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الرياضـ  يو.بي.آي: تبرعت زوجة سعودية في حائل شمال اململكة 
بإحدى كليتيها لزوجها الذي كان يعاني من فشل كلوي.

وأجريت العملية بنجاح في احد املستشـــفيات التخصصية في 
الرياض والزوجان حاليا يتمتعان بصحة جيدة ويخضعان لبرامج 

تأهيلية بعد العملية.
ونقلـــت صحيفة »اجلزيرة« في عددها امس عن قريب للزوجني 
قوله »ان الزوجة الثانية في ســـن الثالثني وقـــد طابقت التحاليل 
والفحوصـــات التي أجريت لها مع زوجها )65 عاما( فيما كان ابناء 
املريض قد تقدموا جميعـــا للتبرع اال ان الفحوصات لم تنطبق اال 

على الزوجة الثانية فأجريت العملية ومتت بنجاح«.
وكان املركز السعودي لزراعة األعضاء وهو مركز حكومي أعلن 
نهايـــة العام املاضي انـــه بدأ ربط كافة أقســـام العناية املركزة في 
املستشفيات السعودية مبركز زراعة األعضاء لرصد حاالت املتوفني 
دماغيـــا ومتابعتهم للبحث عن متبرعني إلنقاذ حياة 11 ألف مريض 
سعودي مصاب بالفشل الكلوي تصل تكلفة عالجهم الى 1.5 مليار 

ريال سنويا )نحو 400 مليون دوالر(.

الرياضـ  يو.بي.آي: أعاد مواطن 
سعودي دفتر فروض منزلية إلى 
زميل سابق له في الدراسة بعدما 

بقي معه الدفتر طيلة 30 عاما.
ونقلــــت صحيفة »عكاظ« عن 
علي اخلضير صاحب دفتر العلوم 
الثاني  إبان دراســــته في الصف 
الدراسي 1980  متوسط في العام 
قوله إنه فوجئ مبكاملة هاتفية من 
زميل قدمي لم يره منذ أعوام طويلة 
طالبا مقابلته.وأوضح املتصل أنه 
يحمل أمانة سيكشــــف عنها عند 
اللقاء طالبــــا من زميله القدمي أن 
يسامحه ألن األمانة بقيت في منزله 
أعواما طويلة.وأوضح اخلضير أنه 

التقى بزميله الذي  فوجئ عندما 
أعاد إليه كراس فروض مادة العلوم 
املنزلية مع اعتذار حتول إلى ضحك 
وحنني إلى األعوام األولى منذ عقد 
الثمانينيــــات امليالدية وذكريات 
املدرسة والزمالء.وقال اخلضيري 
الــــذي يعمل فــــي املديرية العامة 
للشؤون الصحية في القصيم ان 
زميله كان معه في فصل واحد تابع 
ملتوسطة ابن كثير في بريدة، مؤكدا 
أن املفاجأة كانت عندما الحظ أن 
الكراس بحالة ممتازة رغم مرور 
أعوام طويلة.وأكد أن اللقاء متخض 
عنه فكرة جتمع زمالء تلك احلقبة 

في مناسبة خاصة.

الرياض ـ يو.بي.آي: أعلن مدير عام مشروع قطار املشاعر 
املقدسة اجلنوبي في مكة بغرب السعودية سام هاو جويلني أن 
التشغيل الفعلي للقطار سيبدأ في موسم احلج املقبل وللسعوديني 
فقط.وقال جويلني في تصريح نشرته صحيفة »عكاظ« امس 
اخلميس بعد لقاء مع مدير مكتب العمل في جدة قصي إبراهيم 
فاللي إن التشــــغيل التجريبي للقطار سيبدأ في أكتوبر املقبل 
أي قبل موسم احلج بشهر واحد من خالل استقبال أعداد كبيرة 

من جهات مختلفة للتأكد من سالمة القطار.
وأشار إلى أن القطار سيعمل بكامل طاقته في موسم احلج 

العام املقبل بعد االنتهاء من املشروع.
ولفت إلى أن وزارة احلج ووزارة الشؤون البلدية والقروية 
تدرسان عدد مركبات القطار التي ستشغل خالل املرحلة األولى 
خصوصا أن استخدام القطار سيكون خاصا خالل هذه املرحلة 

بالسعوديني فقط.

