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البقاء هللا
ناجية محمد ساكن محمد، أرملة حمد بداح سعد الهاجري ـ ٦٨ 
عاماـ  الرجال: اشبيليةـ  ق٤ـ  ش٤٤٢ـ  م١٧ـ  ت: ٦٦٦١٩٩٩٢ 

ـ النساء: الرابية ـ ق١ ـ ش٤٢ ـ م١ ـ ت: ٦٦١١٩٩٩٢.
طالل حسني علي حسنـ  ٢٦ عاماـ  اجلابريةـ  حسينية البلوش 

ـ ت: ٩٩١٩٩٤٤٧ ـ ٩٧٤٧٧٥٥٢.
عبـداهللا صالـح إبراهيم اجلطيليـ  ٧٨ عامـــاـ  الرجال: خيطانـ  
ق٥ ـ ش عبـــداهللا بن املقفع ـ م٣٧ ـ ديوان اجلطيلي ـ ت: 
٩٩٠٥٣٨٣٥ـ  ٦٦٨٣٥٣٨٨ـ  النســـاء: خيطانـ  ق١٠ـ  ش١٦ـ  

م٢٦ ـ ت: ٢٤٧١٦٩٩٦.
سيد عباس سيد عبداحلسني سيد عباس املوسويـ  ١٠١ عامـ  الرجال: 
سلوىـ  حسينية سيد محمدـ  ت: ٩٩٣٩٢٤٦٣ـ  ٩٩١٣٣٣٤٢ 
ـ النســـاء: بنيد القار ـ حســـينية ســـيد علي املوسوي ـ 

.٩٩٧١٦٣٠٤
ناصر محمد صالح السعيد ـ ٢٤ عاما ـ الرجال: اجلهراء القدمية ـ 
ق١ ـ ش١ ـ م١١ ـ ت: ٦٦٢٢٨٥٨٧ ـ النساء: اجلهراء القدمية ـ 
ش عبداهللا بن جدعان ـ منزل إبراهيم عبداهللا الدوسري 

ـ الدفن التاسعة صباحا مبقبرة اجلهراء.
يوسـف عبداهللا إبراهيم اخلميس ـ ٥٦ عاما ـ الرجال: اليرموك ـ 
ديوان اخلميس ـ مقابل الري ـ ت: ٦٦٢٣٢٠١٩ ـ النســـاء: 
جنوب السرةـ  حطنيـ  ق٢ـ  ش٢١٤ـ  م٢١ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.
مسـير منوخ القعيط الظفيـري ـ ٦٩ عاما ـ الرجال: الواحة ـ ق١ ـ 
ش االول ـ م٣٧ ـ ت: ٩٩٤٥١٩٢٩، النســـاء: الواحـــة ـ ق١ ـ 
ش االولـ  م٥١ـ  ت: ٦٦١١٥٢٩٢ـ  الدفـــن بعد صالة العصر 

مبقبرة اجلهراء.
عباس عبدالوهاب حسـن القالف ـ ٦٣ عامـــا ـ الرجال: الدعية ـ 
مسجد البحارنة ـ ت: ٩٩٧٤١٣٨٨، النساء: شرق االحمدي 
ـ ق٣ ـ ش االول ـ م٢٧٦ ـ ت: ٩٩٨١٨٧٨٨ ـ الدفن التاســـعة 

صباحا.

مواقيت الصالة

٥٫٠٣الفجر
٦٫٢٢الشروق

١٢٫٠٢الظهر
٣٫١٦العصر

٥٫٤٢المغرب
٦٫٥٩العشاء

حلمت أن طفلها المدفون على قيد الحياة.. 
فاستخرجت جثته ووجد حيًا

وكاالت: مت اســـتخراج جثة رضيع بلغ من العمر شهرين بعد 
دفنهـــا بثالثة ايام ليفاجأ والده وأقاربه بأنه ليس فقط على قيد 
احلياة بل ايضا شفي متاما من التهاب رئوي حاد كان قد اصابه 
وجعل االطباء يحكمون بوفاته ويصرحون بدفنه ذلك في مدينة 

فيروز اباد بوالية اوتار براديش بشمال الهند.
والقصة التي روتها صحيفة «آسيان ايدج» الصادرة في نيودلهي 
تعتمد على رؤية لألم في منامها بأن رضيعها اليزال حيا، وقالت 
الصحيفة ان والدة الرضيع الـــذي مت دفنه يوم الثالثاء املاضي 
اصرت على استخراج جثته يوم اجلمعة، لتفاجأ ومن معها بأنه 
يحرك اطرافه، مشـــيرة الى ان فحصا طبيا دقيقا اجراه االطباء 

للطفل بعد ذلك اكد انه شفي متاما من االلتهاب الرئوي.
ونقلت الصحيفة عن والد الرضيع قوله ان زوجته اصرت على 
استخراج اجلثة بعد ان رأت الرضيع في منامها يناديها ويطلب 
منها اخراجه من املقبرة وانه لم يكن يعتقد مطلقا ان الطفل مازال 
حيا، لكنه وافق على استخراج اجلثة إلرضائها فقط، وقال ان كل 

من حضروا عملية استخراج اجلثة اصيبوا بالدهشة.

د.حسام هارون

د.هارون اليوم وياكم
تستضيف «األنباء» 
اليوم اخصائي املسالك 
البوليـــة وأمـــراض 
الذكورة وعقم الرجال 
د.حسام هارون بني 
الساعتني ٧ و٩ مساء 
للرد على أسئلة القراء، 
الهواتف  وذلك على 
التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٩ ـ 

.٢٢٢٧٢٨٨٨

مقاالت الزمـالء كّتاب الصفحة األخيرة ص ٥٥

الصفحة األمنية ص١٦ و١٧


