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 فاصل ال تواصل

 لوقوعها في منتصف 
األســـبوع، امتدت اجازة 
عيـــد األضحـــى املبارك 
فترة زمنية طويلة نسبيا، 
فكانت فرصة لعشـــاق 
الذين غـــادروا  الســـفر 
البالد خالل هذه الفترة، 
اما البعض فقبع في داره 
بانتظار عودة احلياة الى 
مجراها االعتيادي، ناهيك 
عمن قام بـــأداء فريضة 
احلج وعـــاد الى موطنه 

وهو من الفائزين.
  ان مثل هذه الفواصل 
الزمنية تشـــكل فرصة 
لالنســـان ليعيـــد فيها 
املقبلة،  ترتيب خطواته 
ذلـــك ان دورة احليـــاة 
الرتيبة تضع طوقا غير 
قابل للكسر حول العنق 
البشـــرية، فالشـــخص 
الراغب في التغيير يجد 
صعوبة فـــي البحث عن 
البداية في غمرة  خطوة 
دوران احليـــاة املعتادة، 
لذا تأتي مثل هذه الفرص 
لتفتح مخرجا ميكن املرء 
من النفاذ الى سطح حياته 

ورؤية ما يدور حوله.
  فاالنقطاع عن املكرور 
الرتيب سواء  االعتيادي 
في العالقـــات او االعمال 
واالنشطة واالفكار مينح 
االنسان فرصة لتقييم كل 
ما سبق، كما مينحه فرصة 
التغييـــر والبدء بدايات 
جديـــدة، فالزمـــن الذي 
يغرقنا جميعا في دوامة 
احلياة يعود لينتشـــل 
بعض الذين يدركون مثل 
هذه االسرار وميتلكون 
قـــدرة التخلق من جديد 
كمثل طائر الفينيق الذي 
كلما احترق ُبعث ثانية 

من رماده. 

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٥٢  الفجر 
 ٦٫١٥  الشروق 

 ١١٫٣٣  الظهر 
 ٢٫٣١  العصر 

 ٤٫٥٢  المغرب 
 ٦٫١٢  العشاء 

 عبداهللا مسـاعد حجـاب السـبيعي ـ ٣٣ عاما ـ 
ضاحيــــة صباح الســــالم ـ ق١٣ ـ ش٢ ـ 
ج٦ ـ م٣٥ ـ ت: ٩٩٢٧٤٧٤٧ ـ ٦٧٧٦٥٨٠٦ 

ـ ٢٥٥١٦٧٨٤.
  موضـي كليب منـاع اجلليمـة املطيـري، زوجة 
مبارك محمد مناع اجلليمة املطيري ـ ٥٦ 

عامــــا ـ الصليبية ـ ق٣ ـ ش١ ـ م٨٤ ـ ت: 
.٦٦٨٩٧٠٧٠

  نادرة محمود جريدة، زوجة سليمان خالد  احلمد 
ـ ٦٩ عاماـ  الرجال: الشهداءـ  ق٤ـ  ش٤١٧ 
ـ م١٧ـ  ت: ٥٥٥٢٠٨٢٠ـ  النساء: القيروانـ  

ق٣ ـ ش٣٢٥ ـ م٧٢ ـ ت: ٢٤٦٦٥٣٦٣. 

 باإلضافة إلى أعالم ١٨ دولة بينها قطر وعمان 

 علم الكويت يرفرف في أهم شوارع فيالدلفيا اليوم 
 من املنتظر أن يرفع علم الكويت في شارع بنجامني فرانكلني مبدينة فيالدلفيا في احتفال تقيمه بلدية املدينة

  مساء اليوم (اجلمعة)، وسيضاف علم البالد مع ١٨ علما آخر متت املوافقة على ضمها إلى الشارع الذي يزدان بـ ٩٠ 
علما ألغلب دول العالم، وبحسب ما ذكرت صحيفة فيالدلفيا نيوز أمس أنه بعد اجتماع لبلدية املدينة تقرر إضافة 

