
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
واشنطن »تدفع« باتجاه استمرار محادثات السالم في الشرق االوسط.

ـ .. والعرب بسم اهلل ما شاء اهلل »يدفعون« ثمن فاتورة السالم بالمليارات.
خبراء يابانيون يزورون البالد لفحص جودة الهواء ونسبة التلوث.

ـ عسى بس معاهم جهاز لقياس نسبة جودة الجو السياسي ألن التلوث 
أبواللطفواحدالسياسي عندنا يقدر يخرم 6 طبقات اوزون ويلوث كوكبين.

البقاء هلل
ناصر محمـود عبداهلل كركوه 
الفيلـكاوي ـ 39 عامــــا ـ 
ـ  الرجال: الساملية ـ ق10 
ش1ـ  احلسينية الهاشمية 
ـ ت: 25634318، النساء: 
كيفان ـ ق1 ـ ش11 ـ م39 ـ 

ت: 24819048.
سـحمي سـعد علـي هتيل 
الدوسريـ  72 عاماـ  الظهر 
ـ ق3ـ  ش4ـ  ج1ـ  م14ـ  ت: 
90999590 ـ 66965656.

ملكة سعود عبدالعزيز القطان 
ـ زوجة سليمان رمضان 
مــــا علــــي ـ 47 عامــــا ـ 
الرجال: حسينية األوحد 
املنصوريةـ  ت: 99065551، 
النســــاء: الرميثية ـ ق6 ـ 

ش61 ـ م5.
أمينـة خضير محمـد بهزاد ـ 
أرملة إســــماعيل جاسم 
كمال ـ 57 عاما ـ الرجال: 
حسينية اإلمام احلسني ـ 
ســــلوىـ  ت: 97667792، 
النساء: بيانـ  ق13ـ  ش1ـ  

م70 ـ ت: 25375188.
أحمد راشـد سـعد الرقدان 
الرجــــال:  ـ  عامــــا  ـ 54 
الفيحاء ـ ق2 ـ ش23 ـ م4 
ـ ت: 99669525، النساء: 
جنوب الســــرةـ  السامـ  
ق6 ـ ش607 ـ م27 ـ ت: 

.99464771
رسمية يعقوب محمود الغامن 
ـ زوجة عبداهلل حســــن 
أحمد الشــــراح ـ 65 عاما 
ـ الرجــــال: غرناطة ـ ق2 
ـ  ـ الشــــارع األول ـ م32 
ت: 99209924، النســــاء: 
اخلالديةـ  ق1ـ  ش13ـ  م17 

ـ ت: 55597054.
زيد محمد عبداهلل املطيريـ  
42 عاماـ  الرقةـ  ق6ـ  ش5 

ـ م67 ـ ت: 65815551.
ـ  عابر شيحان عابر السعيدي 
59 عاماـ  اجلهراءـ  قسائم 
العثمان ـ ق5 ـ ش1 ـ ج5 
ـ م113 ـ ت: 99028960 ـ 

.99613394
بدر سعود عبدالعزيز العبدالرزاق 
ـ 82 عاما ـ الرجال: ديوان 
العبدالرزاقـ  الدسمةـ  ق5 
ـ شارع امرؤ القيسـ  م72 
ـ ت: 99017029، النساء: 
ضاحية عبداهلل السالم ـ 
ق1 ـ شارع صنعاء ـ م45 
ـ ت: 22524427 ـ الدفــــن 

التاسعة صباحا.

مواقيت الصالة

غالف مجلة پرستيج يحمل صورة للنجمة نانسي عجرم وابنتها ميال الهاشم ميال 

التوأمان رميوند ولوسيان

طارق الشمري اليوم وياكم

مقاالت الزمالء كتاب األخيرة ص47
تجميد الجسم 

لدرجة حرارة الموت.. 
تقنية جديدة للتخدير

لندن )بريطانيا(ـ  يو.بي.آي: 
أنهم  أميركيون  أعلن باحثون 
سيبدأون إجراء جتارب تتعلق 
بتقنية جديدة من التخدير أثناء 
العمليات اجلراحية تعتمد على 
جتميد جسم املريض إلى درجة 

حرارة املوت.
وقال الطبيب املسؤول عن 
الدراسة في جامعة »هارفرد« 
للطب حسن عام لهيئة اإلذاعة 
البريطانية «بي بي ســـي« إن 
خفض درجة حرارة اجلسم إلى 
10 درجات مئوية يعطي األطباء 
وقتا أطول للعمل اجلراحي ميتد 
لثاث ساعات دون التسبب بأي 
تلف دماغي ويجعلهم أقل حاجة 

الستخدام التخدير.
وأضـــاف أن التجارب على 
احليوانات أظهـــرت جناحـــا 
كبيرا، الفتا إلى أن هذه التقنية 
تستبدل املوت احملتم تقريبا 
بنســـبة جناة تصـــل لـ %90، 
ويستعد عام وفريقه الستخدام 
هذه التقنية على املرضى ألول 

مرة.

