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39 الرياضـ  يو.بي.آي: دعت السعودية للمرة األولى مواطنيها واملقيمني على أراضيها 
الى حتري رؤية هالل شهر رمضان مساء اليوم اخلميس من خالل املناظير. وقالت 
احملكمة العليا السعودية في بيان لها امس ان احملكمة ترجو ممن يرى هالل شهر 
رمضان مساء غد اخلميس بالعني املجردة او بواسطة املناظير ابالغ اقرب محكمة 
اليه وتسجيل شهادته لديها او االتصال بأقرب مركز ملساعدته في الوصول الى اقرب 
محكمة. وجاء في بيان للمحكمة العليا ان احملكمة تود من جميع املترائني االنضمام 
الى اللجان املشـــكلة في املناطق لهذا الغرض، وتأمل ممن لديه القدرة على الترائي 

االهتمام باألمر واملشـــاركة فيه واالحتساب ملا فيه من التعاون على البر والتقوى. 
وهذه املرة األولى التي تعلن فيها احملكمة العليا السعودية عن إمكانية رؤية هالل 
شـــهر رمضان عن طريق العني املجردة إضافة الى املناظير. وكان عضو هيئة كبار 
العلماء السعودية د.عبداحملسن العبيكان طالب بتطبيق الئحة حتري الهالل التي 
اقرها مجلس الوزراء ومجلس الشورى في وقت سابق والتي تنص على عدم قبول 
شهادة رؤية الهالل إال اذا حضر مع اللجنة الرسمية واملراصد الفلكية ألجل ان يبني 

خطؤه وتوهمه في رؤية الهالل من عدمها.

السعودية وللمرة األولى تدعو لتحري هالل رمضان بـ »المناظير«

خسائر هولندا 1.8 مليار يورو وألمانيا تعطي الضوء األخضر للتطعيم الجماعي

عواصمـ  وكاالت: 
في اخــــر تطورات 
وبـــاء  انتشــــــار 
انفلونزا اخلنازير 
صحــــف  نقلــــت 
ان  سعودية امس 
مباراة فريقي النصر 
واحلزم التي كانت 
املقــــرر عقدها  من 
امس قد مت تأجيلها 
بســــبب اصابة 7 

العبني بالوباء، فيما 
قدمت الداخلية البريطانية مقترحا 
لضرورة تأمــــني مقابر جماعية 
حتسبا لتفشي الوباء، أما هولندا 
فاعلنت ان خسائرها جراء انتشار 

الڤيروس بلغ 1.8 مليار يورو. 
فقد ذكرت تقارير صحافية أن 
هيئة دوري احملترفني السعودي 
لكرة القدم أجلــــت مباراة نادي 
النصر مع منافسه احلزم باجلولة 
األولى من املسابقة والتي كانت 
مقــــررة امس الــــى موعد الحق 
بعد إصابة محمد الوابل حارس 
مرمى احلزم بڤيروس انفلوانزا 
املعــــروف إعالميا  »اتش1.ان1« 
باسم انفلونزا اخلنازير وبسبب 
مخاوف من انتقــــال املرض الى 

العبني آخرين.
وقالت صحيفــــة »الرياض« 
مبوقعها على االنترنت »قررت 
هيئــــة دوري احملترفني تأجيل 
مباراة النصر واحلزم التي كانت 
مقررة إقامتها امس وذلك للحفاظ 
على سالمة الالعبني، تعقد هيئة 
دوري احملترفني وجلنة املسابقات 
اليوم اجتماعا لتحديد موعد جديد 

إلقامة املباراة«.
الوابل بهذا  وتسببت إصابة 
املرض فــــي حــــدوث حالة قلق 
كبيرة بني العبي احلزم من انتقال 

العدوى في الوقت 
الذي قالت صحيفة 
االقتصادية إن هناك 
اشــــتباها بإصابة 
سبعة العبني آخرين 
من الفريق باملرض 

ذاته.
ســــامي  وكان 
اجلابر قائد منتخب 
السابق  السعودية 
الكرة في  ومديــــر 
الهــــالل قد  فريــــق 
أصيب بانفلونزا اخلنازير قبل 
اإلعــــالن يوم االثنني عن تعافيه 
من اإلصابة وعودته ملمارسة مهام 

