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يا ألطاف اهلل خووش حچي
وفد من الجامعة يتوجه إلى غزة لكسر الحصار.

ـ نتمنى أن يذهبوا بحرا على األقل ليثبتوا جديتهم.
80% من مدرسي تايلند رسبوا في االختبارات التي يقدمونها لطلبتهم.

ـ تكفون ال تسوون هالتجربة عندنا ألن النتيجة ما راح تكون بعيدة عنهم.
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األمثال واحلكم واألقوال 
املأثورة ال تصدق في جميع 
احلاالت، وألنها كذلك ابتكر 
اإلنسان أقواال تناقضها لتكون 
جاهزة لالستعمال في حال 

عدم حتقق القول األول.
إن جنح إنس���ان بجهده 
قلنا »من ج���د وجد« أما إذا 
فشل بعد كفاح قلنا »لو جرى 
جري الوح���وش غير رزقه 
ما يحوش«، وإذا ابتعد املرء 
عن املشاكل وفضل الصمت 
نعاتب���ه بالقول »الس���اكت 
عن احلق ش���يطان أخرس« 
وإن نطق مبا يعرف وحلقه 
األذى نتيجة لكالمه فلن يسلم 
الدارجة  اللوم بالعبارة  من 
»لسانك حصانك إن صنته 

صانك«.
هكذا هو اإلنسان، له في 
كل مق���ام مقال، فإن امتلكنا 
بالق���ول  ث���روة تفاخرن���ا 
»الدراهم مراهم« وإن فر املال 
الزهد  من جيوبنا تصّنعنا 
مرددين »الفلوس وسخ دنيا« 
ومتى ما احتجنا لألهل تقّربنا 
منهم قائلني »ما حك جلدك 
مثل ظفرك« فإذا لم يحققوا 
رغبتن���ا طعناه���م بعبارة 

»األقارب عقارب«.
األق���وال املأثورة جاهزة 
التاكسي حتت  مثل سيارة 
الطلب فعند اإلسراف نقول 
»اصرف ما في اجليب يأتيك 
ما ف���ي الغي���ب« وإذا أردنا 
تبرير بخلنا وحرصنا على 
املال رددنا احلكمة الشهيرة 
»الق���رش األبي���ض لليوم 

األسود«.

تاكسي الحكمة

البقاء هلل
بـدر عبداهلل عبدالعزيز العمار � 65 عاما � الرجال: الش���امية � 
ق5 � ش عبداهلل املجرن الرومي � م9 � ت: 99211049 
� 99511322 � النس���اء: الشامية � ق5 � ش59 � م9 � ت: 

.97444840
يحيـى عبداهلل يحيى القحطانـي � 52 عاما � الرجال: الدوحة � 
ق3 � ش2 � ج1 � م12 � ت: 99701008 � النساء: الشهداء 

� ق4 � ش414 � م7 � ت: 25230707.
محمد فهاد محمد الهاجري � 88 عاما � األحمدي � ق13 � ش الشمالي 

الرئيسي � م90 � ت: 23988880 � 99052552.
جمعة عبداهلل حسني � 85 عاما � الرجال: احلسينية األشكنانية 
� ميدان حولي � ت: 97776665 � النساء: الساملية � ق10 
� ش7 � حسينية احلاج حبيب البلوشي )احليدرية( 

� ت: 25629781.
بنـدر عبداللطيـف مزعل الهاجـري � 12 عاما � الفردوس � ق6 � 

ش1 � ج6 � م3 � ت: 66036427 � 97119692.
فاطمـة غلـوم محمـد مـراد، أرمل���ة كرم اس���فندياري � 76 
عاما � الرجال: حس���ينية س���يد محمد � سلوى � ت: 
97170484 � النس���اء: حسينية أم صادق � الرميثية � 

ت: 97748254.
عبداهلل مطلق جدعان الغريبة � 80 عاما � الرجال: الرابية � ق2 
� ش17 � م2 � ت: 66034113 � النس���اء: األندلس � ق4 � 

ش105 � م283 � ت: 24805691.
ريه فارس جاسي السبيعي، زوجة رفعان رجا عبداهلل العجمي 
� 56 عاما � بيان � ق9 � ش1 � ج13 � م10 � ت: 66275040 

.66412366 �
احمد علي حجي احملميد � 46 عاما � الرجال: غرب مش���رف 
� مس���جد جاسم الوزان � بجانب ارض املعارض � ت: 
99490933، النس���اء: القادسية � ق9 � شارع حطني � 

م18 � ت: 22532243.
عبداهلل ابراهيم احلداد � 82 عاما � الرجال: ضاحية عبداهلل 
السالم � ق1 � شارع يوسف الرومي � م31 � ت: 90095199 
� 99611129، النس���اء: حطني � ق3 � ش317 � م71 � ت: 

99026902 � الدفن بعد صالة العصر.

