
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تأسيس أول ناد للتبرع بالدم في الشرق األوسط.

  ـ وبعض الساسة ال يصلحون لالنضمام إلى ذلك النادي ألن «ما عندهم دم» 
أصال.

 الفنان حسن حسني: سأذبح خروف العيد في الكويت.
  ـ تشرف بين أهلك بس ما ننصحك تشتري خروف بالكويت ألن الخرفان 

 أبواللطف  واحدعندنا سعرها طاف سعر البعارين فلو تذبح بعير وايد أوفر.

 البقاء هللا 
 سـامي يعقوب علي الثنيان ـ ٤٦ عاما ـ الرجال: الشويخ ـ ق٣ ـ شارع 
املنصورـ  م١ـ  ت: ٢٤٨٤٦٩٥٩ـ  ٩٩٤٤٤٠٦٧ـ  النســـاء: ضاحية 

عبداهللا السالم ـ ق١ ـ ج١٥ ـ م١٤ ـ ت: ٢٢٥٣٣٨٦١.
  عبدالهـادي علي عبدالهادي العجمي ـ ١٩ عاما ـ صباح الســـالم ـ ق٤ ـ 

ش٢ ـ م٢٤ ـ ت: ٩٩٨٤٧٧٧٩.
  خلف حسـني خلف الرامـزيـ  ٧٠ عاماـ  الرجال: حسينية الشماليـ  

ت: ٩٩٥٣١٨٣٩ ـ النساء: بيان ـ ق١١ ـ ج٣ ـ م١٩.
  لولوة يوسف بودي، أرملة دخيل جسار اجلسارـ  ٧٩ عاماـ  الرجال: 
قرطبةـ  ق١ـ  ش٤ـ  ديوان اجلسارـ  ت: ٥٥٢٥١١٦٦ـ  ٢٥٣٤٩٠٢٣ 
ـ النســـاء: الشـــامية ـ ق٥ ـ شـــارع املأمـــون ـ ج٥١ ـ م٣ ـ ت: 

.٥٥٢٥١١٦٦
  منيرة محمد علي احلقان ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: الفنطاس ـ ق٢ ـ ش٢١ ـ 

م١٢ ـ ت: ٩٧٧٧٧٠٧١ ـ النساء: كيفان ـ ق٥ ـ ش٥٩ ـ م٣.
  غندور عبدالرزاق سـعيد الديني، أرملـــة محمد غامن صقر القضيبي ـ 
٨٢ عامـــا ـ رجال: اخلالدية: ق٣ ـ ش٣٥ ـ م٤ ـ ت: ٢٤٩١٤٧٧٤ ـ 
النساء: النزهة ـ ق٣ ـ شارع عكا ـ م٢٢ ـ ت: ٢٢٥٤٧٥٣١ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  خاتون جوهر حسـن محمد، أرملة حسني أحمد حسن الكنكوني ـ ٧٩ 
عامـــاـ  الرجال: القيروانـ  ق٢ـ  ش٢٢٢ـ  م٦ـ  ت: ٩٧٩٦٦٠٦٠ـ  

النساء: الدوحة ـ ق٤ ـ ش٣ ـ م١٨ ـ ٦٦٠٦٧٨٣٨. 

 الصفحة األمنية ص٨ 

 صفحة آراء ص٧  

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥٠ الفجر 
 ٦٫١٢ الشروق 

 ١١٫٣٣ الظهر 
 ٢٫٣٢ العصر 

 ٤٫٥٣ المغرب 
 ٦٫١٣ العشاء 

 «ليدي غاغا» مادة جديدة في جامعة كاروالينا 

 مصري يلقي بزوجته من الشرفة
  بسبب «لحم العيد»

 القاهرةـ  د.ب.أ: ألقى مصري بزوجته من شرفة بالطابق الثاني 
ألنها طلبت منه أمواال لشراء «حلمة العيد».

  ووفقا ملا ذكرته صحيفة «اجلمهورية» امس فإن الزوجة أصيبت 
بكسور بأنحاء متفرقة من جسدها ونقلت إلى املستشفى.