قطار المشاعر في مكة.. للسعوديين فقط

السباحة على سطح الفندق

أحد النزالء يس�بح في حوض )سكايبارك( للسباحة الواقع على سطح فندق مارينابيه ساندز في سنغافورة ويحتوي الفندق 
ال�ذي افتتح أمس على حوض س�باحة بطول 150 مترا ويطل على مدينة س�نغافورة وخليج مارينا اضافة الى ش�رفة للجمهور 

ومطعم.                                      )رويترز(

سيارة ألفا روميو تحتفل بمرور مائة عام على إنشائها

ميالنو ـ أ.ف.پ: احتفاال مبرور مائة 
عام على تأسيسها تنظم ماركة الفا روميو 
للسيارات التي متلكها مجموعة فيات في 
ميالنو )شمال( حيث أبصرت النور، عدة 
مبادرات وجتمعا كبيرا حملبيها في عطلة 
نهاية األسبوع اجلاري على ما جاء في 

بيان لشركة صناعة السيارات.
وتتضمن االحتفاالت جوالت بسيارات 
الفا روميو على حلبة مونزا قرب ميالنو 
وزيارات ملتحف الفــــا روميو ومعرض 
ملوديالت قدمية في عدة أماكن من عاصمة 
البالد القتصادية فضال عن عرض كبير 

في الشوارع مع مشاركة اآلالف من محبي 
هذه السيارة.

وولدت شركة الفا )انونيما لومباردا 
فابريكا اومتوبيلي( على انقاض املجموعة 
أهــــم صانعي  الفرنســــي »داراك« أحد 
السيارات مطلع القرن املاضي، وأخذت 
من احد احياء ميالنو الصناعية مقرا لها 
قبل قرن من الزمن في 24 يونيو 1910.

ورغم جناح النموذج األول »الفا 24 
اتش بــــي« الذي متيز بطابعه الرياضي 
وشــــكل متهيدا ألولى سيارات السباق، 
كادت الشركة تغلق أبوابها بسبب احلرب 

وضعــــف املوارد. وقــــد أنقذها مهندس 
مــــن نابولي يدعى نيكوال روميو بعدما 
اشتراها عام 1915 مطلقا عليها اسم »الفا 

روميو«.
وازدهرت الشركة مجددا بعد احلرب 
العاملية بفضل منوذجني خصوصا هما 
»ألفا روميو 1900« و»جولييتا«. مبوازاة 
ذلك واصلت الشركة اجنازاتها الرياضية. 
ففازت خصوصا في العامني 1950 و1951 
بأول بطولتي فورموال واحد. وتشكل هذه 
املاركة رمزا للجودة االيطالية والفورة 
الصناعية والدولتشي فيتا، وقد جذبت 

األميركيني كذلك وكان لها وجود في اكبر 
االنتاجات السينمائية في هوليوود. وفي 
ستينيات القرن املاضي دشنت الشركة 
موقعني صناعيــــني جديدين في اريزي 
على مشــــارف ميالنو وفي بوميليانو 
داركو قرب نابولــــي، اال انها عانت من 
املنافســــة خصوصا من قبل الشركات 
األملانية واليابانية فبيعت عام 1986 الى 
مجموعة فيات التي جعلت منها قسمها 
للسيارات الفخمة. وانتعشت الشركة من 
جديد اعتبارا من عام 1997 بفضل النجاح 

الكبير ملوديل الفا روميو »156«.

أحد مدراء الشركة أمام أول سيارة ألفا روميو مت إنتاجها

أدولف هتلر 

حتى هتلر كان يشتري سياراته باألقساط!