منصبه.
وفي بريطانيا كشفت صحيفة 
»الصن« في عددها الصادر امس 
ان وزارة الداخليــــة البريطانية 
تبحث حاليا مسألة بناء »مقابر 
جماعية« حتســــبا لتفشي وباء 
انفلونــــزا اخلنازير في اخلريف 
املقبل، محذرة انه من الضروري 
بحــــث خطط للطــــوارئ لتأمني 
املناطق التي ال تضم عددا كافيا 

من املقابر.
وأفادت الصحيفة بأن الداخلية 
قدمــــت مقترحاتها فــــي وثيقة 
مؤلفة من 59 صفحة، ناقشــــت 
فيها ضرورة »اســــتخدام مقبرة 
جماعيــــة لعدد من االشــــخاص 
الذين ال تربطهم أي صلة ببعض، 
وأن يتم بناء هذه املقبرة مقدما 
وأن يتــــم جتهيزهــــا وإعدادها 

لالستخدام«.
وحذرت الوثيقة من أن بعض 
اجلبانات »قد تواجه مشكلة نقص 
املساحات اخلالية )لدفن اجلثث(، 
والسيما في املناطق الواقعة وسط 

املدن«.
كمــــا حــــذرت مــــن أن االمر 

سيستلزم ضرورة توفير شعائر 
تأبني »أساسية وأقصر من حيث 
املدة في الكنائس«، او االستغناء 
عن ذلك بإقامة شعائر التأبني في 

منزل املتوفى.
وعلى الرغم من تراجع أعداد 
االصابة باملرض بشــــدة بعد أن 

كانت بلغت أقصى
أواخر يوليو  فــــي  معدالتها 

املاضي بعد إصابة أكثر من 110 
آالف شخص باملرض في األسبوع 
الواحد، إال ان اخلبراء يتوقعون 
تفشي موجة جديدة من املرض 

في اخلريف املقبل.
وفي الســــياق ذاتــــه، أعطى 
مجلــــس الــــوزراء األملاني أمس 
الضوء األخضــــر لتطعيم نحو 
35 مليــــون مواطــــن أملاني ضد 

ڤيروس ايه )اتش1. إن1( اعتبارا 
من اخلريف املقبل.

الواليات األملانية  وستتمكن 
اتفاقيــــات مع  مــــن عقــــد  اآلن 
شــــركات التأمني الصحي بشأن 
تطعيم املواطنني ضد الڤيروس 

اجلديد.
وكانت احلكومــــة االحتادية 
اتفقت مع شركات التأمني الصحي 

التأمني  على ان تتحمل شركات 
نحــــو مليار يورو مــــن تكاليف 
اللقاحات املضــــادة للڤيروس، 
وتهدف احلكومة األملانية من خالل 
هذا االتفاق ايضا الى ان يتمكن 
جميع الراغبني في تطعيم أنفسهم 
ضد مرض انفلونزا اخلنازير من 

احلصول على اللقاح.
ومن املقرر ان توفر احلكومة 

باقــــي  االحتاديــــة والواليــــات 
تكاليف تلك اللقاحات من أموال 

الضرائب.
يذكــــر ان عــــدد املصابــــني 
أملانيا  بإنفلونزا اخلنازيــــر في 
بلغ حتى االثنــــني املاضي نحو 

12500 حالة.
ومن املقرر ان يعطى اللقاح 
املضاد للڤيروس اجلديد خالل أول 

مرحلة تطعيم جماعي للمرضى 
املزمنــــني والعاملــــني في املجال 
الطبي ورجال الشرطة واإلطفاء 

على وجه اخلصوص.
الى ذلك، قدرت دراسة هولندية 
حجم اخلسائر االقتصادية التي 
يلحقها ڤيروس ايه )اتش1.إن1( 
البالد بنحو 1.8 مليار  باقتصاد 
يورو. واشارت األرقام الواردة في 
الدراسةـ  التي اورد راديو »هولندا 
الدولي« امس مقتطفات منهاـ  ان 
نصف املسؤولني البارزين وعددهم 
65 مسؤوال الذين شملتهم الدراسة 
قالوا انهم يتوقعون حدوث تراجع 
في حجم عائدات شركاتهم بنسبة 

