ ـ ت: ٩٤٤٥٥٧٧٣ 

التاسعة صباحا.
  يوسف يعقوب يوسف عبدالنبيـ  ٦٣ عاماـ  الرجال: 
صباح السالم ـ ق٥ ـ ش١ ـ ج١٤ ـ م٢٧ ـ ت: 
٢٥٥٢٩٨٧٦، النساء: القرين ـ ق١ ـ ش٣٧ ـ 

م٣٦ ـ ت: ٦٦١٧٧٤٠٠.
  حسـن إبراهيم حسن األنصاري ـ ٨٦ عاما ـ الرجال: 
الزهراءـ  ق٢ـ  ش٣٦٠ـ  ديوان األنصاريـ  
ت: ٩٩١١٥٨١١، النساء: الزهراءـ  ق٦ـ  ش٤٤ 

ـ م٢٩ ـ ت: ٢٥٢٤٢٧٣٤.
  مرمي يوسف محمد البدرـ  أرملة سيد عبدالوهاب 
سيد عبداللطيف الرفاعيـ  ٨١ عاماـ  الرجال: 
ديوان البدر ـ شارع اخلليج العربي ـ ت: 
٩٧٦٠٠٤٣٤، النساء: اليرموكـ  ق٢ـ  الشارع 
األول ـ ج٦ ـ م٧ ـ ت: ٢٥٣١٥٥٥٩ ـ الدفـــن 

التاسعة صباحا.
  خلف خشان سلطان العنزيـ  ٦٦ عاماـ  السرةـ  ق٤ 
ـ ش١١ ـ م١٢ ـ ت: ٩٩٩٧٩٦٦٨ ـ ٩٩٤٠٠١٧٧.

  سكات حديد راجح الشمريـ  ٧٧ عاماـ  العيونـ  ق٢ 
ـ ش٧ـ  م٤٦ـ  ت: ٦٦٠٣٣٣٦٨ـ  ٦٧٦٦٦٦٧٥ـ  
الدفن بعد صالة العصر بمقبرة الجهراء

  سليمان سـالم راشـد حمادة ـ ٧٠ عاما ـ الرجال: 
النزهة ـ ق٣ ـ ديوان حمادة ـ ش دمشـــق 
ـ مقابل جمعية الطيارين ـ ت: ٢٢٥٢٤١٦٦ 
ـ النساء: اليرموك ـ ق٤ ـ ش٥ ـ م٢٠ ـ ت: 

٢٥٢٣٦٦٣٣ ـ الدفن التاسعة صباحا. 


