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33 الدوحةـ  د.ب.أ: أعلن وزير الصحة العامة 
القطري عبداهلل بن خالد القحطاني، األمني 
العــــام للمجلس األعلى للصحة اجلمعة عن 
وفاة مواطن قطري )36 عاما( جراء إصابته 
بانفلونزا اخلنازير. ونقلــــت وكالة األنباء 
القطرية عن مصادر طبية قولها إن املريض 
نقل إلى مستشفى حمد العام في 26 يوليو 

حيث كان يعاني من التهاب رئوي حاد وارتفاع 
بدرجة احلرارة عند وصوله للمستشفى.

وكان املريض الذي عاد في اآلونة األخيرة 
مــــن دبي يعاني من أعــــراض االنفلونزا في 
األسبوع املاضي وقد زار املستشفى في دبي 
مرتني قبل الرجــــوع إلى الدوحة عن طريق 

البر.

أول حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير في قطر

أوباما يعرب عن حزنه العميق لوفاة رئيسة الفلبين السابقة
والفلبين تعلن حالة حداد رسمية لمدة عشرة أيام

ـ وكاالت: أعرب  واشنطن 
الرئيس األميركى باراك أوباما 
عن حزنه العميق لوفاة رئيسة 
الفلبني السابقة كورازون اكينو 
امس السبت عن عمر يناهز 
76 عاما بعد صراع طويل مع 

املرض.
ووصـــف أوباما ـ طبقا ملا 
أورده راديو )سوا( األميركى 
اليـــوم ـ آكينـــو بــــ »الرمز 
التاريخي« حيث اســـتطاعت 
أن تعيـــد الدميوقراطية إلى 

الفلبني.
وكانت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون قد أشـــادت في وقت سابق اليوم 
برئيسة الفلبني السابقة، قائلة »لقد ساعدت 
أكيـــــنو في إعادة الدميوقراطية إلى الفلبني 
بعد عدة سنوات من احلكم االستبدادي مع 
إميانها ببلدها وشـــعبها الـــذى ال يتزعزع 

أبدا«.
يشار إلى أن اكينو كانت قد صعدت إلى 
املسرح السياسي في بالدها عقب اغتيال زوجها 
الراحل السيناتور املعارض بينينو »نينوي« 

اكينو لدى عودته من املنفى في 
مطار مانيال الدولي عام 1983، 
وقادت اكينو الثورة الشعبية 
بدعم من اجليش في عام 1986 
الفلبيني  بالرئيـــس  لالطاحة 
آنـــذاك فيردينانـــد ماركوس، 
واضعة بذلك حدا حلكم القبضة 
احلديدية الذي مارسه على مدار 
26 عاما، ولتصبح أول سيدة 
تتولى رئاســـة البالد في عام 

.1987
وكانت آكينو قد نقلت الى 
الفلبينية  الطبـــي بالعاصمة  مركز ماكاتي 
مانيال منذ اواخر يونيو املاضي بعد تدهور 
حالتها الصحية وانتشار السرطان في اجزاء 

اخرى من جسمها.
وقال جنلها السيناتور بينينو »نوي نوي« 
اكينو الثالث »توفيت والدتنا الســـاعة 3.18 

صباحا نتيجة توقف القلب والتنفس«.
هـــذا واعلنت رئيســـة الفلبـــني جلوريا 
ارويو حالة احلـــــداد الوطني في البالد ملدة 
عشرة ايــام على الرئيسة السابقة كورازون 

اكينو.