االعالم الـ ١٩ إلى األعالم التسعني التي تزين الشارع منذ أكثر من ٣٠ عاما تقديرا لبلدية املدينة لتلك البلدان.
  وميتلك شـــارع بنجامني فرانكلني أهميته في املدينة األميركية التي تعتبر أكبر مدن والية بنسلفينيا األميركية 
كونه يربط بني أهم معلمني في املدينة حيث يقع في أول 
الشارع مبنى بلدية املدينة وفي آخره متحف فيالدلفيا 
للفنون ويقع على جانبي الشارع عدد من املتاحف األخرى 

واملؤسسات الفنية الشهيرة.
  وذكرت الصحيفة أن األعالم اجلديدة ومن بينها أعالم 
الكويت وقطر وعمان سترفع أمام متحف معهد فرانكلني 

العلمي في منتصف الشارع.
  وبحســـب ما أعلنت الصحيفة أن ممثلني عن البلدان 
التي مت اختيارها سيحضرون االحتفال مساء اليوم والذي 

سيحظى بتغطية من اإلعالم احمللي للوالية.
  أما أطرف ما نقلته الصحيفة وعلى لســـان املتحدثة 
الرسمية للبلدية بنسلفينيا قولها: «مت اختيار أعالم تلك 
البلدان بعد سنوات من املشاورات وتقديرا من البلدية 

ألبناء جاليات تلك البلدان التي تعيش في مدينتنا».   متحف معهد فرانكلني العلمي 

 شارع 
  بنجامين فرانكلين 

 واشنطن أ.ف.پ: لم يتحمل مواطن أميركي 
رؤية بريستول بالني، ابنة سارة بالني، تتمايل 
خالل برنامج تلفزيوني راقص يتبارى فيه 
املشاركون، فأخذ بندقية صيد وأطلق النار على 

تلفازه، حسبما أفادت الصحافة احمللية.
  ســـتيفن كـــوان (٦٧ عاما) مـــن والية 
ويسكونسن الهادئة (شمال الواليات املتحدة) 
كان يشاهد برنامج «دانسينغ ويذ ذا ستارز» 
مع زوجته مساء االثنني عندما ظهرت ابنة 
جنمة اليمني االميركي احملافظ أمام الكاميرات 

ألداء وصلتها الراقصة.
  فما كان من كوان إال أن صاح «يا للسياسة 
اللعينة» قبل ان يتوجه مسرعا الى الطابق 

االول.
  ثم عاد الرجل غاضبا بعد ٢٠ دقيقة حامال 
بندقيته وصوبها على جهاز التلفزيون وأطلق 
النار، كما شرحت صحيفة ميلواكي جورنال 

سانتينل.

  وكان ستيفن كوان عولج في السابق من 
اضطراب ثنائي القطب (اضطرابات في املزاج) 
وقد أسرف في شرب الكحول مساء االثنني، 

وفقا للصحيفة.
  ومن ثم طلب مـــن زوجته أن حتضر له 
مسدسني كانا قد سحبا منه ألسباب أمنية. 
خوفا على حياته، سارعت هذه االخيرة الى 
إبالغ الشـــرطة التي طوقت املنزل ومتكنت 
في النهاية من إخراج ســـتيفن كوان بعد ١٥ 

ساعة من املفاوضات.
  ونقلت الصحيفة عن زوجة ستيفن كوان 
قولها ان زوجها غضب ألنه ال يعتبر بريستول 

بالني راقصة جيدة.
  وكانت بريستول بالني قد تصدرت عناوين 
الصحف للمرة االولى في العام ٢٠٠٨ فيما كانت 
والدتها تخوض احلملة االنتخابية كمرشحة 
لنائب رئيس الواليات املتحدة، عندما كشف 

 ستيفن كوان في االطار وفي الصورة الرئيسية املشهد الذي اثاره عن حملها في سن السابعة عشرة. 