دبي � أ.ف.پ: اعلنت قناة اجلزيرة 
صاحب���ة احلق احلص���ري في بث 
مباريات كأس العالم لكرة القدم في 
الشرق االوسط وشمال افريقيا انها 
ستبث عددا من املباريات مجانا بدءا 

من املباراة االفتتاحية.
وجاء في بيان للقناة على موقع 
اجلزيرة على شبكة االنترنت امس 
اخلميس »يسر قناة اجلزيرة الرياضية 
ان تعلن على هامش تغطيتها ملباريات 
كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا،  
وتقديرا ملشاهديها في العالم العربي 
وبالتنسيق مع االحتاد الدولي لكرة 
القدم، انها ستختار عددا من املباريات 
لبثها مباش���رة على اله���واء مجانا 
ملشاهدي منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا ب���دءا من املباراة االفتتاحية 
باالضافة الى بعض مباريات البطولة 

التي ستحدد مواعيدها الحقا«.
وأكد ناصر اخلليفي، املدير العام 
القناة  أن  الرياضية،  لقناة اجلزيرة 
»س���تمنح محبي وعشاق كرة القدم 
العربي فرص���ة فريدة  العال���م  في 
العديد من  لالس���تمتاع مبش���اهدة 
املباريات مجانا، كما ستس���اهم في 

نقل االجواء االحتفالية الفتتاح اعظم 
حدث كروي عاملي على وجه االرض«،  
مضيفا »نحن سعداء وفخورون بأن 
نقدم هذه الفرصة ملشاهدي اجلزيرة 

الرياضية«.
وفي الس���ياق ذاته وجه الرئيس 
بشار االسد بتوفير باقة من مباريات 
كأس العال���م على القنوات االرضية 
للتلفزيون السوري، وكان مصدر مطلع 
في التلفزيون السوري اكد لداماس 
بوست مي امس ان القنوات االرضية 
)األولى والثانية( س���تبث مباريات 
كأس العالم 2010 مقابل دفع 10 ماليني 
دوالر وباالتفاق مع قناة اجلزيرة التي 
حتتكر البث الفضائي لهذه املباريات 
في العالم العربي، واضاف املصدر ان 
التلفزيون لن يبث جميع املباريات، 
ولكنه سيكتفي ببث عشرين مباراة 
من الدور االول ومباراتني من نصف 
النهائي ولن يبث أي مباراة من الدور 
16، وهكذا يتاح للسوريني مشاهدة 
»جزء من مباريات املونديال الذي يبدأ 
اجلمع���ة وحتتكر بثه قناة اجلزيرة 
ولكن تبقى فرحتهم منقوصة بعدم 
إمكانية مشاهدة املباريات النهائية.

وافد بنغالي يعمل خياطًا في الفحيحيل صباحًانجوى كرم تهزم إسرائيل وتدخل »غينيس« بالتبولة
ومساء يمارس دوره كطبيب نساء ووالدة

مواطن وعراقي يهددان بخطف زوجة شريكهما 

امير زكي ـ عبداهلل قنيص
»خياط صباح ودكتور مس����اء« ليست هذه 
اجلمل����ة مبزحة، بل حقيقة ش����هدتها محافظة 
االحمدي بعدما القى رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة مبارك الكبير بقيادة العقيد وليد الدريعي 
ومس����اعده املقدم س����الم اجلويسري على وافد 
آسيوي تبني انه يعمل طبيب نساء ووالدة مساء 
حيث يقوم باجراء عملي����ات اجهاض لوافدات 
آسيويات يعملن في اقدم منهة في التاريخ، واما 
صباحا فيزاول مهنته الطبيعية املسجلة في اذن 
عمله وهو »خياط« ميتلك محال في الفحيحيل. 
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير 
مباحث مبارك الكبير العقيد الدريعي ومساعده 
املقدم اجلويسري من ان وافدا بنغاليا يستغل 
شقة في منطقة املهبولة يتردد عليها اآلسيويات 
الالئي يحملن سفاحا جراء عملهن في البيوت 
املشبوهة، كما تضمنت املعلومات ايضا ان الوافد 
اآلسيوي حول شقته الى ما يشبه عيادة طبية 
تتوجد فيها ادوية وغيرها من ادوات اجلراحة 
ويتعامل مع زبونات����ه كما لو كان فعال طبيب 
امراض نساء ووالدة. ومضى املصدر االمني فور 
تلقي رجال مباحث مبارك الكبير هذه املعلومات 
املهمة مت ابالغ مساعد مدير عام املباحث اجلنائية 

لشؤون احملافظات العمد الشيخ مازن اجلراح 
ومت ارسال مصدر سري عبارة عن وافدة آسيوية 
ابلغته بحاجتها الشديدة الى اجراء عملية اجهاض 
لكونها متزوجة في موطنها وبصدد السفر الى 
زوجها وان حملها سيؤدي الى مشكالت كبيرة 