  وأوضحت التحقيقات ان شـــجارا نشـــب بني الزوجني بسبب 
اخلـــالف على مصاريف املنزل، حيث طلبـــت الزوجة من زوجها 

أمواال لشراء حلمة لعيد األضحى.
  وتطـــور الشـــجار فقام الـــزوج بحملها وإلقائها مـــن الطابق 

الثاني.
  وجتدر اإلشـــارة إلى أن أسعار اللحوم في مصر تشهد ارتفاعا 
كبيرا أدى إلى تراجع نسب املبيعات عن مثيالتها في هذا املوسم 

رغم مساعي احلكومة لتوفيرها بأسعار مناسبة. 

  شارلستونـ  أ.ف.پ: اضيف الى سجل 
مغنية البوب االميركية ليدي غاغا احلافل 
باجلوائز نوع جديد من االجنازات، اذ اصبحت 
هذه املغنية الغريبة االطوار موضوع مادة 
تدرس في كلية العلــــوم االجتماعية في 

جامعة كاروالينا اجلنوبية.
  واملادة الدراســــية اجلديدة حتمل اسم 
«ليدي غاغا وعلم اجتماع الشهرة»، ومن 
املقرر ان يبدأ تدريسها في جامعة كاروالينا 

ابتداء من ربيع العام املقبل.
  وقد بدأ هذا اخلبر يسري بشكل كبير 
بــــني الطالب في احلــــرم اجلامعي، يقول 
البروفســــور ماثيو دفليم املســــؤول عن 
هذه املادة «ان شــــهرة ليدي غاغا هي امر 
يفرض نفســــه ليكون محل دراسة فيما 
يتصل بالثقافة الشعبية والظروف الراهنة 

للشهرة».
  وماثيو دفلم من محبــــي هذه املغنية 
االميركية املشــــهورة بثيابها الصارخة، 
والڤيديو كليب اخلارجة عن املألوف، وهو 

يتابع موسيقى البوب منذ الستينيات من 
القرن املاضي.

  ويضيــــف دفليم، الذي يــــدرس املواد 
املتصلة باالرهاب وبالقانون الدولي منذ 
١٥ عاما «ان شهرة ليدي غاغا ظاهرة حالية 
تتقاطع مع اهتمامات الطالب»، وسبق ان 
التقى هذا البروفسور ذو االعوام الثمانية 
واالربعني املغنية الشــــابة خمس مرات، 

وشاهد عروضها ٢٩ مرة.
  وهو يؤكد ان صعودها املدوي وصوال 
الى تربعها على عرش النجومية الدولية 

امر فريد من نوعه حتى يومنا هذا.
  ويقول «ان شــــهرتها ترســــخت خالل 
العامــــني املاضيني، فــــي مجتمع يختلف 
جدا عما كان عليه فــــي العقود املاضية، 
ويضيف «ان االنترنت والتقنيات احلديثة 
لها تأثيرهــــا الكبير»، وكان االلبوم االول 
لليدي غاغا صــــدر في العام ٢٠٠٨، وبيع 
منه ١٥ مليون نســــخة في العالم، وحصد 

الكثير من اجلوائز. 

 د.صالح العجيري 

 ليدي غاغا 

 ليوناردو ديكابريو برفقة حبيبته اإلسرائيلية بار رافاييلي 

 احدى املاكينات لبيع املشروبات املعلبة 

 بريطانيا تضع مؤشرًا لرصد سعادة مواطنيها

 ديكابريو يحتفل بعيده الـ ٣٦ في إسرائيل

 يابانية قاومت تحرش تاجر آثار مصري بـ«الكاراتيه»

 سكان البندقية يرفضون تحويل مدينتهم إلى «ديزني الند» 

 ماكينات بيع المشروبات توصيك بما تشربه 
 طوكيو ـ رويترز: ابتكرت 
اليابان ماكينات لبيع املشروبات 
املعلبة توصيك مبا يناسبك 
باستخدام تكنولوجيا التعرف 

على وجه املشتري.
  وتستخدم املاكينات اجلديدة 
هذه التكنولوجيا «للتوصية» 
باملشـــروبات بناء على ســـن 
املستهلك وما اذا كان رجال أم 

امرأة.
  ونتيجة هذا األسلوب زادت 
املبيعـــات الى ثالثـــة أمثالها 
باملقارنـــة مـــع اجهـــزة بيع 

املشروبات العادية.
  وتســـتخدم هذه االجهزة 
شاشات ضخمة مزودة بلوحات 
ملس بها أجهزة استشعار متكن 
اجلهاز من حتديـــد الصفات 
املميـــزة ألي مشـــتر يقترب 