3.5% جراء انتشار الوباء.
الراديو ان النصف  وأوضح 
اآلخر ممن شــــملتهم الدراســــة 
قالوا انهم ال يتوقعون ان تتأثر 
عائداتهم بانتشار املرض، فيما 
قال اكثر من 25% من املسؤولني 
املشــــاركني في الدراسة انهم لم 
يتخذوا استعدادات خاصة للتعامل 
مع االنعكاسات احملتملة ملرض 

انفلونزا اخلنازير.
وفي األردن أكد وزير األوقاف 
واملقدسات اإلســــالمية األردني 
عبدالفتــــاح صــــالح ان موائــــد 
الرحمن في شهر رمضان قائمة 
ولن يتم الغاؤها في إطار املساعي 
للحؤول دون انتشار وباء انفلونزا 
اخلنازير عامليا ومحليا غير انه 
قال انه ســــتتم مراعاة الوسائل 
االحترازيــــة والوقائية ضد هذا 

املرض.
وشدد صالح لصحيفة »الراي« 
االردنية في تصريح له امس على 
ان األخذ باألمور الوقائية في إطار 
تنظيم هذه املوائــــد يعد مطلبا 

شرعيا.

تأجيل مباراة النصر والحزم بسبب إصابة 7 العبين بإنفلونزا الخنازير 
والداخلية البريطانية تبحث بناء »مقابر جماعية« تحسبًا لتفشي الوباء

جاكسون يقسم أنه قال »الحقيقة«لغز سفينة »اركتيك سي« اليزال غامضًا

استعادوا ساعة فقدوها قبل 128 سنة

وفاة مصري »صعقته« قيمة فاتورة الكهرباء

ثمانيني قطع 1123 كيلومترًا على دراجة

موســـكو ـ ا.ف.پ: أوقفت السلطات الروسية 
ثمانية قراصنة يعتقد في أنهم هاجموا ســـفينة 
الشحن »اركتيك اسي« اال ان الغموض اليزال يلف 
بظروف اختفائها في أواخر يوليو مما اســـتدعى 

استنفارا دوليا.
وقد مت العثور على السفينة األحد املاضي في 
احمليط األطلسي قبالة الرأس األخضر. وكان ثمانية 
قراصنة )روسيان والتفيان وأربعة استونيني( قد 
اعترضوا طريقها في املياه االقليمية السويدية وقد 
مت توقيفهم، بحسب ما اعلنه وزير الدفاع الروسي 

اناتولي سرديوكوف الثالثاء املاضي.
وأوردت وكاالت األنباء الروســـية ان اناتولي 
ســـرديوكوف قال للرئيس دميتري مدڤيديڤ ان 
»زورقا مطاطيا اقترب من الســـفينة وعلى متنه 

ثمانية اشخاص«.
واضاف: »ادعى هؤالء انهم يواجهون عطال في 

احملرك وصعدوا على منت السفينة وهددوا البحارة 
بالسالح ليذعنوا ألوامرهم«.

ثم اطفأ القراصنة أجهزة املالحة وأمروا البحارة 
بالتوجه نحو أفريقيا، وفقا للوزير.

ويتم التحقيق حاليا مع املشتبه بهم على منت 
السفينة احلربية الروسية »الدني«، فيما يتوجه 

بحارة االركتيك سي نحو موسكو.
وطمأن الوزير الى ان حترير ســـفينة الشحن 
التـــي كانت تنقل حمولة خشـــب تتعدى قيمتها 
املليون يورو جرى بعملية مشـــتركة بني القوات 
البحرية واجلوية الروســـية مـــن دون ان تطلق 

طلقة نار واحدة.
وســـأل صحافيون الوزير في مطار ماكس في 
ضواحي موسكو عن احتمال ان يكون البحارة قد 
شاركوا »في عملية القرصنة«، فأجاب »ان التحقيق 

اليزال مستمرا«.

لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: في أول بيان عام يعلنه كونراد 
موراي طبيب جنم البوب الراحل مايكل جاكسون منذ أن 
حامت حوله الشبهات بســــبب وفاة جاكسون املفاجئة، 
أقسم موراي أنه أخبر الشرطة باحلقيقة. وقال موراي في 
تسجيل ڤيديو مدته دقيقة واحدة بثه موقع »يو تيوب« 
اإللكتروني: »لقد فعلت كل ما بوسعي، لقد قلت احلقيقة، 
ولدي إميان بأن احلقيقة ستظهر«. ويخضع طبيب القلب 
للتحقيق على خلفية اتهامــــات بالقتل غير املتعمد، ألنه 
وجه جاكســــون لتناول عقار »بروبوفــــول«، وهو عقار 
ال يتم تناوله عادة ســــوى داخل املستشــــفيات باحلقن 
في الوريد. وتوفي جاكســــون في 25 يونيو املاضي. ولم 
يتحدث موراي في شريط الڤيديو عن وفاة جاكسون أو 
ما يتردد عن وصفة طبية خاطئة أو عما قاله للمحققني، 
بل قضى معظم مدة التصوير في توجيه الشكر ملرضاه 
وأصدقائه، وهو ما قال موراي إنه لم يتمكن من القيام به 
بشكل شخصي ألنه يخشى الرد على »االتصاالت الهاتفية 

والرسائل اإللكترونية« وسط كل ما يحدث.

لندنـ  يو.بي.آي: وجد غطاس ويلزي ساعة جيب 
غرقت مع احدي السفن قبل 128 سنة وتعقب اثر 
العائلة التي متلكها وسلمها إياها، وأفادت صحيفة 
»دايلي مايـــل« البريطانية ان ريتش هيوغز كان 
يغطس قرب حطام ســـفينة عند شاطئ مقاطعة 
»ويلز« اإلجنليزية حيث اكتشـــف وجود ساعة 
جيب فضية حفر عليها »ريتشارد بريشارد 1866 

ابيروش شمال ويلز«.
وقال هيوغز ان بريشارد كان قبطان السفينة 
»بربرا« وتوفي قبل غرقها خالل عاصفة هبت عند 

شاطئ بيمبروكشاير في عام 1881.
وأضاف: »شعرت بأنه رغم انني عثرت عليها 
إال انها ال تخصني ورغبت في إعادتها الى مالكها 
احلقيقي«. واتصل هيوغز باملؤرخ ديڤيد روبرتس 
كي يساعده في العثور على عائلة بريشارد فتمكن 

من اكتشاف قبر والد القبطان.
وقال روبرتس »من خالل شجرة العائلة متكنت 

من تعقب عائلة القبطان بريشارد وذهلت عندما 
اكتشفت انهم مازالوا في شمال وويلز«.

وأوضح هيوغز وروبرتس ان طبيب األسنان 
املتقاعد أوين كوين هو أقرب أقارب القبطان األحياء 
وهو الذي ســـيحصل على الساعة في وقت الحق 

من هذا الشهر.

القاهرةـ  د.ب.أ: وقف موظف أمام شباك حتصيل 
فواتير كهرباء في جنوب القاهرة، وارتعش ثم سقط 
في إغماءة موت عندما أخبره موظف الكهرباء بأن 

الفاتورة 255 جنيها )46 دوالرا( في شهر واحد.
وذكرت صحيفة »املصري اليوم« املستقلة امس ان 
حتريات املباحث وحتقيقات النيابة كشفت عن أن حالة 
من االرتباك واخلوف سادت أروقة الشركة قبل ان 

يقرر مسؤولوها إخطار أجهزة األمن بالتفاصيل.
وأضافت الصحيفـــة ان املوظف باحتاد اإلذاعة 

والتلفزيون )55 عاما( توجه بصحبته والد زوجته 
)63 عاما( ليســـأل عن الفاتورة ويســـدد قيمتها 
قبـــل أن يعود إلى بيته ليتناول الغداء مع زوجته 

