
البقاء هلل
نوري�ة محم�د من�وخ ـ أرملة 
مطر عبداهلل العنزي ـ 77 
عاما ـ اجلهــــراء ـ العيون 
ت:  ـ  م21  ـ  ـ ش5  ق3  ـ 

.97884426
مكية علي عبداهلل دشتي ـ 60 
عاما ـ الرجال: الرميثية ـ 
ق10 ـ مسجد مقامس ـ ت: 
99650074، النساء: سلوى 

ـ ق3 ـ ش2 ـ م24.
فاطمة صالح أم�ان ـ 68 عاما 
ـ الرجــــال: الفيحاء ـ ق7 
ـ  م33  ـ  املزينــــي  ش  ـ 
النســــاء:  ت: 97981799، 
العديليــــة ـ ق3 ـ ش30 ـ 

م6 ـ ت: 99019401.
جواد وايل محمد احمد أبوجبارةـ  
59 عاماـ  الرجال: الرميثية 
ـ ق3ـ  ش37ـ  م1ـ  حسينية 
اإلمــــام املهــــدي )املهنا( ـ 
النســــاء:  ت: 99842570، 
الرميثيــــة ـ ق12 ـ ج126 ـ 

م4 ـ ت: 66002442.
محمد عبداهلل احمد الشطي ـ 
61 عامــــا ـ الرجال: مبارك 
العبــــداهلل اجلابر )غرب 
مشرف(ـ  ق1ـ  ش101ـ  م95ـ  
ت: 99994005ـ  66660662، 
النســــاء: مشــــرف ـ ق5 ـ 
الشــــارع الثالث ـ م9 ـ ت: 

66187757 ـ 25380043.
ناصر فارس ناصر احلشار ـ 73 
عاماـ  الرجال: هديةـ  ق4ـ  
ش1ـ  م151ـ  ت: 99686126، 
النساء: الرقةـ  ق2ـ  ش24ـ  

م211 ـ ت: 60606008.
محمود عيسى محمد العليـ  67 
ـ  الروضة  الرجال:  ـ  عاما 
ق3 ـ ش يوسف الصبيح 
ـ ج31ـ  م11ـ  ت: 22573385، 
النســــاء: خيطان اجلديد 
ـ ق1 ـ ش91 ـ م45 ـ ت: 
24760896ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.
عبداهلل حسن العميمـ  58 عاما 
ـ الرجال: كيفانـ  ق 5ـ  ش 
52 ـ م 3 ـ ت: 24814702 ـ 
النساء: اليرموكـ  ق 1ـ  ش 
1 ـ ج 4 ـ ت: 25333389 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.

مقاالت الزمالء كتاب 
الصفحة األخيرة ص55

مواقيت الصالة
والخدمات ص38

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: أوباما بال عضالت في الشرق األوسط.

� شرقنا األوسط ليس بحاجة إلى عضالت.. بحاجة إلى شوية مخ.
دراسة: واحد من كل 6 مواطنين مصاب بالسكري.

� وال� 5 اللي ما عندهم سكري شرط عندهم »ضغط« من اللي يشوفونه 
أبواللطفواحدبهالديرة.

ضبط 4 شاحنات محّملة بالمواد التموينية كانت في طريقها إلى درعا
أمير زكي

متكن رجـــال جمارك النويصيـــب امس االول من 
ضبط 4 شاحنات حاول سائقوها تهريب كميات كبيرة 
من املواد التموينيـــة املدعومة، وقال مصدر أمني ان 
الضبطية جاءت بعد توقيف 4 شاحنات تتبع شركة 
نقل واحدة، وقام رجال اجلمارك بتفتيشها خاصة ان 
وصف الشحنة كما جاء في اوراق اخلروج عبارة عن 
اخشاب وحديد سكراب وذلك كإجراء روتيني للتدقيق 

على محتويات الشاحنة ومقارنتها مبا هو مذكور في 
األوراق، وأوضـــح املصدر ان رجال اجلمارك فوجئوا 
بأن احلديد واألخشاب ليســـا سوى غطاء لصناديق 
وضعت بعناية داخل الشاحنات، وبفتح الصناديق تبني 
انها حتوي حليب متوين مدعوم وكمية من حفاضات 
األطفال وكميات كبيرة من األرز والســـكر وجميعها 