 شاهد ابنة سارة بالين ترقص 
  فأطلق النار على التلفزيون

 مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع 
  «ويكيليكس» بتهمة االغتصاب  

 دراسة تؤكد إمكانية زراعة الكلى للمصابين بڤيروس اإليدز

 ستوكهولمـ  يو.بي.آي: أصدر 
مكتب االدعاء في ستوكهولم امس 
مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع 
«ويكيليكس» جوليان أســـاجن 

بتهمة االغتصاب.
  وطلبت املدعية العامة ماريان 
ناي من محكمة ستوكهولم اعتقال 
أساجن بتهم االغتصاب والتحرش 
اجلنسي وإقامة عالقة جنسية 

باإلكراه.
  وقالت إن سبب الطلب الذي 
تقدمت به هو احلاجة «الستجواب» 
أساجن بعد تعذر اللقاء بها حتى 
اآلن. وستعقد محكمة ستوكهولم 
جلسة للبت في احتمال اعتقاله.

  واتهمت امرأتان أســـاجن في أغسطس املاضي 

بالتحرش واالعتداء اجلنســـي، 
وصدرت مذكرة توقيف بحقه لكن 
مدعيا عاما أسقط التهم عنه قبل 

أن تعيد ناي فتح القضية.
  واعترف أساجن بلقاء املرأتني 
لكنه نفى إجراء أي اتصال جنسي 
باإلكراه وقال إن االتهامات تهدف 

إلى تشويه سمعته.
موقـــع  ان  إلـــى    يشـــار 
«ويكيليكس» نشر آالف الوثائق 
عن حرب أفغانســـتان والعراق 
كشفت عن سقوط ضحايا مدنيني 
في العراق أكثر من األرقام املعلن 
القوات  عنها، وعـــن تغاضـــي 
األميركية عن تعذيب املعتقلني العراقيني باإلضافة 

إلى عالقات بني باكستان واملتمردين األفغان. 

 بوسطنـ  رويترز: أكد باحثون ان 
االشخاص املصابني بڤيروس االيدز 
ميكن ان تقبل اجسامهم زراعة الكلى 
بشكل آمن، والنتائج التي نشرت في 
طبعة دوريــــة نيو انغالند الطبية 
امس متثل اخبارا جيدة لألشخاص 
املصابني بڤيروس االيدز املعرضني 
لإلصابة مبرض الكلى، وهو ما يرجع 
التي يجب عليهم  جزئيا للعقاقير 

تناولها للحفاظ على صحتهم. وقال 
د.بيتر ستوك من جامعة كاليفورنيا 
سان فرانسيسكو الذي قاد الدراسة 
في مقابلة هاتفية ان تقبل اجلسم 
للعضو املزروع جيد متاما والعملية 
تناسب الناس عامة. ولكن األنباء لم 
تكن كلها جيدة فقد كانت معدالت لفظ 
اجلسم للكلى املزروعة ضعفني أو 
ثالثة اضعاف املعتاد، وهو ما ادهش 

ستوك. وتابع ليس األمر سيئا لهذه 
الدرجة، وقد استطعنا التغلب على 
حاالتهم، ولكننا نعلم ان كل حادثة 
لفظ تقلص من عمر الكلية، وبالتالي 
فبدال من ان تســــتمر ٢٠ عاما رمبا 
تستمر ١٥ عاما، لذلك من املهم جدا 
اكتشاف اسباب هذا االمر، وشملت 
الدراسة ١٥٠ مريضا عوجلوا في ١٩ 

مركزا طبيا اميركيا. 

