
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تقرير: الشرق األوسط يمر بفترة «هشة» من تاريخه.

  ـ والبركة في سياسة «البسكويت» التي يتبعها الساسة العرب مع قضية 
السالم. 

 دراسة تدعو الحكومات إلى تنظيم الملح في الطعام لضبط «ضغط الدم».
  ـ كل خوفنا باچر حكومتنا على أساس بتنظم الملح تسوي لنا «صندوق 

 أبواللطف  واحدالمملوحين».

 البقاء هللا 
 سعود عدم اجلبري ـ ٨٢ عاما ـ الرجال: خيطان اجلديدة ـ ق١ 
ـ ش١٤٩ـ  م١٧ـ  ت: ٩٩٨٩٧٢٨٠ـ  النســـاء: خيطان القدمية 

ـ ق٥ ـ ش٤٨ ـ م٣.
  منيرة مرشد الشنيفي الرشيدي، أرملة امهدي علي ماطر الرشيدي 
ـ ٨٣ عاماـ  الصليبخاتـ  ق٤ـ  ش١١٥ـ  م١٧ـ  ت: ٥٥١١٦٧٧٧ 

ـ ٩٩٢٠١١٠٠.
  أمل سـلمان مزعل، أرملة امهدي علي ماطر الرشـــيدي ـ ٦٠ 
عاما ـ الصليبخـــات ـ ق٤ ـ ش١١٥ ـ م١٧ ـ ت: ٥٥١١٦٧٧٧ ـ 

.٩٩٢٠١١٠٠
  رقية مسعود الهقهق، أرملة ناصر مبارك الصليهم ـ ٩٠ عاما 
ـ الرجال: قرطبة ـ ق٣ ـ ش الثاني ـ م٣٨ ـ ت: ٩٩٦٦٦٠٤٤ 
ـ ٩٩٤٠١٥٥١ـ  النســـاء: الزهـــراءـ  ق٨ـ  ش٨٢٢ـ  م١٩ـ  ت: 

.٩٧٩٢٨٠٢٩
  حمد رجعان سعد اجلويسري ـ ١٨ عاما ـ القصور ـ ق١ ـ ش٣٨ ـ 

م٢٧٥ ـ ت: ٩٩٥٨٨١٩٩ ـ ٩٩٩٠٩٠٠٢.
  فراج عيد سـعود الشـريدة العازمي ـ ٣٠ عاما ـ الفنطاس ـ ق٢ ـ 
ش٥ ـ م٣ ـ ت: ٩٩٧٢٥٦٦١ ـ ٩٩٧١٣٠٥٢ ـ الدفن التاســـعة 

صباحا مبقبرة صبحان.
  نزيلة عبداهللا شـارع الظفيـري ـ ٥٠ عاما ـ الرجال: الفردوس ـ 
ق٨ ـ ش١ ـ ج٥ ـ م٢ ـ ت: ٩٩٠١٧٧٢٢ ـ النساء: الفردوس ـ 

ق٦ ـ ش١ ـ ج١٥ ـ م٧ ـ الدفن التاسعة صباحا. 
 الصفحة األمنية ص١٢

  صفحة آراء ص١٩ 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٤٢  الفجر 
 ٦٫٠٢  الشروق 

 ١١٫٣٢  الظهر 
 ٢٫٣٨  العصر 

 ٥٫٠١  المغرب 
 ٦٫١٩  العشاء 

 عمرها ٨٧ عامًا 
وتمارس

  االتجار في المخدرات! 
 أصدرت محكمة أميركية أمس 
حكما بالســـجن ملدة ١٨ شهرا 
ضد ســـيدة طاعنة في الــسن 
(٨٧ عامـــا) بتهمة االجتار في 

املخدرات.
  وذكرت شبكة «سي بي اس» 
االخبارية األميركية ان املتهمة 
عـــال اجيه التـــي تقيم بوالية 
فلوريدا األميركية ضبطت في 
وقت ســـابق من العام احلالي 
أثناء قيامهـــا ببيع الكوكايني 
إلى ضابط تابع إلدارة مباحث 

مكافحة املخدرات.
  وأشارت الشبكة األميركية 
إلى ان املتهمة دأبت على ارتكاب 
اجلرائم املتعلقة باملخدرات حيث 
ضبطت في عـــام ١٩٩٦ بتهمة 
حيازة إحدى املواد املخدرة حيث 
حكم عليهاـ  آنذاكـ  بالسجن مع 
الوضع حتت املراقبة ملدة عامني 
مراعاة لسنها، ولكنها عادت إلى 

ارتكاب جرمية أخرى.  