منها.
  وقد تتغير املنتجات املقترحة 
أيضا اعتمادا على درجة احلرارة 

وتوقيت اليوم.
  وقالت متحدثة باسم شركة 
جي ار ايســـت ووتر بيزنس 
التي ابتكرت هـــذه املاكينات 
وهي أحد فروع شركة جي ار 
ايست للسكك احلديدية «إذا 
كان املستهلك رجال فمن املرجح 
ان يوصي اجلهاز مبشـــروب 
قهوة معلبة الن الرجال مييلون 
لتفضيلها. رغم ذلك فإذا كان 

املستهلك في اخلمسينيات من 
عمره فانه من املرجح ان تكون 

التوصية بشاي اخضر».
  كما سيوصي اجلهاز إذا كان 
املستهلك فتاة في العشرينيات 
بشاي اخضر او منتج مضاف 
اليه سكر أو محلى بشكل طفيف 
ألن أبحاث السوق أظهرت أنهن 

يفضلن ذلك.
  وأضافت «نعتقد ان األمر 
ســـيكون أكثر مرحا بالنسبة 
للزبائـــن ان يكون لديهم مثل 

هـــذا النوع مـــن التفاعل مع 
ماكيناتنا هذا سيحسن خبرة 
البيع ككل». وجربت الشركة 
حتى اآلن جهازا واحدا في إحدى 
القطـــارات بطوكيو  محطات 
ولكنها تعتزم إضافة خمسة 
أجهزة اليوم الثالثاء في محطة 
وســـط طوكيو مع توســـيع 
الشـــبكة الى محطات طوكيو 
الرئيســـية االخرى ومناطق 
الضواحـــي القريبـــة بحلول 

أوائل ٢٠١١. 

 لندنـ  يو.بي.آي: تستعد احلكومة البريطانية 
لبـــدء قيــاس رفاهيـــــة النــاس النفســـيــة 
واجلسديــة في اطار خطوة لتوجيه سياستها 
في املستقبــل لتكــون بــذلك مــن أول البلــدان 
التــي تضع رســـميا مؤشـــرا لرصد سعـادة 

مواطنيـها.
  وقالت صحيفة الغارديـــان الصادرة امس 
ان مكتب رئاسة احلكومة البريطانية «داوننغ 
ستريت» سيطلب من مكتب االحصاءات الوطنية 
اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ طموح رئيس 
الوزراء ديڤيد كاميرون لقيـــاس الرفاه العام 

للبريطانيني.
  ويرى مســـؤولون بريطانيـــون أنه اليزال 
هناك تردد وفي بعض أجزاء احلكومة بشـــأن 
املضي قدما في انشاء املؤشر املقترح خالل هذه 
األوقات االقتصادية الصعبة غير أن كاميرون 
يريد وضع النتائج النهائية ملقياس السعادة 
لدى البريطانيني في صميم عملية صنع القرار 

حلكومته في املستقبل.

  واضافـــت الصحيفـــة ان حكومة كاميرون 
ســـتطلب في اخلامس والعشرين من نوفمبر 
اجلــاري من جيل ماثيسون مديرة قسم الدراسات 
االقتصادية واالجتماعية في مكتب االحصاءات 

الوطنية.
  وضع أسئلة حول قياس السعادة وجودة 
احلياة وطرق حتقيق أهداف احلياة واضافتها 
الى املسح الراهن عن األسر البريطانية في وقت 

مبكر من الربيع املقبل.
  واشارت الى أن مؤشر السعادة سيضاف الى 
مؤشرات أخرى قائمة حاليا حول االجنازات من 
أجل تكون صورة دورية عن املســـتوى العام 

للمعيشة في بريطانيا.
  ونسبت الصحيفة الى مصدر حكومي قوله: 
«ان نتائج مؤشر السعادة سيتم نشرها بشكل 
فصلي وعلى غرار املسح اخلاص باجلرائم بهدف 
انتاج مجموعة جديدة من البيانات تقيم احلالة 
النفسية واجلسدية لرفاهية الناس في جميع 

أنحاء اململكة املتحدة». 