وأوالده.
واجته املوظف إلى شباك التحصيل، وفور إبالغ 
احملصل له باملبلغ املستحق فوجئ بجسده يرتعش، 
فيما طلب منه كوب ماء ومقعدا، وانهار الرجل على 
األرض. وهرول إليه اجلميع، وعندما اقتربوا منه 

تأكدوا أنه فارق احلياة. ديلرانـ  يو.بي.آي: قطع 
مسن من نيوجيرسي )80 
عاما( مسافة 1123 كيلومترا 
على دراجة هوائية وذلك 
من واليــــة أوريغون الى 
نيو هامبشاير في الواليات 
املتحدة األميركية خالل 50 
يوما. ونقلت محطة »دبليو 
بي فــــي آي« التلفزيونية 
األميركية عن جون داميانو 
من مدينة ديلران األميركية 
قوله انه اســــتعد طوال 6 
أشــــهر قبل االنطالق في 
مغامرته، وأشــــار الى انه 
بــــدأ ركــــوب الدراجة في 
ســــن 40 عاما كي يحسن 
وضعــــه الصحــــي. وقال 
داميانو »استغرق األمر 50 
يوما وفي بعض األيام كنا 

نستيقظ عند الساعة الرابعة والنصف صباحا ونقطع 36 كيلومترا 
حتى اننا قطعنا 30 كيلومترا يوميا طوال 5 أيام متتالية«. ولفت الى 
انه بانتظار جواب ملعرفة إن كانت مغامرته تخوله دخول موسوعة 
غينيس لألرقام القياسية لكنه يحضر حاليا لرحلة طويلة على الدراجة 

من سانت بطرسبيرغ في روسيا الى اسطنبول في تركيا.

إنفلونزا اخلنازير ترعب بريطانيا وفي اإلطار غالف وثيقة الداخلية البريطانية التي حتذر من كارثة تفشي الوباء

موراي كما ظهر على »اليوتيوب«

الساعة العائدة بعد 128 عاما

صحتك

لقاح لڤيروس معوي »مزعج« من التبغ
واشنطنـ  رويترز: قال باحثون أميركيون ان نبات التبغ 
ميكن ان يستخلص منه لقاح رخيص سهل االستخدام ضد 
ڤيروس معوي مزعج يعرف باســــم نورو ڤيروس. وذكر 
الباحثون األميركيون أول من أمس انهم وجدوا طريقة جلعل 
التبغ ينتج بروتينا ميكن ان يستخدم لقاحا ينقط في االنف 
ضد النورو ڤيروس الذي يتســــبب في االصابة باالسهال 
والقيء خاصة في رحالت السفن واملطاعم واملدارس والقواعد 
العسكرية. وقال تشالز ارينتزين وهو عالم في أحياء النبات 
بجامعة اريزونا في مؤمتر صحافي خالل اجتماع للجمعية 
الكيميائية األميركيــــة متحدثا عن النورو ڤيروس »انه ال 
يشكل خطورة على احلياة اذا عولج بشكل مناسب، لكنه 
مزعج جدا جدا«. وتقدر مراكز مكافحة االمراض والوقاية 
منها ان النورو ڤيروس الذي يعرف أيضا باســــم نوروك 
ڤيروس هو املســــؤول عن 32 مليون حالة اصابة ســــنويا 
باالمراض املعوية. واســــتخدم ارينتزين وزمالؤه ڤيروسا 
نباتيا معاجلا بتقنيات الهندســــة الوراثية اسمه ڤيروس 
التبغ الفسيفســــائي النتاج لقاحهم، وقال ارينتزين خالل 
املؤمتر الصحافي »جنعله ينتج بروتينا هو لقاح ضد نورو 
ڤيروس. نسميها لقاحات ذات جسيمات متناهية الصغر الن 
البروتني الذي ينتجه نبات التبغ اخلاص بنا يجمع نفسه 
على شكل كرة صغيرة، وأظهرت التجارب ان أخذ هذا اللقاح 

عن طريق االنف أفضل من أخذه عن طريق الفم

جون داميانو

محمد الوابل


