
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الجامعة العربية تعرب عن دهشتها للعرض األميركي «السخي» إلسرائيل.

  ـ ولو حسبتم السخاء األميركي إلسرائيل على مدار ٥٠ عاما لسقطت 
حواجبكم من الدهشة.

 العالم احتفل أمس باليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية.
  ـ وربعنا طول السنة كل يومين يطلعون لنا إحصائية عن الضحايا ولما صارت 

 أبواللطف  واحدهالمناسبة العالمية ما صرح وال حتى حارس مخفر.

 الصفحة األمنية ص٨ 

 صفحة آراء ص١٧ 

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥٤ الفجر 
 ٦٫١٧  الشروق 

 ١١٫٣٤  الظهر 
 ٢٫٣١  العصر 

 ٤٫٥١  المغرب 
 ٦٫١١  العشاء 

 منال مروي خصيوي مصلح املطيري، زوجة محمد عوض مضحي 
املطيري ـ ٢١ عامـــا ـ صباح الناصر ـ ق٤ ـ ش٣١ ـ م٤١ ـ 

ت: ٦٥١٢٨١٦٢ ـ ٩٩٠٢١٥٨٠.
  عبدالسـالم ناصر مرزوق الشـطي ـ ٤٦ عاما ـ ديوان الشـــطي ـ 

الصليبخات ـ ق١ ـ ش٥ ـ م٢٢ ـ ت: ٩٤٠٥٣٨٠٥.
  محمد السيد يوسف عبداهللا الرفاعيـ  ٧٩ عاماـ  الرجال: الشامية 
ـ ق٦ ـ شارع الشامية ـ ديوان الرفاعي ـ ت: ٦٦٦٦١٨٨٨ ـ 
النســـاء: غرناطة ـ ق١ ـ ش٣ ـ ج٥ ـ م١١ ـ ت: ٢٤٨٧٥٢١٦ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
  إبراهيـم محمـد علي صادق الكنـدريـ  ٧٥ عاماـ  الرجال: ديوان 
الكنادرة ـ الشعب ـ ت: ٦٦٦١٦٦٩٩ ـ ٩٩٥٦١٩٨٧ ـ النساء: 
اجلابرية ـ ق٥ ـ ش١١١ ـ م٦٢ ـ ت: ٢٥٣٢٨١٧٣ ـ الدفن بعد 

صالة العصر.
  علـي عبدالرحمن عبداهللا الكندريـ  ٧٨ عاماـ  الرجال: الشعبـ  
ديوان الكنادرة ـ ت: ٩٩٥٢٣٢٠٣ ـ النساء: مبارك الكبير 
ـ ق١ ـ ش٢٠ ـ م٢٦ ـ ت: ٩٧٨٣٣٩٧٧ ـ الدفـــن بعـــد صالة 

العصر.
  سارة محمد عبداهللا العبيدانـ  سنة ونصفـ  العزاء في املقبرة 
فقطـ  ت: ٦٥٩٤٤٤٠٧ـ  ٩٩٠٥٨٠٠٨ـ  الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان. 

 هايدي كلوم: زيادة الوزن تعالج التجاعيد
 نيويورك ـ يو.بي.آي: 
نصحــــت عارضة االزياء 
االميركية هايدي كلوم كل 
من يرغب في التخلص من 
التجاعيد بأن يحرص على 

اكتساب بعض الوزن.
صحيفــــة    وأفــــادت 
«نيويــــورك ديلي نيوز» 
االميركية بأن أطباء اجللد 
وخبراء التجميل يتفقون 
مع كلوم فــــي قولها انه 
للتمتع بوجــــه خاٍل من 
التجاعيد ال ميكن للمرء 

أن يكون شديد النحالة.
  وقالــــت كلــــوم «من 
االفضــــل أن تكون كمية 
اللحم فوق العظام قليلة 

اذ عندمــــا توجد العضالت فقط يصبح الوجه ضعيفا ما يعني ان يبدو 
املرء أكبر بنحو ٥ الى ١٠ سنوات».