 تل أبيب ـ يو.بي.آي: احتفل 
النجم األميركي ليوناردو ديكابريو 
بعيد ميالده الـ ٣٦ في إسرائيل 
برفقة حبيبتـــه عارضة األزياء 
اإلسرائيلية بار رافاييلي ترافقهما 

والدته وأحد أصدقائه.
  وأشارت صحيفة «هآرتس» 
اإلسرائيلية أمس الى ان ديكابريو 
وصل إلى إسرائيل في وقت متأخر 
من ليل األحـــد برفقة رافاييلي 
ووالدته إيرميلني وصديقه املمثل 

كيفن كونولي.
األربعـــة  ان    وأوضحـــت 
ســـيمضون أســـبوعا كامال في 
إسرائيل، مشيرة إلى أنهم توجهوا 

مع فريـــق من احلراس األمنيني 
اخلاصني إلى فنـــدق «دان» في 

تل أبيب.
  ولفتت إلى ان سبب استخدام 
احلراس كان إلبعـــاد مصوري 
الباباراتـــزي عـــن املجموعـــة 

الشهيرة.
  وذكـــرت ان األربعة وصلوا 
من مصـــر، حيـــث احتفلوا مع 
عارضة األزياء البريطانية نعومي 
كامبـــل بعيد ميـــالد ديكابريو، 
يشار إلى ان هذه الزيارة األولى 
إلى  لوالدة ديكابريو وكونولي 

إسرائيل.
  ولفتـــت الصحيفـــة إلى انه 

باإلضافـــة إلى متضية وقت في 
تل أبيب يتوقع أن يزور األربعة 
مواقع عدة داخل إســـرائيل كما 

سيزورون البحر امليت.
  وزار ديكابريو إسرائيل قبل 
٣ سنوات ونصف السنة، ويومها 
حصل تالســـن بني أحد حراسه 
الباباراتزي  وبني أحد مصوري 
وقال يومها النجم األميركي انه 

لن يعود أبدا إلى إسرائيل.
  لكـــن ديكابريـــو وصل إلى 
إسرائيل في األسبوع املاضي على 
منت رحلة جتارية من أميركا وأخذ 
رافاييلي وتوجها إلى مصر على 

منت طائرة خاصة.  

 القاهـــرة ـ يو.بي.آي: لقنت 
سائحة يابانية تاجر آثار مصريا 
درســـا لن ينساه حني أشبعته 
ضربا على طريقة العبي الكاراتيه 
حينما حاول التحرش بها بعدما 
أخذها الى شقته ليريها مجموعة 

آثار يحتفظ بها في بيته.
  وقال مسؤولون في الشرطة 

امس ان التاجر استنجد بشرطة 
النجدة لتخليصه من السائحة 
التي مارســـت عليـــه كل أنواع 
ضربات الكاراتيه بعد ان اكتشفت 
انه خدعها لكي يأتي بها الى شقته 
في مدينة اإلسكندرية التي كانت 

تقوم بجولة سياحية بها.
  وأضـــاف املســـؤولون ان 

الشرطة هرعت الى بيت التاجر 
لتجده في حالـــة يرثى لها في 
حني قالت السائحة اليابانية انها 
حاصلة على احلزام األسود في 
اللعبة وأنها دافعت عن نفسها 
بعدما هاجمها التاجر الذي خدعها 
عندما أوهمها بوجود اآلثار في 

شقته. 

 البندقية ـ أ.ف.پ: في تظاهرة ساخرة احتج 
سكان البندقية األحد على ارتفاع األسعار وعلى 
تدفق السياح، شاجبني حتويل مدينتهم إلى منتزه.. 

إلى «فينيتزيا الند» على غرار «ديزني الند».
  وفي بيان، أكد ماتيو ســـيكي املتحدث باسم 
املجموعـــة التي نظمت التظاهـــرة أن «البندقية 
حتولت إلى منتزه للترفيه لعشرين مليون سائح 

يغزوننا في كل عام».
  أضاف «كل ما ميكننا القيام به اآلن هو تنظيم 

حفلة الفتتاح املنتزه اجلديد فينيتزيا الند».
  وتأتي التظاهرة كمواجهة للقيمني على إدارة 

املدينـــة الذين يبدون غير قادريـــن على تبديل 
االجتاه السائد. ارتدى املتظاهرون أزياء خاصة 
باملنشطني في هذا النوع من املنتزهات واستخدموا 
حوالي عشرة زوارق «غوندوال» في موكبهم الذي 
جاب جدول «كانال غرانديه» حتت أنظار السياح 
املذهولني. بعدها اجتهوا إلى محطة سكة احلديد، 
حيث باعوا بطاقات دخول إلى «فينيتزيا الند». 
من جهته أصدر جيورجيو أورسوني رئيس بلدية 
البندقية بيانا تعهد فيه بالتنسيق مع مجموعة 
«فينيسيا» التي نظمت التظاهرة «إليجاد أفضل 

احللول». 

