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إيالف: هناك عدة طرق ميكن من خاللها إنفاق األموال، كما 
أن هناك طرقا عديدة أخرى ميكن االستعانة بها في حتديد 
أولوي���ات اإلنفاق. واملال، مثله مثل الوقت، ال ميكنك إنفاقه 
س���وى مرة واحدة فقط. فإن كان لديك الكثير منه فإنك قد 
ال تكون بحاجة الى حتويل كل عملة قبل أن تقرر ما ميكنك 
أن تنفق تلك العمل���ة فيه. وهو ما يجب أن يكون قد حدث 
يوم السادس من الشهر اجلاري، عندما حققت حقيبة يد من 
»هيرميس« رقما قياسيا عامليا كأعلى سعر تباع به حقيبة يد 
في مزاد علني، حيث بلغت قيمتها 203.150 دوالرا، في داالس 
بوالية تكساس. وتلك احلقيبة مصنوعة من جلد التمساح 

ومرصعة بإكسسوارات مصنوعة من الذهب وأملاس.

دبي � أم بي سي: جلأ األطباء إلى زراعة جهاز )قلب صناعي( 
يعمل بالكهرباء في جس����م مري����ض بريطاني يعاني من ضيق 
الشرايني ليساعد في عملية ضخ الدم التي يعجز قلبه الطبيعي 
عن تأديتها على أكمل وجه.  وكان كريس مارش����ال )50 عاما( 
تعرض ألزمة قلبية خطيرة في عام 2008 عقب جلسة رياضية 
بصالة كمال األجسام فتم نقله إلى املستشفى في مدينة بليموث 
جنوب غرب لندن حيث اكتش����ف األطباء أنه يعاني من ضيق 
في الش����رايني.   وخضع مارشال العداء الذي شارك في العديد 
من سباقات العدو إلى سلسلة من اإلجراءات الطبية لتصحيح 
اخللل في عمل القلب والصمامات الضيقة مثل تركيب دعامات 
لتوسعة الشرايني، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.   ولكن 
في العام املاضي انخفضت قدرة قلبه العملية إلى 13% ولذلك مت 
تزويده بجهاز يعمل كقلب صناعي ليساعد في عملية ضخ الدم 
إلى أجزاء اجلسم.   وهذا اجلهاز مزود ببطارية خارج اجلسم 
وحتتاج للش����حن الدوري بالكهرباء كل 4 ساعات لذلك يضطر 
كريس مارشال الذي يخرج كثيرا في رحالت طويلة إلى شحن 
اجلهاز أحيانا على والعة الس����جائر اخلاصة بالس����يارة حتى 

يضمن عدم نفاد الشحن.

لندن � وكاالت: جذب ڤيديو مذهل لطيار حربي، أكثر من 
5 ماليني مشاهد على موقع »يوتيوب«، حني خرج من كابينة 
طائرته، وأطلق صاروخا على طائرة تطارده، ليعود بعدها 

إلى مكانه داخل الكابينة.
وقالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية: »قد تعتقد أنك 
أمام مشهد من فيلم، لذا فإنه من املذهل، أن هذا الڤيديو اجتذب 
أكثر من 5 ماليني مشاهد خالل نحو 10 أيام فقط، أما األكثر 

دهشة فإنه مجرد لقطة مأخوذة من ألعاب الڤيديو«.
واضافت الصحيفة: »أصبحت هذه املناورة اجلريئة من 
أشهر مش���اهد لعبة »ريندي زوك � باتلفيلد 3« التي يعتقد 
كثير من ممارس���ي ألعاب الڤيديو، أنها األجمل واألجرأ في 

تاريخ هذه األلعاب.
وقد تناقلت مواقع ومنتديات اإلنترنت هذا املشهد، وشاهده 

املاليني على موقع »يوتيوب«.
ونقلت الصحيفة عن أحد ممارسي ألعاب الڤيديو قوله: 
»من الصعب أن تقتل شخصا في لعبة »باتلفيلد 3«، فما بالك 
بهذه املناورة املجنونة بخروج الطيار من كابينة القيادة«.

وقال���ت الصحيف���ة: »إن اآلالف من الالعبني ميارس���ون 
»باتلفيلد« عبر اإلنترنت، متمثلني معارك بني قوات أميركية 

وروسية.

