
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة علمية: الدماغ البشري يعمل مثل اإلنترنت.

ـ أما فيما يخص الدماغ العربي فهو حاليا يعمل تماما مثل »تلفون الفر« 
القديم!

دراسة توصي بضرورة تطوير الموظفين الحكوميين إلكترونيا.
ـ وربعنا موظفين الحكومة أغلبهم إذا تطور أقصاته يعرف يكتب 

أبواللطفواحد»لوول« و»كااك« و»برب« و»تيت« ألنه مدمن شات.

اآل ال�شحومي
يتقدمون بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تــفـ�شـل مبوا�شاتهم

فـــي وفــــاة فقيـــدهـــم الغـــالـــــي

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

را�شد م�شلم را�شد ال�شحومي
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا

اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عائلة بن �سبت
تتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تــفـ�شـل مبوا�شاتهم

فـــي وفــــاة فقيـــدتهـــم الغـــالـــــية

املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

والـدتـهــم
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا

اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

البقاء هلل

زهور خلف علي الشـطي ـ 52 عاما ـ الرجال: صباح السالم ـ ق7 ـ ش1 ـ ج14 ـ 
م6 ـ ت: 67646489، النساء: صباح السالم ـ ق4 ـ ش30 ـ م4.

عيـدان عبـداهلل عيدان الصرافـ  81 عاماـ  الرجال: الرميثيةـ  مســـجد مقامسـ  
ت: 99135415، النساء: الشامية ـ حسينية الشامية ـ ق6 ـ ش62 ـ م15 ـ 

الدفن اخلامسة عصرا.
نفله محسن مسفر العجميـ  زوجة حمد راشد شعالن العجميـ  75 عاماـ  الرجال: 
الظهر ـ ق5 ـ ش1 ـ م43 ـ ت: 97557785 ـ 55020566، النســـاء: الظهر ـ 

ق4 ـ ش5 ـ م25 ـ ت: 23833453 ـ الدفن عصرا مبقبرة صبحان.
بنـا محمد بن خليفة العازميـ  أرملة ســـالم حمود بن حيـــا العازميـ  73 عاماـ  
الصباحيةـ  ق4ـ  الشارع األولـ  م30ـ  ت: 99805010ـ  65070501ـ  الدفن 

عصرا مبقبرة صبحان.
محمد عبداحملسن شاكر الفاروقي ـ 92 عاما ـ قرطبة ـ ق4 ـ الشارع الرابع ـ م40 

ـ ت: 25323962 ـ 99017142 ـ الدفن غدا بعد صالة العصر.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

المندهش

أم احلضـــارة،  الدهشـــة 
فالثمار تتساقط من األشجار 
الى األسفل ولم يتساءل أحد أو 
يندهش من عدم سقوط الثمرة 
الى األعلى حتى جلس اسحق 
نيوتن، ذات يوم، حتت شجرة 
تفاح فأدهشه سقوط التفاحة 
نحو األرض بدال من سقوطها 
باجتاه السماء، وبسبب هذه 
الرواية( عرفت  احلادثة )أو 
البشرية اجلاذبية األرضية.

املدهشات ال تقلقنا جميعا، 
فبعض الناس مطمئنون على 
الدوام، إما لثقل في عقولهم، 
أو لرغبتهم في تصنع الفهم 
وتصويـــر أنفســـهم بأنهم 
التي  الدهشة  محصنون من 
يتوهمون أنها مصاحبة لقلة 

املعرفة.
وفي املقابل يوجد في الناس 
من هم مندهشون بالفطرة عند 
كل أمـــر أو خبر، وقد عرفت 
أحد هؤالء، شـــخص إن قلت 
لـــه »اليوم شـــاهدت فالنا« 
يرد عليك مندهشـــا بعبارة 
»أنت متأكد يا خوي«؟ وكأن 
فالنا هذا »رمســـيس األول« 
الذي تستحيل رؤيته في هذا 

العصر.
شخص مندهش عند كل 
خبر وإن كان خبرا واردا في 
التلفزيون ويتعلق بســـفر 
رئيس املكسيك إلى األرجنتني 
حيث جتد صاحبنا املندهش 
ينظر إليك بدهشة ويطلب منك 
بإصرار تفسيرا لهذه الرحلة، 
وهو في حقيقة األمر ال يعرف 
اسم رئيس املكسيك وال أيـــن 

تقـــع األرجنتــني!