 صورة الفتى القاتل كما عممتها الشرطة املكسيكية 

 البحث عن قاتل مأجور عمره ١٢ عامًا
 مكســــيكو ـ أ.ف.پ: تبحث الشرطة املكســــيكية عن فتى في 
الثانية عشــــرة من عمره يستخدم كقاتل مأجور من قبل كارتيل 
للمخدرات، بحســــب ما أعلنت محكمة والية موريلوس القريبة 
من مكسيكو لوكالة فرانس برس األحد. وأشارت متحدثة باسم 
احملكمة لم تكشف عن هويتها «ما زلنا نبحث عنه. لم نلق القبض 
عليه بعد». وتقوم عمليــــات البحث عن الفتى الذي يعرف فقط 
بلقب «إل بونشيس» منذ نهاية أكتوبر عندما أطلق العسكريون 
سراحه بسبب حداثة سنه بعد عملية توقيف ٦ من املشتبه فيهم 
بالقتل التابعني لـ «كارتيل دي باسيفيكو سور»، بحسب وسائل 
اإلعالم احمللية. وأشــــارت وســــائل اإلعالم تلك الــــى أن املتهمني 
اعترفوا بتنفيذهم عمليات اغتيال طالت رجاال عدة وجدوا معلقني 
على جســــور في كويرنافاكا، على بعد أقل من ١٠٠ كيلومتر من 

مكسيكو. وقد أوضحوا أن الفتى كان مكلفا بقطع رؤوس الضحايا 
وأعضائهم التناســــلية. وتعتبر كويرنافاكا محل إقامة عدد كبير 
من العائالت امليسورة في العاصمة املكسيكية، كما تشكل ساحة 
صراع بني جتار املخدرات الذين يتنافســــون على خالفة أرتورو 
بيلتران لييفا (رئيس كارتيل يحمل االسم نفسه)، الذي كانت قد 

أردته قوات البحرية في ديسمبر ٢٠٠٩.
  وخلفت «حرب الكارتيالت» للسيطرة على جتارة املخدرات في 
املكســــيك باإلضافة إلى املواجهات بني التجار والقوى األمنية ٢٨ 
ألف قتيل منذ تسلم الرئيس املكسيكي فيليبي كالديرون احلكم 

في ديسمبر ٢٠٠٦.
  وكان كالديرون قد صنف مكافحة جتارة املخدرات قضية وطنية، 

ونشر ٥٠ ألف عسكري ملساندة الشرطة في مواجهة التجار. 

 هاني الظفيري
  كشـــف العالم الفلكي د.صالح العجيري أن 
البرد سيدخل يوم اخلميس املوافق ٢٦ نوفمبر 
اجلاري موضحا انه ومع دخوله سيبدأ الناس 
بارتداء املالبس الشتوية بعد ان تنخفض درجات 

احلرارة بشكل ملحوظ.
  وعن االجواء خالل عطلة العيد قال العجيري: 
ســـيظل الدفء النسبي مســـيطرا حتى فترات 
الصباح وتنخفض درجات احلرارة الى حد معقول 
ليال كما االيام املاضية وسيستمر التفاوت الواضح 
بني الدرجات الصغرى والكبرى خالل ايام العيد 
بحيث قد تصل العظمى الى ٣٥ مئوية والصغرى 

١٦ مئويـــة في بعض املناطق، غير ان هذا األمر 
سيتغير متاما نهاية االسبوع املقبل حيث تدخل 
موجة البرد وسيالحظ اجلميع انخفاض درجات 

احلرارة حتى في فترات الظهر.
  وعن توقعاته حول األمطار خاصة أننا النزال 
في موسم الوســـم اوضح العجيري ان الفترة 
املاضية شهدت جفافا ملحوظا ومن املنتظر ان 
يستمر خالل االيام القادمة وصوال حتى نهاية 
الشهر اجلاري وحتى مع وجود فرص لهطول 
أمطار فســـتكون دون املأمول، فاملؤشرات التي 
بني ايدينا اآلن تشـــير الى ان هذا العام سيكون 

جافا كالعام السابق. 

 العجيري: البرد سيدخل نهاية األسبوع القادم 
والدفء النسبي سيسيطر طوال أيام العيد 