السفينة ترسو في ميناء مارسيليا وفي اإلطار عالمة »ممنوع الدخول« وضعت على املرسى املؤدي اليها                                                        )أ.ف.پ( 

مايكل جاكسون

..ويطعم احلوت الصغير »داشا« بوتني خالل جولته في الغواصة »مير - 2«

راهبات فلبينيات يلقني نظرة الوداع االخيرة على اكينو 

كورازون اكينو

بوتين... غواص في »بحيرة الغاز« ويطعم الحيتان في جزيرة تشاكلوفمايكل جاكسون أمضى ساعاته األخيرة في سرير طبيبه

روســـيا ـ رويترز: غاص رئيس الوزراء الروسي 
فالدمييـــر بوتني في اعماق بحيـــرة بايكال على منت 
غواصة صغيرة أمس فـــي عمل مثير جديد يضيف 
بعدا جديدا لصورته كرجل قوي والتي يحرص على 

الظهور بها.
وسيهبط بوتنيـ  احلائز على حزام اسود في لعبة 
اجلـــودو وغزا بالفعل الســـماوات في طائرة مقاتلة 
واصطاد منرا سيبيريا في البرية ـ الى مسافة 1400 
متر حتت سطح اعمق بحيرة في العالم لتفقد بلورات 

الغاز القيمة.
وتوجد مخزونات كبيرة من هيدرات كالثريت وهي 

بلـــورات مليئة بالغاز الطبيعي أحد اكثر الصادرات 
الروسية ربحية حتت قاع البحيرة غير املستكشف 

الى حد بعيد.
وقبل اغالق كوات الغواصة مير-2 عرضت على 
بوتني عينة مـــن بلورات الغاز كانـــت طافية حتت 

املاء.
وقال روبـــرت نيجماتولني رئيـــس معهد علوم 
احمليطات لرئيس الوزراء »تســـتطيع ان تلمســـها. 
هناك اشـــخاص قليلون جدا امسكوا بهذه الهيدرات 
في ايديهم وحتى عدد اقل امســـك بهيدرات بايكال.. 

بوسعك اشعال النار فيها وستحترق«.

وقال بوتني )56 عاما( واالبتسامة على وجهه قبل 
ان يدخل الغواصة التي هبطت بعد ذلك حتت امواج 

اقدم بحيرة في العالم »دعنا ال نشعلها اليوم«.
وقام ضابط جهاز املخابرات الروسية السابق بعدد 
من االعمال املثيرة في محاولة منه لرسم صورته كرجل 
قوي، وتظهر استطالعات الرأي ان هذه االعمال اكسبته 

معجبني كثيرين خاصة بني النساء الروسيات.
من جهة أخرى قام بوتـــني باطعام حوت صغير 
يدعى »داشـــــا« اثنـــاء زيارته جلزيرة تشـــاكلوف 
والتي تبعد نحو 700 كيلومتر شـــمال شرق مدينة 

»خاباروفيسك«.

...ومكان دفن جثمانه ال يزال مجهواًل
لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: نفى متحدثون باسم 
مؤسس شركة »موتاون ريكوردس« بيري غوردي 
التقارير التي حتدثت عن انه أعار عائلة ملك البوب 
األميركي مايكل جاكسون قبوا ليحفظوا فيه جثة 

املغني الراحل.
وقالت املتحدثة باسم غوردي لصحيفة »نيويورك 
ديلي نيوز« األميركيـــة »ميكنني أن أؤكد ان هذه 
األخبار عارية متاما عن الصحة وجثة مايكل جاكسون 

ليست موجودة هناك«.
يشار إلى ان جثمان جاكسون وضع في تابوت 
عرض خالل احلفل التأبيني الذي أقيم له في لوس 
اجنيليس في 7 يوليو املاضي قبل أن يختفي ويصبح 

مكانه مجهوال ما فتـــح الباب أمام تقارير مختلفة 
أبرزها انه وضع في قبو من الرخام األبيض ميلكه 
بيري غوردي في مقبرة »فورســـت الون« بلوس 

أجنيليس.
وكانت شبكة »فوكس نيوز« األميركية حتدثت 
عن انه من غير الواضح أين وضع جثمان ملك البوب 
فيما تدرس عائلته اختيار املكان الذي سيدفن فيه 
بشكل دائم. وقال املتحدث باسم »فورست الون« 
وليام مارتن للشبكة »بدافع احترام خصوصية عائلة 

جاكسون نحن ال نعلق على أي خدمات نقدمها«.
ويذكر ان شـــهادة وفاة مايكل جاكسون تذكر 

»فورست الون« مكانا مؤقتا لدفنه.

لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: 
أمضى ملك البوب األميركي مايكل 
جاكسون الساعات األخيرة قبل 
وفاته املفاجئة في سرير طبيبه 
د.كونـــراد مـــوراي وليس في 

سريره اخلاص.
ونقــــل موقع »تــــي إم زي« 
األميركــــي عن مصــــادر أمنية 
متعددة ان جاكســــون لم يكن 
راغبا في دخول الناس إلى غرفته 
وخروجهم منها بشكل متكرر 
ولذا استخدم غرفة نوم د.موراي 
في منزله كي يحقن فيها مبخدر 

»البروبوفول«.
وأضافــــت ان الطبيب حقن 
جاكسون بهذه املادة قبل ساعات 
من وفاته فيمــــا كان ممددا في 

سريره.
وأشارت إلى ان القوى األمنية 
تعتقد ان موراي كان يستخدم 
غرفته ليليا تقريبا من أجل حقن 

جاكسون بالبروبوفول.

ريجيم الشوربة قتل 
الموسيقية الموهوبة 

في بريطانيا 
لندنـ  أ.ش.أ: اكتفت بالشوربة 
واملاء لعدة أشهر كوسيلة إلنقاص 
الوزن لكنها هلكت قبل أن تنعم 
بتحقيق ما ظنت أنه قوام رشيق 
فقد أكل جســـمها نفسه بنفسه 

وأتى على كل الدهون التي به.
وعثر على هيلني أندرسون 
)26 عاما( من ساوث شيلدز ميتة 
في سريرها، وكانت املوسيقية 
املوهوبـــة فقـــدت حوالـــي 38 
كيلوجراما منذ أن بدأت تطبيق 
نظام غذائي صـــارم إلى أن بدأ 
جســـمها يأكل كل مخزونه من 

الدهون.

قرأ طالعه في الجريدة 
ففسخ خطوبته

عمانـ  يو.بي.آي: اقدم مواطن 
اردني على فسخ خطوبته بسبب 
تشاؤمه بعد قراءته لطالعه في 

الصحف.
وذكرت صحيفة »الغد« في 
عددها الصادر امس ان املواطن 
مهووس بقراءة زاوية االبراج التي 
تنشر بشكل يومي في الصحف، 
وانه قام بفسخ خطوبته بعدما ان 

تشاءم اثر قراءته لبرجه.

وذكر املوقع ان د.موراي لم 
يكن متواجدا في منزل جاكسون 
النهار وإمنــــا يحضر ليال  في 
ويغــــادر في الصبــــاح ما دفع 
احملققني إلى االعتقاد بأن هدف 
الزيارة كان حقن النجم الراحل 
بالبروبوفول حتى يتمكن من 

النوم.
وأشــــار املوقع إلــــى وجود 
نظريــــة تدقق فيها الشــــرطة 
وهي تقضي بأن الطبيب وجد 
جاكسون في وضع صحي سيئ 
أو ميتا عند الســــاعة التاسعة 
صباحــــا أي قبل ســــاعات من 
استدعاء اإلســــعاف لنقله الى 
املستشفى وتأكيد وفاته فاتصل 
باثنني من املوظفني في مكتبه في 
هيوسنت وطلب منهما التخلص 
من صندوقني في املخزن وبالرغم 
من ان املوظفني أنكرا األمر اال ان 
احملققني ما زالــــوا يدققون في 

املوضوع.

كما كشــــفت املصادر عينها 
أدوات  ان املســــعفني وجــــدوا 
تســــتخدم للحقــــن بالوريــــد 
مــــوراي كما وجدت  في غرفة 
الشــــرطة يوم االثنني الذي تال 
وفاة جاكسون »البروبوفول« 
وغيره مــــن األدوية مخبأة في 

خزانة بغرفة الطبيب.