دبي � ام بي سي: أجرى فريق طبي سعودي عملية قسطرة 
كهربائية دقيقة باستخدام اإلنس���ان اآللي، وذلك في مركز 
األمير سلطان ملعاجلة أمراض وجراحة القلب في اإلحساء، 
كونها أول مرة يجري فيها تطبيق هذه التقنية خارج املجتمع 

الطبي الغربي.
وذكرت صحيف���ة »عكاظ« الس���عودية أن الرجل اآللي، 
بقيادة بشرية من طبيب اختصاصي، سيهاجم أعتى وأشرس 
اضطرابات النبض، وهو ما يسمى بالرجفان األذيني من خالل 

الكي للبؤر الكهربائية داخل قلوب املرضى املصابني.
وتس���اهم هذه التقنية الطبية ف���ي الوصول إلى مناطق 
صعب���ة جدا داخل القلب وبآليات آمن���ة، يتمكن من خاللها 
الطبيب من قياس درجة ضغط األس���الك الكهربائية داخل 

القلب بدقة كبيرة منعا حلدوث خروق خطرة للقلب.
وتبنى املركز هذه التقنية، بالتعاون مع املستشفى اجلامعي 
في جامعة »أكسفورد« اللندنية وفي مدينة براغ التشيكية، 
ومنحت الشركة الصانعة والفريق الطبي املسؤول الرخصة 
األولى لقيادة هذا الرجل االصطناعي ملركز األمير س���لطان 

ملعاجلة أمراض وجراحة القلب في األحساء.

وكاالت: قبل الفنان العاملي خوليو اغليسياس بطل كرة 
املض���رب )25 عاما( رافاييل ن���ادال، على خده خالل مؤمتر 
صحافي عقده في معهد سرفانتس يوم اجلمعة في مدريد، 

اسبانيا.
وكرم نادال الفنان العاملي خوليو لكون ألبوماته حتصد 

رتبة األكثر في الداخل واخلارج.
وق���ال رافاييل عن خوليو االس���باني انه »ال ميكن ألحد 
كسب قلوب اجلميع في العالم كما فعل خوليو، اينما ذهبت، 
سواء كان ذلك في اليابان او الواليات املتحدة، عاجال ام آجال 

سأسمع واحدة من اغانيه«.

البريطاني الذي انقذته الوالعة

الڤيديو الذي جذب املاليني

خوليو يقبل رافاييل

بيع أغلى حقيبة يد في العالم
بـ 203.150 دوالرًا

والعة سجائر تنقذ حياة عداء 
بريطاني يتوقف قلبه كل 4 ساعات

مناورة مذهلة لطيار جتذب
5 ماليني على »يوتيوب«

ألول مرة بالعالم العربي: إنسان 
آلي يجري جراحة قلب بالسعودية

خوليو اغليسياس يقّبل
رافاييل نادال في إسبانيا

متحف خاص من قصاصات 
»الَشعر« في أميركا

الصني تكشف
عن مالبس ذاتية التنظيف

بكني � وكاالت: كش����فت الصني عن م����واد كيميائية جديدة 
ميك����ن اضافتها للقطن لتصنيع مالب����س قادرة على التنظيف 
الذاتي بتعرضها للشمس فقط. واستطاع علماء ومهندسون من 
جامعتي املواصالت في شنغهاي وهوباي اضافة مجموعة من 
املواد الكيميائية للقطن كان اهمها التيتانيم دايوكسيد ونشر 
البحث ف����ي دورية العلوم التطبيقية. وق����ال العلماء ان املادة 
اجلديدة رخيصة الثمن، غير سامة وصديقة للبيئة مما يؤهلها 
الحداث ثورة في عالم املالبس، فتعريض املالبس التي حتتوي 
على هذه املواد للش����مس فقط يجعلها قادرة على التخلص من 

البقع والروائح الكريهة بسهولة شديدة.
وال تعد هذه احملاولة هي االولى، حيث جنحت عدة محاوالت 
بالفعل في استخدام مادة التيتانيم دايوكسيد من اجل صناعة 
جوارب ال حتتفظ بالرائحة وس����يراميك ال يتسخ، لكنها كانت 

غالية الثمن مقارنة بالتكنولوجيا اجلديدة.