توأمان تدخالن »غينيس« ببلوغهما الـ 98

مجلة پرستيج تكشف عن أول صور لها مع ابنتها وألبومها الجديد

وعن أعمالها اجلديدة قالت نانسي إن 
ألبومها اجلديد الذي يحمل الرقم »7« 
كعنوان اختارته بدال من اســـم أغنية 
محددة من االلبوم ألنها أحبت كل األغاني 
فيه الفتة إلى أنها ستعتمد هذا األسلوب 

في تسمية ألبوماتها املستقبلية. 

ذلك قالت نانسي مازحة: بدأت أشعر 
بالغيرة من ابنتي!

وعن كيفية تربية ابنتها قالت: األهم 
أن تعرف أن احلياة ليست سهلة وأن 
تتعلم قيمة العمل واملال وأني ووالدها 
نعمل بجهد لنوفر لها مستقبا أفضل. 

باريسـ  أ.ش.أ: دخلت التوأمان الفرنسيتان 
رميوند ولوسيان موسوعة غينيس كأكبر توأمني 
معمرتني في العالم بعد أن تخطتا حاجز الـ 98 
عاما في 23 اجلاري. وتتمتع رميوند ولوسيان 
بصحة جيدة فهما تهتمان مبمارســــة رياضة 
املشــــي وتهتمان بالعناية بتصفيف شعرهما 
وارتداء أحدث خطوط املوضة. وصرحت رميوند 
ولوسيان بأن سبب احتفاظهما بصحة جيدة 
يرجع إلى حب احلياة واالستمتاع بكل مباهجها 

حتى وهما يقتربان من حاجز الـ 100 عام.

تســــتضيف »األنباء« اليوم )الثاثاء( 
العب منتخبنا الوطني لكرة القدم السابق 
وجنم وسط كاظمة طارق الشمري الساعة 4 
وحتى الـ 5 مساء وذلك للحديث حول أزمته 
األخيرة مع ناديه وأسباب ابتعاده عن األزرق 
وحظوظ كاظمة في الفوز بالبطوالت احمللية، 
باإلضافة إلى الرد على أسئلة القراء وذلك 
على الهواتف التالية: 24830514ـ  24830238 

ـ 24830322 ـ داخلي: 131 ـ 318.

ألول مرة بعد نحو سنة و4 أشهر 
أتيحت الفرصة جلمهور نانسي عجرم 
ليشاهدوا صور ابنتها »ميا الهاشم« 
عبر عدد شـــهر ســـبتمبر من مجلة 
»پرستيج« اللبنانية الصادرة باللغة 

الفرنسية.
الصور اجلميلة واملفعمة باإلنسانية 
ُقدمت للقراء مع لقاء حتدثت فيه نانسي 
عن جتربة األمومة، حيث دعت األمهات 
إلى احلرص على إرضاع أطفالهن، مشيرة 
إلى أنها أرضعت ابنتها ملدة سنة وأنه 
ليس هناك شعور أرّق وأجمل بالنسبة 
لألم من ضم طفلها إلى صدرها. وقالت 
نانسي انها ترى أن العائلة املثالية تضم 
العمل  »ولدين وبنتا«، واعترفت بأن 
يفرض صعوبـــات عليها فيما يخص 
التوفيـــق بني حياتها املهنية وحياتها 
السفر،  العائلية، الســـيما في أوقات 
لكنها أشارت إلى أنها ومنذ أن أجنبت 
ابنتها أصبحت تؤدي حفاتها الفنية 
اخلارجية وتعود مباشـــرة إلى لبنان 

في نفس اليوم أو اليوم التالي.
وأضافت نانســـي أن زوجها فادي 
الهاشم سعيد جدا مبولودته وأنه أسّر 
إليها )نانســـي( بأنه يريد أن ميضي 
الوقت بسرعة لتكبر حتى ترافقه إلى 
الســـينما والعشاء ويتمكن من تبادل 
احلديث معها. وعن 

4:20الفجر
5:39الشروق

11:39الظهر
3:04العصر

5:38المغرب
6:55العشاء

نانسي: أدعو األمهات إلى عدم حرمان أطفالهن من الرضاعة 
وأتمنى إنجاب ولدين مع »ميال«