وقد تتعرض للقتل.
وقال املصدر: قام الواف����د البنغالي بابتالع 
الطعم ومت ابالغ مصدر املباحث باستعداده لعمل 
عملية االجهاض مقابل 150 دينارا، وطلب منها 
احلضور الى شقته في املهبولة، وما ان دخلت 
الوافدة الى الشقة حتى مت اعطاء رجال مباحث 
مبارك الكبير االذن بدهم الشقة وبتفتيش الشقة 
وج����د رجال املباحث مش����ارط وادوات جراحة 

وادوية تستغل في االجهاض.
وأش����ار املصدر الى ان املته����م وهو بنغالي 
اجلنسية اعترف بأنه سبق واجرى 8 عمليات 
جراحية وانه يتقاضى ما بني 150 و 250 دينارا 
نظير كل عملية اجهاض يجريها داخل عيادته في 
املهبولة وانه يعمل خياطا في الفترة الصباحية 
وطبيبا في الفترة املس����ائية. ولفت املصدر الى 
ان رجال مباحث مبارك الكبير بصدد استدعاء 
اآلس����يويات الالتي استفدن من خدماته الطبية 

في اجراء عمليات االجهاض تلك.

محمد الجالهمة
تقدم وافد من اجلنسية االيرانية ببالغ الى 
مخفر أبوحليفة متهما مواطنا وعراقيا بتهديده 
بإحل����اق األذى البليغ به وخطف زوجته عقابا 
له. وقال الوافد االيراني انه كان يشارك املواطن 

والعراقي في مش����روع جتاري وانس����حب من 
املشروع بعد ان أدرك ان املشروع محكوم عليه 
بالفشل، مش����يرا الى ان انسحابه من املشروع 
أح����دث ردة فعل وفوجئ باتصاالت هاتفية من 
ش����ريكيه يؤكدان فيها انهما سيقومان بخطف 

»فرنتير ڤيل« لعبة جديدة على الـ »فيس بوك«

انتهت املغنية اللبنانية جنوى كرم من تصوير املش���اهد األخيرة 
من كليب أغنية »بالروح وبالدم« من اخراج فادي حداد.

واس���تغرق التصوير أربعة ايام، في مناطق لبنانية عديدة، بينها 
الباروك ودير القمر، حيث قام 110 اشخاص بإعداد أكبر صحن تبولة، 
بدأ اإلعداد له قبل ليلة من التصوير، ومن خالله ستدخل كرم بحسب 
جريدة السفير موس���وعة »غينيس« العاملية بكسرها الرقم القياسي 

الذي حققته اسرائيل بصحن تبولة طوله 5.23 أمتار.
ويبلغ حجم الصحن الذي سيشاهده اجلمهور األسبوع املقبل في 
»بالروح وبالدم« 7.11 أمتار وعمق 3 أمتار، وقد استخدمت فيه أطنان من 
البقدونس والبندورة و20 تنكة زيت زيتون، وكّلف املطربة اللبنانية 

نحو 30 ألف دوالر.
وبذلك تكون جنوى كرم اول مطربة عربية تدخل من خالل صحن 

تبولة في كليبها موسوعة »غينيس« باجناز كبير.

واش���نطن � أ.ف.پ: أطلقت ش���ركة زينغا املنتجة لعدة ألعاب 
مخصصة لشبكات التواصل االجتماعي عبر االنترنت لعبة جديدة 
بعنوان »فرنتير ڤيل« لش���بكة »فيس بوك« وتتناول طالئع غزو 
الغرب األميركي، وأوضح املصمم الرئيس���ي للعبة اجلديدة بريان 
رينولدز لوكالة فرانس برس »يجب املغامرة عبر ولوج مساحات 
بري���ة لبدء حياة جديدة، في الواقع ميكن تربية عائلة افتراضية« 
في الغرب األميركي، وميكن لالعبني »اختراع زوجة واضافة األطفال 
كذلك«.وقالت شركة زينغا ان اكثر من 230 مليون شخص يشاركون 
شخصيا في ألعابها ويتوزعون على ألعاب »مافيا وورز« و»تريجر 
ايل« و»زينغا ب���اور« و»كافي وورد« و»في���ش فيل« و»بيتفيل« 

و»فارمفيل«.
»فرنتي���ر ڤيل« قريبة من »فارم فيل« لكنها تضفي بعدا جديدا 
للعب في اطار حديث ووس���ائل جديدة للتفاعل مع األصدقاء على 

ما اوضح املشرف على املشروع.
وق���ال رينولدز ان »فرنتير ڤيل« س���تتوافر على »فيس بوك« 

فقط في مرحلة أولى.

راقصون فلكلوريون يلعبون كرة القدم في جوهانسبرغ 
ضمن حمى المونديال التي اجتاحت جنوب أفريقيا 

المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2010            )أ.پ(

جنوى كرم

واجهة  لعبة »فرنتير ڤيل«

األسد يوجه ببث مباريات المونديال على القنوات األرضية للتلفزيون السوري

الجزيرة الرياضية تبث عددًا من مباريات كأس العالم مجانًا


