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 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أوباما يمنح مطرب روك منصبا في البيت األبيض.

  ــ وأقترح على الجامعة العربية تعيين شعبوال فورا بمنصب «مطرب 
سياسي أول».

 تقرير: ثقة المستهلك التركي بلغت ٩١٪.
  ــ على أطنان األغذية الفاسدة اللي كل يوم صايدينها أعتقد ثقة 

 أبواللطف  واحدالمستهلك عندنا وصلت الى «طل٪».
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 هنا الكويت

 تصوير الدستور على انه 
اكسير حياة الكويتيني، تصوير 
ينطوي علــــى عيوب كثيرة، 
فاملجتمع الكويتي كان مجتمعا 
حيا نابضا متفردا قبل والدة 
الدستور، وكانت الكويت مركزا 
جتاريا مرموقا منذ القدم، فقد 
مهر الربابنة القدماء في ركوب 
البحر حتى بلغوا سواحل الهند 
وأفريقيا، وبرع القالليف في 
بناء السفن الكويتية العظيمة، 
وسار البدو بالقوافل التجارية 

الى الشام قبل الدستور.
  قبــــل ان ُيصــــدر احلاكم 
القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٢ الداعي 
النتخابات املجلس التأسيسي 
الذي وضع الدســــتور، كانت 
الكويت قد شهدت مولد شعراء 
كبــــار مثــــل حمــــود الناصر 
البدر وعبــــداهللا الفرج وفهد 
العسكر، وفنان تشكيلي رائد 
الدوســــري، ومت  هو معجب 
تشييد مدارس البنني والبنات 
وثانوية الشويخ، وانتظمت 
االسواق، وصدرت الصحف 
ومت تأسيس البلدية وإشهار 
املصارف وشــــركات السينما 

والطيران.
الكويــــت  تلــــد  ان    قبــــل 
دســــتورها كانت قد أجنبت 
ابناء مبرزين مثل عبدالعزيز 
حسني واحمد مشاري العدواني 
املهندســــني  مــــن  والعديــــد 
واحملامني واالطباء والطيارين 
الكويت  الكويتيني، وشيدت 
مطارها الدولي، وأطلقت مجلة 
العربي، وعرفت نظام اإلعانة 
االجتماعية والرعاية السكنية، 
الكويت انطلق  إذاعــــة  ومن 
صوت مبــــارك امليال يقول.. 

هنا الكويت! 

 البقاء هللا 
 عائشة حمد مرزوق الغريب، أرملة سعد محمد املدعج 
ـ ٨٩ عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق٤ ـ ش٤٤ ـ م١٥ 
ـ ت: ٦٦٢٤٦٧٠٠ـ  النســــاء: جابــــر العليـ  ق٤ـ  

ش٣٨ ـ م١٣.
  عائشـة عبدالرحمـن احلسـينان، زوجــــة عبدالرزاق 
عبدالعزيــــز خلف النجــــار ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: 
الرميثيــــة ـ ق٥ ـ ش٥٠ ـ م١٦ ـ ت: ٢٥٦١٥٢٣٤ ـ 
النساء: صباح الســــالم ـ ق٤ ـ ش٥ ـ م٣٠ ـ ت: 

.٢٥٥١٥٣٢٠
  مكية موسى حسني الصايغ، زوجة علي ابراهيم حسني 
الصايغـ  ٦٣ عاماـ  الرجال: مسجد اإلمام الصادق 
ـ الصوابرـ  ت: ٢٢٥٥٢٥٣٤ـ  ٥٥٤٠٠٥٧٠ـ  النساء: 

املنصورية ـ ق١ ـ ش١٥ ـ م١ ـ ت: ٩٩٧٠٠٨٠١.
  عبداحلميد عبداهللا ناصر الروضـان ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: 
شــــرقـ  ش اخلليج العربيـ  ديوان الروضانـ  
ت: ٢٢٥٢٣٣٠٢ ـ النســــاء: الروضة ـ ق٤ ـ ش٤٩ 

ـ م٦.
  مرمي سليمان صالح القوسي، أرملة عبدالعزيز عبداهللا 
املسعود ـ ٦٦ عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق٢ ـ ش 
العروبة ـ م٧ ـ ت: ٩٩٨٠٠٨٤٥ ـ النساء: الفيحاء 