  ووافقت طبيبة اجللد في نيويورك ماكرين ألكســــياديس على كالم 
العارضــــة قائلة ان الناس الذين تتكون في أجســــامهم كميات أقل من 

الدهون ال يبدون أكثر شبابا الن اخلطوط تظهر في وجوههم.
  وأوضح أطباء آخرون انهم ال يقصدون دعوة الناس الى زيادة وزنهم 

وامنا يلفتونهم الى ان تقلب الوزن يؤثر سلبا على الوجه.

 قطع رأس سعودي إلدانته بقتل ضابط شرطة
  

   الرياضـ  ا.ف.ب: اعلنت وزارة الداخلية السعودية ان سعوديا دين 
بجرمية قتل اعدم بقطع رأسه السبت في اخلرج قرب الرياض.

   وافاد بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة االنباء الرسمية السعودية 
ان محسن الدوسري أدين بقتل ضابط في الشرطة لدى محاولة دورية 

توقيفه بسبب قيادته السيارة بعكس طريق السير. 

 مقتل ٤ سعوديات في انقالب سيارة
  تقودها امرأة شرق الرياض

  
  الرياضـ  يو.بي.آي: أعلن مصدر رسمي سعودي امس عن مقتل أربع 
نساء سعوديات وإصابة ســــت أخريات نتيجة انقالب سيارة تقودها 

امرأة في بلد غير مسموح فيه للمرأة بقيادة السيارة.
  وقال مساعد الناطق اإلعالمي لشــــرطة منطقة الرياض الرائد فواز 
امليمان في تصريح امس «وقع مساء اول من أمس السبت حادث انقالب 
لســــيارة جيب الندكروزر تقودها امرأة فــــي منتصف العقد الثاني من 
عمرها يرافقها عشر من زميالتها». وأضاف «أن احلادث نتج عنه وفاة 
أربع نساء وإصابة الباقيات وذلك من جراء ارتطامها بـ «عقم ترابي» في 

منتزه خاص في منطقة الثمامة شمال شرق مدينة الرياض».
  يشار إلى أن النســــاء ممنوعات من قيادة السيارة في اململكة إال أن 

بعض السيدات تقود املركبات خصوصا في القرى والصحراء. 

 هايدي كلوم 

 حاج باكستاني عمره ٨٠ عاما سرق ٥٠٠ ألف ريال ومائة هاتف!

 الريــــاض ـ د.ب.أ: ألقــــت قــــوات األمن 
السعودية في مكة المكرمة بغرب المملكة 
القبض على حاج باكستاني سرق ٥٠٠ ألف 
ريال (١٣٣ ألف دوالر تقريبا) ومائة هاتف 

نقال خالل فترة الحج.
  وذكرت صحيفة «المدينة» السعودية في 
عددها الصادر امس ان دوريات األمن في مكة 
المكرمة ضبطت مساء السبت حاجا باكستانيا 
في العقد الثامن من عمره وبحوزته عدد من 

مختلف العمالت النقدية وكذلك الهواتف في 
سكنه بحي الشوقية بمكة المكرمة.

  وكانت دوريات األمن تلقت بالغا مساء 
امس عن وجود كميــــات كبيرة من النقود 
والهواتف النقالة بسكن الحجاج الباكستانيين 
بحي الشوقية، وعلى الفور انتقلت دوريات 
األمن الى الموقع وعندما أحس اللص بذلك 
حاول الهرب، ولكن تم القبض عليه وبحوزته 

 الباكستاني املسن في قبضة األمن السعودي المسروقات.

 كمية املسروقات التي عثر عليها بحوزة الباكستاني «نقال عن صحيفة املدينة السعودية» 

 عائدات الحج أكثر من ٩ مليارات دوالر
 الريــــاض ـ يو.بي.آي: قــــدر خبراء في 
اقتصادات احلج والعمرة عائدات احلج للعام 
احلالي بنحو ٣٥ مليار ريال (٩٫٣ مليارات 
دوالر) بزيادة قدرها ٤ مليارات ريال على 
العام املاضي. وقال اخلبراء في تصريحات 
نشــــرتها صحيفة «احلياة» السعودية في 
عددها امس ان قطاعات االســــكان والنقل 

والصرافة هــــي اكثر القطاعات ربحية هذا 
املوسم. وقدر احد اخلبراء مبيعات الصناعات 
الشــــعبية من مناظر وتراثيات ومسابح 
وســــجادات للصالة بنحو ١٫٥ مليار ريال.