برلني ـ أ.ف.پ: تطرح رسالة وجهها ادولف هتلر 
الى بائع ســــيارات يطلب منه حسما لشراء سيارة 
عندما كان اليزال في الســــجن، في مزاد علني ينظم 

مطلع يوليو املقبل في فورث )جنوب أملانيا(.
وتعود الرســــالة الى ســــبتمبر 1924 عندما كان 
هتلر ميضي عقوبة في الســــجن اثر محاولة انقالب 

فاشلة. 
وقد نشرت صحيفة »بيلد« الشعبية مقاطع من 

الرسالة.
وفي الرسالة يشرح هتلر لبائع السيارات انه لن 
يتقاضى اولى عائدات كتابه »كفاحي« اال في ديسمبر، 
مطالبا اياه بحسم »بضعة آالف من املارك« من اصل 

18 الف مارك سعر سيارة بنز 11/40 الرصاصية اللون 
)ستصبح مرسيدس الحقا( التي يريد شراءها.

وســــتعرض دار برينغر للمزادات الرسالة للبيع 
في مزاد ضمــــن مجموعة مــــن 500 وثيقة مرتبطة 
بفترة سجن هتلر وبينها قائمة بالزيارات التي تلقاها 

وتقارير ادارة السجون حوله.
وحدد الســــعر االساســــي للمجموعة بـ 25 الف 

يورو.
وفورث مدينة محاذية لنورمبرغ التي شــــهدت 
االجتماعات الكبرى للنازيني في ثالثينيات القرن املاضي 
ومحاكمات ما بعد احلرب العاملية الثانية. وتطرح فيها 

بانتظام للبيع في مزاد قطع مرتبطة بهتلر.

صحتك

 مشاهدة التلفزيون لوقت طويل تقصر العمر
لندنـ  يو.بي.آي: حذر باحثون من أن مشاهدة التلفزيون 
لوقت طويل قد تشكل خطرا حتى على صحة األشخاص 
الذين يتمتعون بصحة جيدة وتؤدي إلى التقصير من 
أعمارهـــم، وذكرت صحيفة »الدايلـــي مايل« في عددها 
امس أن الدراسة التي أعدها مجلس األبحاث البريطاني 
حذرت من أن كل ساعة يقضيها املرء أمام التلفزيون تزيد 
خطر املوت بأمراض القلب بنســـبة 7% ونبهت الدراسة 
من أن الذين يقضون أربع ساعات يوميا وهم يشاهدون 
برامجهم املفضلة على التلفزيون يزداد هذا اخلطر لديهم 
بنسبة 28% وقال املجلس إن تغير أسلوب احلياة واتباع 
عادات غير صحيـــة يزيد خطر االصابة بأمراض القلب 

التي تؤدي إلى وفاة 193 ألف شخص سنويا.
وأجرى الباحثون من وحدة قسم األوبئة في مجلس 
األبحاث البريطاني حلوالي عقد من الزمن دراســـة على 
13197 شخصا يتمتعون بصحة جيدة في منتصف العمر 

من الرجال والنساء في مقاطعة نورفولك البريطانية.
وتوفي بحســـب دورية املجلة الدولية لعلم األوبئة 
خالل تلك الفترة )فترة العشر سنوات( 373 من الذين 

شملتهم الدراسة بسبب أمراض في القلب.
ويقدر علماء أن 8% من الوفيات باإلمكان جتنبها شرط 
خفض عدد ساعات مشاهدة التلفزيون في بريطانيا من 
أربـــع )وهو املعدل العادي( إلى حوالي الســـاعة يوميا 

فقط.
ورأت د.كاترين وجينديالي التي ســـاهمت في إعداد 
الدراسة »ان أجسامنا غير مصممة للجلوس لساعات طويلة 
وعلينا أن نعرف أن اجللوس لســـاعات أمام التلفزيون 
ملشاهدة بطولة كأس العالم في كرة القدم قد يزيد خطر 

اإلصابة بأمراض القلب«.