الصــالة
العشاءالمغرب العصر الظهر الفجر 
3.4911.533.286.317.54

بدأت الشـــركة املنتجـــة لهواتف
البالك بيري تستعد فعليا حلملة 
إطالق جهازها اجلديد الذي اصطلح على 
تسميته بـ »البالك باد« الذي ينتظر ان 
يكون منافسا جلهاز »اآلي باد« الذي 
تنتجه شركة ابل االميركية وحددت 
الشركة موعد اعالن غير رسمي إلطالق 
جهازها اجلديد الذي سيكون شقيقا 

للبالك بيري في نوفمبر املقبل.
وبحسب املعلومات املتوافرة حتى 
اآلن عـــن جهاز الـ »بـــالك باد« رغم 
حتفظات مسؤولي شركة »آر.آي.أم«، 
فإن أبعاد اجلهاز اجلديد ستكون لديه 
شاشـــة 9.7 بوصات، ورغم عدم ذكر 

اسم جتاري لهذا اجلهاز اال ان كثيرا 
من احملللني توقعوا أن اسمه سيكون 
Blackpad، خاصة ان معلومات اشارت 
الى ان شرك »آر.آي.ام« قامت بحجز 
Blackpad. نطاق على االنترنت باسم

com الى ان اجلهاز اجلديد ســـيكون 
محتويـــا علـــى تقنيـــة »واي فاي« 
والبلوتـــوث الالســـلكية التي متكن 
مســـتخدميه من االتصال باالنترنت 

والتواصل مع اآلخرين.
وبهذا يعتقد اخلبراء ان صناع الـ 
»بالك بيري« يصعدون املنافسة بينهم 
وبني »ابل«، حيث ستقوم الشركة يوم 
الثالث من اغسطس املقبل بكشف الستار 

 Slider9800 عن هاتفها الذكي اجلديد
الذي سيوضع في خضم املنافسة مع 
iPhone4 الذي تنتجـــه »ابل«، حيث 
يتوقع ان يكون سعر الكمبيوتر اللوحي 

اجلديد في حدود 499 دوالرا.
وبحسب تقرير ملجلة »فاينانشال 
بوست« ان البالك باد سيدخل منافسة 
حامية مع جهاز اآلي باد، خاصة في 
موسم الكريسماس املقبل، مشيرة الى 
ان مسؤولي شركة »آر.آي.أم« اليزالون 
يتحفظون في احلديث عن هذا املنتج 
اجلديد، ولكنهم حددوا وبشكل غير 
رسمي ان تكون اطالقته الى االسواق 

التجارية نهاية نوفمبر املقبل.

اجلهاز اللوحي اجلديد من شركة »آر.آي.ام« واملنتظر أن يحمل أسم الـ »بالك باد«

الـ »بالك باد« قادم لمنافسة الـ »آي باد«

برامج الفضائيات الكبرى ص25 الصفحة األمنية ص9

3 حاالت مجاهرة باإلفطار في أول رمضان
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

3 حاالت مجاهرة باالفطار شهدتها البالد 
خـــالل اليوم االول من ايام شـــهر رمضان 
الفضيل بواقع حالتني ملصري وبنغالي في 

الوفرة وحالة في منطقة الفروانية.
وقال مصدر أمني ان بالغا تلقته عمليات 
الداخلية عن مجاهرة وافدين باالفطار في 
الوفرة حيث مت توجيه رجال أمن الى موقع 
البالغ وتوقيف الوافدين واعترفا باملجاهرة 
وادعيا أنهما يجهالن انطالقة شهر رمضان 
الفضيل لوجودهما في منطقة غير مأهولة 

على حسب زعمهما.
وفي الفروانية مت ضبط وافد آســـيوي 
ايضا حيث كان يتناول »كيك« في الشارع 
العام وادعى أنه نسي وتناول الطعام، يذكر 
ان وزارة الداخلية حذرت من خالل الناطق 
الرسمي لها العميد محمد الصبر من املجاهرة 
باالفطار واكدت الداخلية في بيان صدر عنها 
قبل اطاللة شهر رمضان الفضيل بأن القانون 
واضح في شأن املجاهرة باالفطار وان من 
يفعل ذلك يطبق بحقه القانون اما احلبس 

ملدة شهر او غرامة 100 دينار.