وتوقع رئيس جلنة السياحة والفنادق في 
غرفة مكة خليل بهادر ان تتجاوز عائدات 
موسم حج هذا العام ٣٥ مليار ريال، وقال 

«ان قطاع الفنادق استوعب االعداد الكبيرة 
من ضيوف الرحمن وهناك املزيد من املنشآت 
الفندقية سترى النور قريبا» واشار الى ان 
مهنة الطوافة وما يرتبط بها من عوائد في 
مقابل اخلدمات التي تقدم للحجاج تستحوذ 
على النسبة الكبرى من عائدات احلج في 
مكة، موضحا ان اخلدمات التي يحصل عليها 

ضيوف الرحمن تشــــمل املسك واملعيشة 
واملأكل واملشرب والرعاية الصحية والنقل 
الى املشاعر املقدسة وحتى انتهاء املناسك 
وعودتهم الى اوطانهم، وهي خدمات تقدم 
مبقابل مادي وتدر عوائد مالية كبيرة على 
اصحاب مهنة الطوافة وقدر عائداتها بأكثر 

من ٢٢ مليار ريال. 

 سرقة ١١ ألف ريال
  من حسام حسن

  أثناء أدائه مناسك الحج

 تقدم املدير الفني لنادي الزمالك 
حسام حســـن ببالغ الى السلطات 
السعودية، يفيد بتعرضه للسرقة 
اثناء طواف االفاضة في مكة املكرمة، 
حيث سرق منه ١١ ألف ريال و٦ آالف 
جنيه مصري من احلزام الذي كان 
يرتديه اثناء الطواف. ورغم ان حسن 
استعوض املبلغ املسروق عند اهللا 
سبحانه وتعالى، اال انه قال انه تقدم 
بالبالغ الثبات حقه، وقد عاد حسام 
وتوأمه ابراهيم للقاهرة اول من امس 
بعد اداء مناسك احلج لقيادة الزمالك 

امام املصري في الدوري املصري. 

 «العارضة والفيلة» تباع 
بـ ٨٤١ ألف يورو 

  
  باريـــس ـ أ.ف.پ: بيعـــت 
السبت املاضي صورة التقطها 
املصور االميركي ريتشـــارد 
افيـــدون وتظهر فيها عارضة 
االزياء دوفيما في فستان سهرة 
من تصميـــم ديور بني الفيلة 
لقاء ٨٤١ الف يورو، خالل مزاد 
علني اقيم في دار كريســـتيز 

في باريس.
املبيعات     وبلغ مجمـــوع 
في اول مزاد علني مخصص 
حصريا لصور افيدون ٥٫٤٦٧ 
ماليني يورو، الصورة الفريدة 
من حيث حجمها الكبير التي 
تظهر فيها العارضة بني فيلني، 
والتي التقطت في العام ١٩٥٥ 
في سيرك الشتاء في باريس، 
كانت قيمتها مقدرة مبا بني ٤٠٠ 

الف و٦٠٠ الف يورو.
   لكن تلك الصورة الرمزية 
التي كان الفنان يحبها كثيرا 
واحتفـــظ بهـــا فـــي محترفه 
النيويوركي حتى نهاية حياته 
بيعت بسعر اعلى بكثير من 

قيمتها املقدرة.
   الرقم القياســـي الســـابق 
ملصـــور املوضـــة ورســـام 
بورتريهات النجوم هذا الذي 
توفي في العام ٢٠٠٤، يعود الى 
العام ٢٠٠٥، ويتعلق ببورتريه 

لفرقة البيتلز.

 حسام حسن 

 مقاالت الزمالء 
كّتاب األخيرة

  ص٤٦ 


