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ثمينة م�ستعملة

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تقرير: حصة الفرد العربي من المياه ستصبح أقل من ٥٠٠ متر مكعب.

  ـ يا خوفي ان الفرد العربي غدا لن يجد حتى «مكعب» يغسل فيه وجهه.
 

 الحكومة البريطانية تستعين بمخرجة لتوثيق أعمالها.
  ـ وحكومتنا ما ينفع لها إال مخرج هندي وشرط يكون متخصص بأفالم «الطق».

 أبواللطف  واحد 

 البقاء هللا 

 الصفحة األمنية ص  ٩ 

 صفحة آراء ص ٣١ 

 الروبوت يعمل دون أي مساعدة أثناء اجلراحة  أذرع الروبوت تشرع في العملية مبساعدة أحد األطباء 

 العارضة ناعومي كامبل وصديقها الروسي فالديسالف آن تشوه مالمح وجهها لتدخل «غينيس» 

 آن.. بوجهها الطبيعي 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٤٣  الفجر 
 ٦٫٠٤  الشروق 

 ١١٫٣٢  الظهر 
 ٢٫٣٧  العصر 

 ٤٫٥٩  المغرب 
 ٦٫١٨  العشاء 

 بريطانية تدخل غينيس بـ «تشويه وجهها»
 كامبل تحتفل 
بحفل زفافها 

في معبد األقصر
  

  القاهرة ـ يو.بي.
آي: تخطط عارضة 
البريطانية  ــاء  األزي
ناعومي  الــســمــراء 
حفل  إلقامة  كامبل 
السابع  في  زفافها 
املقبل  ديسمبر  من 
األقــصــر  ــي معبد  ف
بوسط املدينة االثرية 
بجنوب  الفرعونية 

مصر.
  وذكــرت صحيفة 
«األهرام» في عددها 
الصادر أمس ان كامبل 
(٤٠ عاما) ستتزوج 
مــــن املـــلـــيـــارديـــر 
الروسي فالديسالف 
دورونني (٤٧ سنة) 
بــحــضــور عـــدد من 
ــوود  ــي جنــــوم هــول
والـــشـــخـــصـــيـــات 
واملشاهير.   العامة 
وأضافت الصحيفة ان 
العروسني سيقضيان 
شهر العسل بفندق 
ـــاالس احــد  ونــتــر ب
الذي  الفنادق،  اشهر 
قبل  مــن  استضاف 
العديد من مشاهير 
ــر ان  ــذك ــم. ي ــال ــع ال
العارضة  لم توضح 
الصحيفة  بحسب 
سبب اختيارها ملعبد 
األقصر  حتديدًا دون 

غيره. 

 انتظرت ٢٠ عامًا 
  حتى جاء تعيينها

  
  الرياضـ  يو.بي.آي: فوجئت 
مديرة مدرسة واملعلمات في 
الطائف غرب السعودية بسيدة 
أربعينية تدخل املدرسة حاملة 
خطاب مباشرة العمل كمعلمة 

فيها.
  واستغربت املديرة أن املعلمة 
اجلديدة (٤١ عاما) عينت أخيرا 
الشـــهادات بأنها  بينما تفيد 

تخرجت قبل ٢٠ عاما.
  ونقلـــت صحيفة «عكاظ» 
عن املعلمة قولها أنها صبرت 
عقديـــن مـــن الزمـــان حتى 
حصلت على التعيني ولم تثنها 
السابقة عن تكرار  احملاوالت 

احملاولـة».
  وعلق تربويون بأن حالة 
نـــادرة وقد  املعلمـــة تعتبر 
تكون أطـــول حالـــة انتظار 
التسجيل  تعيني وتســـتحق 

في موسوعة غينيس.
  واوضحت دراســـة أعدتها 
مؤسسة «بوز آند كومبني» أن 
ما نسبته ٧٨٫٣٪ من العاطالت 
السعوديات هن في احلقيقة 

جامعيات.
  ويشير تقرير إلى أن أكثر من 
١٠٠٠ سعودية عاطلة عن العمل 

يحملن شهادة الدكتوراه. 

 لندنـ  يو.بي.آي: تبلغت بريطانية في الثانية والستني 
من العمر بخبر إدراج اسمها في موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية عن فئة «تشويه تعابير الوجه».
  وذكـــرت صحيفة «صن» البريطانيـــة ان آن وودز 
التي فـــازت ٢٧ مرة في مباريات عاملية في «تشـــويه 
مالمح الوجه» تلقت اتصاال من مســـؤولي «غينيس» 
الذين أبلغوها أن اسمها سيظهر في الطبعة املقبلة من 
املوسوعة إلى جانب تومي ماتينسون عن فئة الرجال 

بعدما حقق هذا اللقب ١١ مرة.
  وأعربت وودز عن اعتقادها أن رقمها القياســـي لن 
يحطم قريبا، مشـــيرة إلى انها لن تقرر بعد إن كانت 
ستتقاعد عن «تشـــويه تعابير الوجه» قبل مباريات 

السنة املقبلة. 

 «روبوت» يجري عملية ناجحة لزراعة البنكرياس

 بيـــزاـ  د.ب.أ: جنحت آلـــة ذاتية احلركة في زراعة بنكرياس لســـيدة في الثالثة 
واالربعني من عمرها خالل جراحة استمرت عدة ساعات.