»بي پي« تستأنف سحب النفط من منطقة التسرب وشعبية أوباما تتراجع

واشنطنـ  رويترز: استأنفت شركة بي پي 
امس اخلميس سحب النفط من بئرها النفطية 
في خليج املكسيك والتي يتسرب منها النفط 
بعد توقف مؤقت بينما أظهر استطالع للرأي 
أن الكارثة البيئية أضرت بثقة األميركيني في 

رئيسهم باراك أوباما.
الذين حرموا ألسابيع  وسمح للصيادين 
من الصيد في ميـــاه الصيد الغنية باخلليج 
بالعـــودة إلى عملهم في بعض املناطق بينما 
مضت إدارة أوباما في معاركها القانونية التي 

سببها التسرب.
التطورات  ويراقب املستثمرون في لندن 
اجلديدة بعدما أقفل سعر أسهم »بي پي« دون 

تغيير أمس األول.
وسعت إدارة أوباما لإلبقاء على أحد ردودها 
الرئيسية على الكارثة وطعنت في وقت متأخر 
أمس ضد قرار محكمـــة أعاق حظرا فرضته 
علـــى التنقيب عن النفط فـــي املياه العميقة 

ملدة ستة شهور.
وتصدر أســـوأ تســـرب نفطي في تاريخ 

الواليات املتحدة أجندة أوباما الداخلية املتخمة 
لكن اســـتطالعا للرأي أجرته صحيفة وول 
ستريت جورنال وقناة ان.بي.سي نيوز أفاد 
بأن نصف املشـــاركني فيه ال تعجبهم طريقة 

إدارة أوباما للتسرب.
وبلغت شـــعبية أوباما بشكل عام نسبة 
45% في االستطالع أي أنها انخفضت خمس 
نقاط عما كانت قد وصلت إليه الشهر املاضي. 
وللمرة االولى تعرب نسبة أكبر في االستطالع 

أي 48% عن استيائها من أدائه.

الزوجة الثانية تتبرع لزوجها بإحدى كليتيها

كراسة الواجب تجمع سعوديين بعد 30 عامًا

لعبة كمبيوتر تعيد البصر لطفل بريطاني 

لندن ـ يو.بي.آي: اســـترجع طفل بريطاني في السادسة من 
عمره بصره الذي كاد يفتقده فـــي عينيه اليمنى بعدما نصحه 
األطباء مبمارســـة لعبة على الكمبيوتـــر لتحفيزها على العمل 
بســـبب كسلها. وذكرت صحيفة الدايلي مايل امس أن الطفل بن 
مايكلز يعاني من مرض »أمبليوبيا« أو متالزمة الكســـل الشديد 

في العني اليمنى منذ أن كان في الرابعة من العمر.
وتدهور بصر الصبي في تلك العني منذ ذلك احلني ولو لم تتم 

معاجلته لكان قد فقد البصر فيها متاما.
وحولـــه طبيب العائلة إلى املستشـــار الطبي في العيون كن 
نيســـكال الذي طلب منه تغطية العني اليســـرى بواسطة رقعة 
وممارســـة لعبة الـ »ننتندو« مع شقيقه التوأم على الكمبيوتر 

لساعتني يوميا من أجل حتفيز العني اليمنى على العمل.

الطفل بن مايكلز يحتضن لعبة الـ »ننتندو« 

.. رسالة طلب األقساط

صياد بن الدن عاد إلى أميركا دون تهم
عاد غاري فولكنر 
الـــذي أصبح يعرف 
بــــ »صياد بن الدن« 
الى الواليات املتحدة 
األميركية امس، وكانت 
باكستان قد اعتقلته 
األســـبوع املاضـــي، 
وأفرجت عنـــه أول 
امس من دون توجيه 

أي تهم اليه.
ونقلت شبكة »سي.

إن.إن« عن املصدر ان 
الباكستاني  القضاء 
اتهامات  لم يوجـــه 
رســـمية الى فولكنر 
)50 سنة( الذي اعتقل 
الى  وهو في طريقه 
املنطقة احلدودية بني 
باكستان وأفغانستان، 
وهو مســـلح بسيف 
ومســـدس وجهـــاز 
للرؤية الليليـــــــــة، 
بهـــدف القبــــــــض 
علـــــى زعيم تنظيم 
القاعدة كما زعم أمام 

احملققني.
وأشار املصدر الى 
ان فولكنر الذي يعاني 
الكلوي  الفشـــل  من 
خضع لغســـيل كلى 
في مستشفى عسكري 
باكستاني وهو بوضع 

حلظة وصول صياد بن الدن إلى مطار دنيڤر أمس  )أ.پ(صحي جيد.


