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الصني تبني ناطحة سحاب
ً في 19 يومًا في 19 يومًا!

ابتكار مضخة جديدة تقضي 
على مرض السكري.

٭ واهلل محتاجني لچم ناطحة سحاب 
صينية هاليومني!

٭ وألف مضخة منها لن تقضي 
على »السكر السياسي« في املنطقة!
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غائم جزئي���ا مع احتمال 
س���قوط امط���ار والرياح 
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مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

خطوبة فوق السحاب
�بيروت �بيروت � إيالف: حني يقع طيار في حب مضيفة طيران 
تعمل معه، يصبح اجلو مكانهما املفضل ألن الكون ال يتسع 
فرحتهما... لذا من البديهي جدا أن يبدآ حياة جديدة سويا 
بطلب زواج على منت الطائرة. هذا ما فعله طيار أميركي حني 
طلب ي���د حبيبته مضيفة الطيران للزواج على منت رحلة 
جوية كانت تعمل بها، فقد فاجأ الطيار إيريك غرين حبيبته 
براندي هولنبيك حني بدأ بالتحدث عبر مكبر الصوت وعلى 
مسمع من املسافرين، في وقت لم تكن تعرف بأنه متواجد 
على منت الطائرة. وقد قالت براندي أنها بدأت تسمع حكاية 
حبها مع إيريك عبر مكبر الصوت لتتفاجأ بعدها بخروجه 
م���ن حجرة الطيار وطلب يدها أمام اجلميع. وكانت والدة 
إيريك قد رأت براندي قب���ل أن يتعرف إليها هو وأعجبت 
بها، فقررت أن تعرفها على ابنها. وبعد فشل هذه احملاولة 
بأشهر، التقيا براندي وإيريك في املطار مصادفة وبدأت منذ 

ذلك احلني حكاية حبهما.

د.وحيد وهبي ضيف
»ألو األنباء« اليوم

تستضيف »األنباء« اليوم األربعاء د.وحيد وهبي طبيب 
 مسجل مختبرات مبستشفى طيبة، وذلك بني الساعتني

7 و9 مس��اء للحدي��ث عن عل��م األمراض الس��ريرية 
والكيميائية، وعن اس��تخدام النظائر املشعة في حتديد 
املواد احليوية مثل الهرمونات، كما يتحدث أيضا عن الوقاية 
من اإلشعاع، وكل ما يتعلق بهذه املجاالت الطبية. ميكنكم 

التواصل مع د.وهبي عبر هاتف »األنباء«: 22272888

د وحيد وهبي

ورهـورهـوره ـج نـج ن ج نـج نـ ـزه وإنبلـزه وإنبل زه وإنبلـزه وإنبلـ ـرق املعـرق املع رق املعـرق املعـ ـالح بـالح ب
... وإبتدى شامخ التاريخ ينعادي

ادر صقورهـادر صقورهـادر صقوره ـرع نـرع ن رع نـرع نـ ـلمان فـلمان ف لمان فـلمان فـ ـيوم سـيوم س
... ولعت فوق صنعا نار االمجادي

م احلق مامورهـم احلق مامورهـم احلق ماموره ـعاصفة حزم باسـعاصفة حزم باس
اض العز للغاديـاض العز للغاديـاض العز للغادي ـ... حولت من ريـ... حولت من ري

د مخبورهـد مخبورهـد مخبوره ـة من هل التوحيـة من هل التوحي ة من هل التوحيـة من هل التوحيـ ـفزعـفزع
... محتمني الشريعه واهلل البادي

ب دورهـب دورهـب دوره ـا محمد وإنكتـا محمد وإنكت ا محمد وإنكتـا محمد وإنكتـ ـقام فيهـقام فيه
... واملعارك لها فرسان واسيادي

ر اخو جلعه واخو نورهـر اخو جلعه واخو نورهـر اخو جلعه واخو نوره ـقادها ذخـقادها ذخ
خ ميعاديـخ ميعاديـخ ميعادي ـه مع التاريـه مع التاري ه مع التاريـه مع التاريـ ـ... أبلج لـ... أبلج ل

رورهـرورهـروره ـصارم ما يهاب املوت وشـصارم ما يهاب املوت وش
داديـداديـدادي ـ... حط له بالثريا مجد وشـ... حط له بالثريا مجد وش

لمان محفورهـلمان محفورهـلمان محفوره ـا ولد سـا ولد س ا ولد سـا ولد سـ ـوقفتك يـوقفتك ي
... حي راس له الطوالت تنقادي

قادها ذخر اخو جلعه واخو نوره
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