  وحسب وسائل اعالم ايطالية اول من امس االربعاء، فإن هذه اجلراحة هي االولى 
من نوعها على مســـتوى العالم وان هذه التقنية اجلديدة املعروفة باسم «دا فينشي 
اس اتـــش دي اي» جعلت من املمكـــن زراعة البنكرياس من خالل ثالث فتحات فقط 
وفتحة رئيسية بطول سبعة ســـنتيمترات مت من خاللها نقل البنكرياس الى املرأة 
حســـبما اعلن اجلراح االيطالي اوجو بوجي من كلية الطب بجامعة بيزا امس االول 

االربعاء، واستخدم خاللها تقنية الروبوت.
  وسيساعد البنكرياس اجلديد على حتسن صحة هذه املرأة االيطالية التي تعاني 

من السكر من الدرجة االولى والتي خضعت بالفعل لعملية نقل الكلية.
  وكانـــت جراحات زراعـــة البنكرياس تؤدي الى تورمه والـــى حدوث مضاعفات 
شـــديدة عقب اجلراحة حسبما اشار بوجي الذي برر ذلك بحساسية هذا العضو من 

اجلسم.
  وقال بوجي ان هذه اجلراحة التي متت بدقة وحيطة اآللة الذاتية احلركة متت في 

السابع والعشرين من سبتمبر املاضي واستمرت نحو ثالث ساعات.
  واشـــار الطبيب االيطالي الى ان املرأة التي اجريت لها عملية الزراعة استطاعت 
مغادرة املستشـــفى يوم ٣٠ اكتوبر املاضي وان العالج التالي للجراحة كان من دون 

مضاعفات. 

 أسرة سعودية تدفع أعلى إيجار
  للشقق المفروشة في تاريخ نيويورك

  
  دفعت أسرة ســـعودية أعلى سعر إيجار للشقق املفروشة في 
تاريخ مدينة نيويورك االميركية، حيث استأجرت ٧ شقق فخمة 
بقيمة ٢١٠ آالف دوالر شهريا (نحو ٧٨٧٫٥ ألف ريال)، لتسجل بذلك 
رقما قياسيا للمدينة التي مازالت تعاني آثار الركود االقتصادي.

  واستأجرت االسرة املكونة من ٢٩ فردا، االسبوع املاضي، شققا 
من الطابق ٣٧ وحتى ٤١ في فندق «والدروف استوريا» الفخم، فيما 
قال احد سماســـرة نيويورك: إنه لم يســـمع في حياته عن ايجار 
تعدى حاجز الـ ٢٠٠ ألف دوالر. وتتبع الشـــقق ملجموعة هيلتون 
العاملية، وانشـــئت في عام ١٩٣١، ومن أرقى األماكن في نيويورك، 

ويسكن فيها الرؤساء واالثرياء واملشاهير. 

 سيلفيو برلسكوني  نادية ماسيري 

 روما ـ د.ب.أ: لم تكد تهدأ الضجة التي أثارتها 
تقاريـــر إعالمية حول عالقة مزعومة بني رئيس 
الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني وفتاة مغربية 
قاصر تدعى «روبي»، حتى تكشف تقارير جديدة 
عن عالقة محتملة بني برلسكوني (٧٤ عاما) وفتاة 

ليل سابقة تدعى نادية ماسيري (٢٨ عاما).
  وذكرت تقارير إعالمية ايطالية ان نادية تدعي 
انها حصلت من برلســـكوني على ١٠ آالف يورو 

مقابل خدمات جنسية قدمتها له مرتني.
  ووفقا لسجالت االســـتجواب، حتدثت نادية 
ايضا عن وجود مخدرات خالل حفالت لبرلسكوني 

يفترض انها مثيرة.
  كانت نادية تعتزم عقد مؤمتر صحافي مبدينة 
ريدجو اميليا شمالي ايطاليا، في وقت الحق اليوم، 
اال ان االدعـــاء العام رفض ذلك لعدم االنتهاء من 

التحقيقات بعد. 

 بعد فضيحة «روبي».. نادية تالحق برلسكوني

 ١٠٣ كالب في منزل واحد بنبراسكا
 كورتالندـ  يو.بي.آي: اكتشف محققون أميركيون 
وجـــود ١٠٣ كالب داخل منـــزل صغير في والية 
نبراسكا األميركية ومعظمها مصاب مبشاكل صحية. 
ونقلت محطة «كاي إي تـــي في» األميركية عن 
احملققني قولهم ان ١٠٣ كالب تعيش في البيت املؤلف 
من طبقة واحدة وتبني ان بعضها يجد صعوبة في 

املشي والبعض اآلخر مصاب بأمراض في اجللد 
والعينني. وأفادت احملطة بأن غالبية الكالب كانت 
صغيرة احلجم وكانت تتنقل في البيت بحرية. 
ووجهت الى مالكـــة الكالب التي قالت انها كانت 
تنقذها من املوت تهمة اهمال احليوانات. ونقلت 

غالبية الكالب الى مأوى «أوماها». 

 ذيره عبـداهللا أبومتر ـ زوجـــة خليف فالح البواب 
املطيري ـ ٦٩ عاما ـ صباح الناصر ـ ق١ ـ ش٣٠ 
ـ م٢٥ـ  ت: ٩٩٠٠٠١٠٢ـ  ٦٥٥٥٥٥٦٣ـ  الدفـــن بعد 

صالة العصر.

  علي زيد علي بن عايش العازمي ـ ٨٣ عاما ـ الظهر ـ ق٢ 
ـ ش٦ ـ ج٣ ـ م٤ ـ ت: ٩٩٥٩٣٣٤٢ ـ ٩٩٧١٠٨٢٥.

  حيهن حسن الهندال ـ ٨٤ عاما ـ الرجال: الصباحية 
ـ ق٤ ـ ش١١ ـ م١٣٢ ـ ت: ٩٩٠١٠٩٨٢ ـ النســـاء: 

الصباحية ـ ق٤ ـ ش١١ ـ م١٣٨. 