 جوليان أساجن 

 ألماني يعثر على « أمه البيولوجية» 
  بعد ١٧ عامًا من البحث

ـ د.ب.أ:   نيودلهي 
ذكرت تقارير إخبارية 
امس ان مواطنا أملانيا 
(٣٧ عامــــا) خــــاض 
قضائيــــة  معركــــة 
اســــتغرقت ١٧ عاما 
الهنــــد للوصول  في 
البيولوجية  لوالدته 
التي التقى بها أخيرا 
فــــي حدائــــق عامة. 
ونقلت صحيفة «ميد 
داي» التي تصدر في 
مومباي عــــن ارون 
دوهلــــي القول، قبل 
ســــاعات من عودته 
إلى أملانيا أمس، «هذا 
اللقاء أشبع رغبتي في 
انني  مقابلة والدتي، 

سعيد بالعودة لبالدي».
  تبنــــى زوجان أملانيــــان دوهلي عام ١٩٧٣ عندمــــا كان يبلغ من 
العمر شــــهرين، وذلك من ملجأ للســــيدات مبدينة بوني في والية 

ماهاراشترا، غربي الهند.
  انتاب دوهلي الفضول بشأن جذوره منذ بلغ الرابعة عشر، ثم 
آتى للهند ألول مــــرة عندما كان عمره ٢٠ عاما وطلب من امللجأ أن 
يعطيه أوراق تبنيه ولكن املسؤولني فيه رفضوا، مما دفع دوهلي 

بإقامة دعوى أمام احملكمة.
  وبعــــد ١٧ عاما وصلت القضية الى احملكمة العليا في الهند التي 
قضت في ١٦ أغســــطس املاضي بالســــماح لدوهلــــي باالطالع على 

سجالت تبنيه.
  وذكرت صحيفة «تاميز أوف انديا» انه بعد رؤية صفحات مكتوبة 
بخط اليد، علم دوهلي أن والدته هندوســــية كانت تبلغ من العمر 
٢٠ عامــــا عندما أجنبته جانب امللجأ بعدما رفض صديق شــــقيقها 

الزواج منها عندما حملت.
  ورفض دوهلي اإلفصاح عن اسم والدته ولكنه قال انه استغرق 

ثالثة أشهر بعد رؤية السجالت لتعقبها. 

 لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: منحت مجلة 
«فـــوج» املتخصصة في مجـــال األزياء، 
البريطانية، كيت موس  عارضة األزياء 

لقب «أفضل نساء العقد أناقة».
  وقالت رئيسة حترير املجلة، ألكسندرا 
كوتور، في تصريحات لصحيفة «نيويورك 
بوست» األميركية: «لم يؤثر أحد خالل 
العقد األخير في مالبس الفتيات أكثر من 

كيت موس».
  وذكرت كوتور أن كيـــت موس (٣٦ 
عاما) كانت تبدو دائما في السنوات العشر 

األخيرة مبظهر لطيف وأنيق.
  وبجانب كيت موس، مت تكرمي قرينة 
الرئيس األميركي ميشيل أوباما واملغنية 
األميركية الشهيرة ليدي غاغا واملمثلتني 
كاري موليغان وسارة جاسيكا باركر على 

وعيهن باملوضة. 

 كيت موس 
 «أفضل نساء العقد أناقة»

 بريطانيا: البيض سيصبحون أقلية عام ٢٠٦٦ 

 «السوبر جرثومة» تنتشر في أوروبا

 لندن ـ عاصم علي
  كشــــفت دراســــة بريطانيــــة 
اعدها باحث في جامعة اكسفورد 
البيــــض األصليني  الســــكان  ان 
ســــيصبحون اقلية فــــي اململكة 
املتحــــدة في حلول عام ٢٠٦٦ في 
الوتيرة احلالية  حال اســــتمرار 
التي  الدراسة  للهجرة، واعتبرت 
اعدها البروفيســــور في اجلامعة 
ديڤيد كوملان ان العمال االجانب 
الهويــــة الوطنيــــة  ســــيغيرون 