ـ ق٩ ـ ج٩٨ ـ م٢ ـ ت: ٦٦٢٤٣٣٣٨.
  موضي زبن عمير، زوجة عبداهللا مترك احلماد العجمي 
ـ ٧٤ عاماـ  الرجال: الصباحيةـ  ق٢ـ  ش١٢ـ  م٢١٨ 
ـ ديوان املتركـ  ت: ٩٩٦٥١١١٣ـ  النساء: الصباحية 

ـ ق٢ ـ ش٩ ـ م٢١٩.
  طلق طاحوس فهد العازميـ  ٧٧ عاماـ  الرجال: القيروان 
ـ ق٣ ـ ش٣٢٤ ـ م١٩ ـ ت: ٩٩٠٤٧٥٢٥ ـ النســــاء: 

القيروان ـ ق٣ ـ ش٣٢٤ ـ م١٥ ـ ت: ٩٧٣٤١١١٤.
  عبـداهللا محمد عبـداهللا العجمـيـ  ٥٧ عاماـ  الرجال: 
الفحيحيلـ  ق٢ـ  ش املخفرـ  م٢١ـ  ت: ٩٩٠٧٩١٧٤ 

ـ النساء: أم الهيمان ـ ق٥ ـ ش٢٧ ـ م٢٩.
  خالد حسني سرحان املطيريـ  ٥٩ عاماـ  الرجال: هديةـ  
ق١ـ  ش٦ـ  م٢٣ـ  ت: ٦٥١٠٠٨٣٣ـ  النساء: ضاحية 

صباح الناصر ـ ق٢ ـ ش٥ ـ م٣٦.
  وضحة سـليمان راشـد املطيـري، ارملة بجاد رشدان 
احلابــــوط املطيريـ  ٦٦ عاماـ  العارضيةـ  ق١٠ 
ـ ش١ ـ ج١٥ ـ م٢٠ ـ ت: ٩٧٧٨٢٣٣٣ ـ ٩٩٤٤٣٤٤٣ 

ـ الدفن بعد صالة العصر.
  بيبي حسني علي احلداد، زوجة بدر موسى احلدادـ  ٥١ 
عاماـ  الرجال: حسينية آل ياسنيـ  املنصوريةـ  
ق٢ ـ ش٢٩ ـ ت: ٢٢٥١٨١٤٧ ـ النساء: املنصورية 

ـ ق٢ ـ ش٢٩ ـ م١ ـ ت: ٢٢٥٥١١٢٦.
  رفعـة بطي زويـد احلريبي، أرملة الفي حســــني الفي 
احلريبــــي ـ ٧٠ عاما ـ الرجال: خيطان اجلديدة 
ـ ق٣ ـ ش١٠٣ ـ م١٧ ـ ت: ٩٩٣٣٧٩٠٩ ـ النســــاء: 

اشبيلية ـ ق٣ ـ ش٣٠٤ ـ م١٥ ـ ت: ٩٧٣٣٠٠١٩.
  مكية خليفة احمد عرب، ارملة حســــن عبداهللا عرب 
ـ ٦٩ عاما ـ الرجال: مســــجد زين العابدين ـ ت: 
٩٩٦٨٧٧٩٧ ـ النساء: الساملية ـ ق١٢ ـ ش أبو ذر 

الغفاري ـ ج٧ ـ م٤٣.
  عبداجلليل خليل إبراهيم اجلاسم ـ ٦٠ عاما ـ الرجال: 
حطـــني ـ ق١ ـ ش٣٢٧ ـ م٦٠ ـ ت: ٩٩٣٤٢٠٤٢ 
ـ النســـاء: بيـــانـ  ق١٠ـ  ش األولـ  م٣٢ـ  ت: 

٢٥٣٨٤٧٧٤ ـ الدفن بعد صالة العصر. 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫١١ الفجر 
 ٦٫٣٦  الشروق 