وكاالت: اتخذت األميركية ليلي كولون من الشعر أداة جديدة 
لتكرمي الش���عر، حيث جمعت الكثير من قصاصات الشعر 
امللونة باللون البني واألسود وصنعت منها أجمل األشكال 

الفنية لتقيم بها متحفا مكونا من عقود شعر متصلة.
يذكر ان كولون بدأت جتميع قصاصات الشعر عام 1956 

في منزلها وملدة 20 عاما، ومن ثم 
عرضت اللوحات في غرفة وشعت 
من األرض الى السقف، وضم نحو 
300 إكليل و2000 قطعة حتتوي 

شعر اإلنسان.

أوباما يعترف مبنع بناته من »فيسبوك« حفاظًا على أسرار العائلة

»تامي« تختار كلبًا شارك في تصفية بن الدن حيوان العام

أكفان املوتى باإلكسسوارات وأحجار كرمية في اجلزائر

»مايكروسوفت« تطلق شبكتها االجتماعية للطالب والباحثني

فتاة تلجأ حليلة لالنتقام فتدعي إجبارها وتصويرها عارية

دبي � العربية: أعلنت شركة 
»مايكروسوفت« للبرمجيات 
رسميا عن شبكتها االجتماعية 
اجلديدة التي اطلقت عليها اسم 
»So-cl«. وتبدأ مايكروسوفت 
من خالل هذه الشبكة االجتماعية 
فتح ابوابها للطالب والدارسني 
في اجلامعات والباحثني فقط 
وليس للشركات أو احملترفني، 
حيث س���تقتصر ف���ي البداية 
على 3 جامعات أميركية وهي 
»جامعة واش���نطن« وجامعة 

و»جامع���ة  »س���يراكيوز« 
نيويورك«، فيما بعد ستكون 
متاحة للجامعات األخرى، وهي 
بذلك حتاكي النهج الذي سارت 
عليه »فيس���بوك« في البداية 
عندما كانت مقتصرة فقط في 
البداية على جامعات هارفارد ثم 
اتسع نطاقها لتشمل اجلامعات 
األخرى، ولكنها في الوقت ذاته 
ليست بديال للمواقع االجتماعية 
األكثر شهرة مثل »فيسبوك« 
و»تويتر« و»غوغل«. وتعتبر 

شبكة »So-cl« مشروعا بحثيا 
تابعا ملختبر مايكروس���وفت 
للبحوث »FuSE-Lab« صمم 
خصيصا للمزج بني الش���بكة 
االجتماعية والبحث والتصفح 
لإلنترنت، وتهدف إلى حتفيز 
الطالب والباحثني الستخدام 
وسائل اإلعالم االجتماعية في 
االوس���اط االكادميية وتعزيز 
جتربته���م التعليمية والبحث 
عن املعلومات املفيدة لدراستهم 
بسرعة ومشاركة جميع عمليات 

البحث مع اآلخرين عن طريق 
محرك بحث مايكروس���وفت 

»بينج«.
كما تتيح املستخدمني العثور 
على اعضاء لهم نفس االهتمامات 
وجتميع محتوى عن موضوع 
معني من صور وڤيديو وقصص 
من عدة مصادر متنوعة وبناء 
صفحة خاصة به���ذا املوضوع 
وتبادل احملتوى مع مستخدمني 
آخرين مهتمني بنفس املوضوع 

والتفاعل معهم.

القاهرة � وكاالت: جلأت فتاة 
البتكار حيلة شيطانية لالنتقام 
م���ن صديقتها حيث هرعت الى 
قس���م الش���رطة مدعي���ة قيام 
صديقتها وشقيقيها باستدراجها 
ملسكنها وجتريدها من مالبسها 
عنوة وقيام ش���قيقيها بتقييد 
يديها وقدميها بقطعة قماش���ية 
وتصويرها عارية بكاميرا هاتف 

محمول وإجبارها على التوقيع 
على 3 إيصاالت أمانة.