مدعومة وحتمل ختم التموين.
وذكر املصدر ان رجال اجلمارك استوقفوا السائقني 

األربعة وتبني ان الشحنة كانت في طريقها كـ »ترانزيت« 
الى ســـورية وحتديدا الى منطقة درعا بحسب ما هو 

مذكور في اوراق النقل.
ومضى املصدر بالقول: متت مصادرة املضبوطات 
وضبط السائقني وارســـالهم الى جهات االختصاص 
ومتت مخاطبة وزارة التجارة بعد الضبطية وحضر 
فريق مـــن وزارة التجارة للتدقيق على بيانات املواد 

املضبوطة.

بوعيدة: لن أنسى أفضال فجر السعيد ما حييت
.. ومستعد لتلبية نداء »سكوب«!

عبدالحميد الخطيب
بعد نشـــر »األنبـــاء« في 
عددها الصادر امس نية املذيع 
إبراهيم بوعيدة االنتقال الى قناة 
فضائية أخرى الن »سكوب« ما 
تبيه على لسانه، هاتف بوعيدة 
»األنباء« قائال: قناة »سكوب« 
بيتـــي األول واألخير وكل ما 
ورد في اخلبر الذي نشر امس 
ضمن تغطية حفل تكرمي الفنان 
الكبير عبدالكرمي عبدالقادر كان 
عبارة عن »غشمرة« فقط وليس 

حقيقة.
اذا كان هنـــاك  واضـــاف: 
فضل ألحد بعد اهلل سبحـــانه 
النـــاس  وتعالى في معرفـــة 
لبوعيـــدة فانه يكـــون لفجر 
السعيد و»سكوب« وستبقى 
القناة هي املكان الذي ادين له 

بالوالء دائما.
وزاد: مـــا بيني وبني عائلة 
السعــيد احترام متبادل وحب 
كبير فهـــــم اهلي وابتعـــادي 
كان نتيجـــة ظروف خــاصة 
النفــس فقط،  بي وملراجعــة 

واســـتطرد بوعيدة: القناة 
ال تقف على احـــد بعينه فهي 
مستمرة وحتصد النجاح تلو 
اآلخر وجمهـــورها عريض وبها 
ادارة وطاقم محـــترفان وأحيي 
زميلي اإلعـــالمي سعود الورع 
على تألقــه فـــي »مع الناس« 
والتواصــــل الكــــبيـــر الذي 
يحظـــى به البرنامـــج الفترة 

االخيرة.
واضـــاف: عندمـــا تنتهي 
الظـــروف اخلـــاصـــة التـــي 
ابعدتنـــي عن القناة ســـأكون 
جاهزا للقـــاء محبي بوعيــدة 
أقول  ومن خـــالل »األنبـــاء« 
الكـــاتبة واملنتجـــة  الخـــتي 
الكبــيرة فجر السعيد وللمحامي 
سعود الســـبيعي ألف مبروك 
على عقـــد القران وامتنى لهما 
حياة سعيدة وبالرفاء والبنني 
واقولهـــا صريحة للجميع لن 
انســـى ما حييت مواقف فجر 
السعيد وافضالها على أبوعيدة، 
وامتنى دائما ان اكون عند حسن 

ظنها.

لكـــن ســـأبقــــى مخلصـــــــا 
وفيا لقناة »سكـــوب« ولفجر 
السعــــيد واذا فكـــرت االنتقال 
الى قنـــاة اخرى فلن اذهب اال 
بعد استشارة فجر السعيد وانا 
على اســـتعــداد تام لتلبيـــة 
نـــداء »سكوب« فـي اي وقت 
ومتى ما ارادت فجـــر ان يكون 
بوعيدة في القنــاة ستجـــدني 

حاضرا.

بارك لها ارتباطها بالمحامي سعود السبيعي واعتبر ما قاله لـ »األنباء« أمس »غشمرة«

إبراهيم بوعيدة