في حــــال عدم معاجلة املشــــكلة 
احلالية للهجرة، اذ سيمثل البيض 
املتحدرين من اجنلترا واسكوتلندا 
اقل من نصف  وايرلندا وويلــــز 
عدد السكان بعد حوالي ٥٠ عاما، 
وجاءت هذه الدراســــة قبل اعالن 
اللجنة االستشــــارية لسياسات 
الهجرة توصياتها لتعديل كوتا 

الهجرة لغير االوروبيني.
  وتتطابــــق هذه الدراســــة مع 
توقعات ملكتب االحصاءات الوطنية 

بأن نســــبة البريطانيني البيض 
ستنخفض من ٨٠٪ الى ٥٩٪ عام 
٢٠٥١ فــــي حال اســــتمرار املعدل 
احلالي للهجرة، اي دخول ١٨٠ ألف 
أجنبي ســــنويا الى البالد، ورأى 
البروفيسور كوملان ان هذا التحول 
الدميوغرافي سيتحقق قبل عام 
٢٠٦٦ في االوساط العمرية الشابة، 
مشــــددا على العواقب السياسية 
والثقافية واالقتصادية والدينية 

ملثل هذا التغيير. 

 لندنـ  رويترز: قال عالم في مركز ملراقبة األمراض 
بدول االحتاد األوروبـــي ان نحو ٧٧ حالة إصابة 
ببكتيريا مقاومة للعديـــد من املضادات احليوية 

اكتشفت في ١٣ دولة أوروبية.
  وترددت في بريطانيا في أغســـطس أنباء أول 

ظهور بأوروبا لهذه البكتيريا القادمة من الهند.
  واضاف دومينيك مونيت من املركز االوروبي 
للوقاية والسيطرة على األمراض انه قلق للغاية 
من ظهور بكتيريا (إن.دي.إم١) أو نيودلهي ميتالو 
بيتـــا الكتاميز ومثيالتها املقاومـــة حتى لغالبية 
الفئة األقوى من املضادات احليوية املعروفة باسم 

الكاربابينيمات.
  وقال مونيت: «أعلـــم ان الناس يطلقون على 
بكتيريا (إن.دي.إم١) السوبر جرثومة لكنها بالنسبة 
لي هي ومثيالتهـــا من البكتيريا أكثر من جراثيم 
عليا. نتحدث عن سوبر سوبر جرثومة. «منذ فترة 
طويلة واألطباء في املستشفيات، السيما في وحدات 
العناية املركزة يعتمدون على املضادات احليوية من 

فئة الكاربابينيمات كمالذ أخير للعالج باملضادات 
احليويـــة. واآلن أصبحت اخليارات محدودة أمام 
األطباء الذيـــن يعاجلون مريضا مصابا ببكتيريا 

مقاومة ملضادات الكاربابينيمات».
  و(إن.دي.إم١) عبـــارة عن جني حتمله بكتيريا 
فيحورها وجتعلها مقاومة جلميع املضادات احليوية 
املعروفة تقريبـــا. وميكن لهذا اجلني التعبير عن 
نفسه بطرق مختلفة وعادة ما يوجد في بكتيريا 
مثل تلك التي تصيب مرضى اجلهاز التنفسي ويطلق 
عليها اسم بكتيريا كليبسيال بنيومونيا وبكتيريا 

إي كولي التي تعيش في القولون.
  وأفاد باحثون بريطانيون في أغسطس بظهور 
حاالت إصابة ببكتيريا (إن.دي.إم١) التي عثر عليها 
مبرضى في جنوب آســـيا ببريطانيا وقالوا انهم 
يخشـــون من احتمال انتشارها في أنحاء العالم. 
جزئيا بسبب السياحة العالجية. وقال مسؤولون 
أميركيـــون في مجال الصحة في ذات الوقت ان ٣ 

حاالت إصابة اكتشفت في الواليات املتحدة. 

 سترات واقية من الرصاص.. 
  وبدل عسكرية  تباع  في الجليب!  ص٥ 

 ارون دوهلي مع والدته بالتبني 