وقام ضباط مباحث القاهرة 
بضبط املتهمني وتبني عدم صحة 
ادعاء الفتاة وانها قررت االنتقام 
من صديقتها بابتكار هذه احليلة 
لوجود خالفات بينهما، وأمر مدير 
أمن القاهرة بإحالة الواقعة الى 
النيابة، حيث كان قسم شرطة 

دائرة السالم قد تلقى بالغا من 
فتاة تدعى نورهان )21 س���نة( 
حاصل���ة على دبل���وم صنايع 
ومقيمة بدار الس���الم بتضررها 
من صديقتها والء وشقيقيها عماد 
)22 سنة( كهربائي ومحمد عاطل 
ومقيمني بدار الس���الم، وادعت 
ان صديقتها قامت باستدراجها 
ملسكنها وجتريدها من مالبسها 

عنوة وقيام الثاني والثالث بتقييد 
يديها وقدميها بقطعة قماش���ية 
وتصويرها عارية بكاميرا هاتف 
محمول وإجبارها على التوقيع 
على 3 إيصاالت أمانة قيمة كل 
منها 30 ألف جنيه وقد كشفت 
التحريات التي أشرف عليها اللواء 
أسامة الصغير مدير املباحث عدم 

صحة البالغ.

غرق سفينة تقل 250 أفغانيًا وإيرانيًا قبالة إندونيسيا

األولى ميشيل وابنتيهما.
وينظر كثيرون إلى اعتراف 
أوباما بأنه مثير للسخرية، نظرا 
ألنه استخدم »فيسبوك« وباقي 
مواق���ع التواص���ل االجتماعي، 
لتشجيع الشباب في التصويت له 
في االنتخابات الرئاسية، وجمع 
من خالله ماليني الدوالرات لدعم 

حملته االنتخابية.
ومن هذا املنطق أصبح أوباما 
معروفا باسم أول رئيس لوسائل 

اإلعالم االجتماعية.
وحتى اآلن الت���زال صفحة 
أوباما على موقع »فيس���بوك«، 
التي حصلت عل���ى 24 مليون 
عالمة إعجاب، جزءا رئيسيا من 
جه���وده املتواصلة التي تهدف 
إلعادة انتخابه في االس���تحقاق 

الرئاسي املقبل.

كعسكري مدرب منذ ان حطت بهم 
الهيليكوبتر على املجمع السكني 
في ابواب أباد، حيث كان يختبئ بن 
الدن. وحسب موقع »روسيا اليوم« 
تشير املجلة كذلك الى ان »سيل« 
الذي كان يرتدي درعا واقيا أدى 
البحث  املكان في  مهمة استطالع 
عن متفجرات على أفضل ما يكون، 
كما انه كان معدا وجاهزا للبحث 
عن مخبأ س����ري من احملتمل ان 
اس����امة بن الدن كان يختبئ به. 
ُيذكر ان اجلنود االميركيني اطلقوا 
اسم كايرو )القاهرة( على الكلب 
الذي اقتلعت بعض أنيابه وزرعت 
عوضا عنها أنياب من التيتانيوم، 
جتعله قادرا على ان ميزق سترة 

واقية من الرصاص.

األقمشة في تصنيع تلك األكفان 
حتى احلرير، كما أنها توضع 
في علب مغلفة بشكل جيد إلى 
حد كبير وكأنها ألبسة خاصة 
باملناسبات السعيدة أو األفراح 

أو مالبس العرائس.
واستشهد البائع مبثال قال 
فيه ان بعض األكفان املستوردة 
من اخلليج تكون باهظة الثمن 
في حني أن جودتها ال تختلف 
كثيرا ع���ن تلك املصنوعة في 
اجلزائر، بحيث يبلغ سعر الكفن 
في بعض مناطق اجلزائر 3000 

دينار.
وفي مناطق أخرى يبلغ ثمنه 
900 دين���ار وبذلك يتم حتديد 
السعر على حسب األكسسوارات 
من روائ���ح وعطور وصابون 
ومواد معطرة تضاف إلى املاء 

الذي يغسل به امليت.

العربي.
وعن اس���عار هذه األكفان 
يقول اح���د البائعني أن جودة 
األقمش���ة تتحكم في سعرها، 
أنواع  حيث تس���تخدم أجود 

تصل الى علو خمسة امتار كما قال 
كيليك بوروانتو احد اعضاء فريق 
االنقاذ في منطقة ترنغالك. واوضح 
كيليك بوروانتو »ان الناجني كانوا 
يتمسكون بستة سترات لالنقاذ 
وقد بقوا في املياه خمس ساعات 
على االقل الى ان انتشلهم مركب 
صيد وانقذهم«. وغرق املركب على 
بعد 40 ميال بحريا من الشاطىء 
بالقرب من بريغي بيتش )الساحل 
انهم  الناجون  اجلنوبي(. وروى 
جاءوا مثل الركاب االخرين الذين 
قضوا، من ايران وافغانستان. وقد 
دفعوا ملهربني ما بني 2500 و5000 
دوالر لسفرهم الى استراليا بحسب 

كيليك بوروانتو.