 شهدت مكة املكرمة امس هطول امطار 
مصحوبة بزوابع رعدية مما تســــبب في 
تكدس العديد من الســــيارات في الطريق 
الدائري ملكــــة املكرمة ـ جدة وفي عدد من 

شوارع العاصمة املقدسة.
  ووفق ما نقلته صحيفة «الرياض» في 
موقعها االلكتروني امس فان الناطق االعالمي 
ومدير التحقيقات بإدارة الدفاع املدني مبكة 
املكرمة املقدم علي املنتشــــري افاد بأن ٥٠ 
فرقة متنوعة االختصاص من الدفاع املدني 
انتشرت في جميع انحاء مكة حتسبا ألي 
طارئ، مشيرا إلى ان هناك جتمعات للمياه 
في شارع احلج وفي حي ام اجلود وغيره 
من االحياء، واضاف املنتشري ان الوضعـ  
وهللا احلمدـ  مطمئن وال توجد اي اصابات 
او احتجازات تســــببت بهــــا االمطار التي 

هطلت على العاصمة املقدسة.
  وتخوفت مصادر في األرصاد اجلوية 
الســــعودية من أن تتحول موجة األمطار 

الغزيرة إلى سيول. 

 «سكوب» تعتذر لمريم نور عن خبر انتحارها 
 عبدالحميد الخطيب

  أكد مدير ادارة االنتاج في «سكوب» نايف شاهر ان القناة 
اعتذرت عن بثها خبر انتحار الدكتورة اللبنانية مرمي نور 
والذي تضمن وجودها مقتولة في شقتها مبنطقة االشرفية 
في بيــــروت وهو ما تناقله عدد من املواقع االخبارية بعد 
بثه على سكوب امس، مشيرا الى ان اعتذار «سكوب» جاء 
على لسان االعالمي سعود الورع في برنامجه «مع الناس» 
والذي اكد فيه ان املعلومة اتت الى «ســــكوب» عن طريق 
قناة «L.B.C» اللبنانية ما يعد اعتذارا رســــميا من القناة 

ونفيا للخبر احتراما للدكتورة مرمي نور.
  وكانت نور قد سارعت بنفي خبر انتحارها عبر تصريح 
رســــمي لها على موقع تلفزيون «اجلديد» اللبناني بعدما 
تناقله العديد من ساحات االنترنت والفضائيات العربية. 
وقالت نور في بيانها ان االشــــاعة انطلقت من «سكوب» 
حيث اتصلت بادارة القناة فاجابوها بأن املعلومة اتتهـم 
من قنــــاة «L.B.C» اللبنانية والتي نفــــى القائمون عليها 
بدورهم اي عالقة لهم بخبر انتحارها، كما اعلنت مرمي نور 
في اتصالها مع قناة «اجلديد» عزمها مقاضاة «ســــكوب». 
وتعتبر نور احدى اشهر العاملات في علم البدائل الطبيعية 
حيث حازت شــــهادة الدكتوراه فــــي اختصاص الطرائق 
الطبيعية للحياة كما تعد احد ابرز الوجوه االعالمية على 

الشاشة العربية.
  وشكلت اشاعة انتحار نور صدمة ملتابعيها خصوصا 
انها صرحت مؤخرا الحــــدى الصحف بانها ضد االنتحار 

 د. مرمي نور وال تفكر فيه. 

 األمطار لم تتسبب في أي إصابات أو خسائر مادية مياه األمطار غطت معظم الشوراع الرئيسية في مكة 

 فيصل العدواني اليوم وياكم 
 تستضيف «األنباء» 
اليوم جنم وسط نادي 
النصـــر لكـــرة القدم 
فيصل العدواني اليوم 
ما بني الساعتني ٥ و٦ 
مساء، وذلك للحديث 
حول حظوظ النصر 
الفوز بالبطوالت  في 
احمللية، وعن أسباب 
ابتعاده عن االنضمام 
الى  لألزرق باإلضافة 
الرد على أسئلة القراء، 
وذلك علـــى الهواتف 

التالية:
  ٢٤٨٣٠٥١٤ - ٢٤٨٣٠٢٣٨ - ٢٤٨٣٠٣٢٢ داخلي ١٣١ - ٣١٨. 

 أمطار غزيرة على مكة.. ومخاوف من سيول