سفينة »موبوءة« بإنفلونزا الخنازير تجوب المتوسط بـ 5 آالف راكب
باريسـ  رويترز: رســـت في فرنسا سفينة 
ركاب حتمل على متنها عشـــرات االشـــخاص 
املصابـــني باالنفلونزا ضمن خمســـة آالف من 
ركابها وطاقمها وذلك وســـط انباء متضاربة 
عمـــا اذا كانوا مصابني بڤيـــروس »اتش1 ان1« 
املســـبب إلنفلونزا اخلنازيـــر او اعراض مثل 

االنفلونزا العادية.
 وقالت الســـلطات الفرنسية في بيان يوم 
اجلمعة املاضي ان السفينة وصلت الى مدينة 
فيلفرانش في جنوب فرنســـا وعلى متنها 60 
انفلونزا »اتش1  شـــخصا مصابون بســـاللة 
انفلــــونزا  ايـــضا باســــــم  ان1« املعــــروفة 
اخلـــــنازير. واضافت الســـلطات انها استقت 
هذه املـــعلومات من السلطات االسبانية، وأن 
الشـــركة قامت بإعطاء عقار »التاميفلو« إلى 

الركاب.
وأكدت وزارة الصحة االسبانية في مدريد 
ان شخصا ظهرت عليه اعراض مثل االنفلونزا 
خضع للتحاليل وتأكد اصابته بڤيروس »اتش1 
ان1« بعد ان غادرت السفينة برشلونة في 26 

يوليو املاضي.
لكن شـــركة رويال كاريبيـــان األميركية ـ 
النرويجيـــة املالكة للســـفينة قالت ان جميع 

التحاليل جاءت سلبية.
وذكرت الشركة انها اجرت حتاليل على 62 
من اعضاء طاقم الســـفينة واثنني من الركاب 
املصابني بالبرد واعراض مثل االنفلونزا للكشف 
عن اصابتهم بانفلونزا »ايه« التي تعد انفلونزا 

»اتش1 ان1« فرعا منها.
وقالت سينثيا مارتينيز املتحدثة باسم الشركة 
عبر الهاتف من الواليات املتحدة »نتائجهم جميعا 

كانت سلبية«.
وابحـــرت الســـفينة مـــن فيلفرانـــش الى 
مرسيليا مســـــاء أمس االول اجلمـــعة في اطار 
رحلتها التي تســــــــتمر سبعة ايام بالــــبحر 
املتوسط. وتوقفت الســـفينة ايضا في نابولي 

بايطاليا.
واصدر مكتـــب احلكومة احملليـــة ملنطقة 
مرسيليا بيانا في وقت الحق يقول فيه انه لن 
يتم السماح ألي من ركاب السفينة او طاقمها 
بالنزول اال بعد اجراء املزيد من التحاليل على 

صحتهم.
وقالـــت »رويـــال كاريبيان« فـــي بيان ان 
االشـــخاص الذين ظهرت عليهم اعراض مثل 
االنفلونزا وعددهم 64 سيظلون في معزل الى 

ان تزول عنهم االعراض.

باريس تؤكد وجود 64 إصابة.. والشركة األميركية المالكة تنفي 

سماع الموسيقى 
يساعد على تالفي 

السكتة الدماغية
لندنـ  أ.ش.أ: االصابة 
بالسكتة الدماغية تسبب 
بعض االضرار او التلفيات 
العكسية مثل اضطراب 
فـــي الوعـــي وصعوبة 
التمييز بني األلوان  في 
واحلركات، فهناك ستة 
من كل عشرة اشخاص 
بالســـكتة  مصابـــون 
الدماغيـــة يعانون من 

هذه االضطرابات.
الباحثون  ونصـــح 
البريطانيـــون هـــؤالء 
املرضى بضرورة سماع 
املوسيقى املفضلة لديهم 
حيـــث ان لهـــا تأثيرًا 
فعـــااًل علـــى عواطفهم 
واحاسيسهم وانتباههم 
حيث ان ادخال السعادة 
على هؤالء املرضى بأي 
وســـيلة أخـــرى غيـــر 
املوسيقى من شأنه ان 

يرفع عنهم املعاناة.

صحتك