على سرية حياته اخلاصة.
ويظهر أوباما في هذه الصورة 
التي كتب أسفلها: »أحدث صورة 
لعائلة أوباما«، جالسا مع السيدة 

واش���نطن � ام بي سي: على 
الرغم من أن الرئيس األميركي 
باراك أوباما اعتمد بشكل كبير 
على وسائل االتصال االجتماعي 
ف���ي حملت���ه االنتخابية 2008، 
فإنه اعترف بأن���ه حرم ابنتيه 
من استخدام موقع »فيسبوك«، 
حتى ال يسمح للغرباء الفضوليني 
بالتعرف على الشؤون اخلاصة 

بأسرته.
وقال أوبام���ا، في مقابلة مع 
مجلة »بيب���ول« األميركية، انه 
ال يعتقد أن هناك ما يدعوه إلى 
الكشف عن كثير من التفاصيل 
التي تتعلق بحياة أسرته اخلاصة 

إلى الرأي العام.
الت���ي حصلت عل���ى 71 ألف 
عالمة إعج���اب، أثارت هواجس 
أوباما بشأن رغبته في احلفاظ 

وكاالت: بعد أن اختارت مجلة 
»تامي« االميركي����ة صورة رمزية 
لثائر شخصية العام 2011، اختارت 
صورة كلب حقيقي شارك في عملية 
تصفية زعيم تنظيم القاعدة اسامة 

بن الدن حيوانا للعام ذاته.
وكان الكلب »سيل« قد شارك 
الفرقة السادسة للقوات البحرية 
االميركية عملية اغتيال بن الدن 
الذي كان يوصف باإلرهابي رقم 
واحد في العالم، في مايو املاضي 

في باكستان.
وجاء في املجلة انه بإمكان أي 
كلب ان ينبح عند اقتراب ساعي 
البريد، لكن ه����ذا الكلب »البطل« 
كان مقاتال حقيقيا يس����ير على 4 
أقدام، وكان يرافق عناصر الفرقة 

وكاالت: عل���ى الرغم من أن 
القرآن الكرمي والسنة النبوية 
الدين احلنيف حثت  وتعاليم 
املسلمون على أن تكون أكفان 
املوتى متشابهة بيضاء بسيطة 
ال تشف وال تصف إال أنه ظهرت 
ف���ي اجلزائر موض���ة غريبة 
وهي أكف���ان للموتى مرصعة 

باإلكسسوارات واحللي.
 كما ظهر ايضا حسب موقع 
»دنيا الوط���ن« انواع مختلفة 
العطور، وصابون ومواد  من 
مستوردة لتغسيل امليت، هي 
آخ���ر صيحات املوض���ة التي 
استحدثها اجلزائريون للمنافسة 
والتفاخ���ر لتكفني امليت.ويتم 
تخصيص مح���الت لبيع مثل 
هذه األكفان إضافة إلى بيع عدد 
من السيديهات اخلاصة بتالوة 
القرآن ألهم املقرئني في الوطن 

جاكرت����ا � أ.ف.پ: غرق مركب 
يقل حوالي 250 افغانيا وايرانيا 
قبالة جزيرة جاوا االندونيس����ية 
مما تس����بب بالتأكيد ف����ي مقتل 
معظم هؤالء املهاجرين الذين كانوا 
يحلمون بالوصول الى استراليا.

وهذه الكارثة اجلديدة � بعد سنة 
من غرق مركب آخر للمهاجرين كان 
متوجها الى استراليا � اثارت موجة 
استنكار لدى اجلمعيات االسترالية 
ملساعدة املهاجرين التي تعترض 
على سياسة البالد في مجال الهجرة. 
وصباح االحد غداة كارثة الغرق 
انتش����لت فرق االغاثة 33 راكبا � 
30 رجال وامرأة وطفالن � بالرغم 
من التيارات القوية واالمواج التي 

عائلة أوباما

الكلب »سيل« 

أكفان املوتى مرصعة باالحجار الكرمية

أحد االطفال الناجني