 ١١٫٤٤ الظهر 
 ٢٫٣٣ العصر 

 ٤٫٥٢ المغرب 
 ٦٫١٥ العشاء 

 فريق طبي ألماني ـ أميركي يسجل أول حالة لعالج مرض اإليدز
 واشنطن ـ أحمد عبداهللا

  قالت صحيفة «ميامي هيرالد» األميركية 
ان أول حالة للعالج التام من مرض اإليدز قد 
حتققت قبل قرابة األسبوع لتسجل اختراقا 
وصفتــــه الصحيفة بـ «التاريخي». وقالت 
الصحيفة ان مريضا أميركيا يدعى تيموثي 
راي براون يبلغ من العمر ٤٤ عاما قد عولج 
من مرض ســــرطان الدم (اللوكيميا) ومن 
مرض اإليدز بواســــطة فريق طبي أملاني ـ 
أميركي في برلني وان براون «شفي متاما من 
املرضني». فيما عنونت صحيفة «ستيرن» 
األملانية أمس على صفحتها األولى امس بـ 
«الرجل الذي هزم HIV»، مشيرة الى ان براون 
شفي متاما من اإليدز بفضل العالجات التي 
تلقاها. واستخدم الفريق خاليا جذعية في 
معاجلة براون ووصف مدير معهد اخلاليا 
اجلذعية في كلية الطــــب بجامعة هارفرد 
د.ديڤيد سكادن حالة براون قائال: «من كل 
التحليالت تبني انه ال وجود لبقايا ڤيروس 
اتش. آي في (أي الڤيروس املسبب لإليدز) 

وهذه نتيجة أكبر من آمالنا قبل ذلك».
  وقالت أســــتاذة األمراض الڤيروســــية 
بجامعة ميامي مارغريت فيشل ان ما حدث 
هو إجناز كبير. وأضافت فيشل التي عرفت 

بريادتها في مجال مكافحة انتشار ڤيروس 
اإليدز «انه عالج وظيفي. ولكن الوقت اليزال 
مبكــــرا لتعميمه على مرضى اإليدز بصفة 
عامة. انه عالج راديكالي بأكثر مما ينبغي 

وآثاره اجلانبية سيئة».
  وكان الفريق الطبي املعالج الذي يرأسه 
البروفيسور األملاني جيرو هوتر في مركز 
تشــــاريتيه بكلية الطب بجامعة برلني قد 
طبقوا عالجا يعتمد على اســــتخدام خاليا 
جذعية من شخص لديه جينة وراثية حتول 
دون اســــتقبال جسمه ملرض اإليدز اي انه 
محصن بصورة طبيعية ضد املرض وذلك 
لعالج براون. وأجريت عملية زرع النخاع 
العظمي للمريضـ  املصاب بكل من ڤيروس 
(اتش.اي.في) وسرطان الدم (اللوكيميا) ـ 
في عام ٢٠٠٧ من متبرع لديه طفرة جينية 
معروف انها متنح املرضى مناعة طبيعية 

من الڤيروس.
  وقال توماس شنيدر من مستشفى برلني 
ـ شاريت وزمالؤهـ  انه بعد نحو ٤ سنوات 
من عملية الزرع أصبح املريض خاليا من 
الڤيروس وال يبدو ان الڤيروس يختفي في 
اي مكان في جسمه. وكتبوا في دورية الدم 
الطبية «نتائجنا ترجح بقوة انه مت حتقيق 

الشــــفاء التام من (اتش.اي.في) لدى هذا 
املريض». ويرفض باحثون متخصصون 
في اإليدز هذا التوجه بالنســــبة للمرضى 

املصابني بڤيروس (اتش.اي.في).
  وزرع نخاع عظمي هو آخر سبيل للعالج 

لسرطانات مثل اللوكيميا.
  وهــــو يتطلب تدمير النخــــاع العظمي 
للمريضـ  وهو عملية مروعة في حد ذاتها 
ـ ثــــم زرع نخاع من متبرع له جهاز مناعة 

وفصيلة دم من نوع متقارب جدا.
  ويحتاج األمر الى اشهر للتعافي حتى 
ينمو النخاع املزروع ويتأقلم مع نظام املناعة 

بجسم املريض.
  وقال د.روبرت جالو من معهد الڤيروسات 
البشرية في جامعة ماريالند الذي ساعد في 
اكتشاف الڤيروس الذي يسبب مرض االيدز 
«انه ليس عمليا وميكن أن يقتل الناس».

  وهنــــاك ٣٣ مليون شــــخص في العالم 
مصابون بڤيروس اإليدز الذي قتل أكثر من 

٢٥ مليونا منذ ظهوره في الثمانينيات.
  وميكن ملزيج من العقاقير القوية كبح 
الڤيروس واإلبقاء على املرضى في صحة 
جيدة ويقلل من فرصة إصابتهم لآلخرين 

ولكن ليس هناك لقاح مضاد له. 

 شفاء مريض أميركي كان يعاني من اإليدز واللوكيميا معًا

  تيموثي راي براون (٤٤ عاما) أول مريض بااليدز يعلن رسميا شفاؤه بالكامل 

(أ.ف.پ)   شجرة امليالد األغلى في بهو فندق قصر اإلمارات  

 «أغلى» شجرة ميالد في العالم.. إماراتية

 ..وقطر تدخل غينيس بأكبر كعكة في العالم

 أبوظبــــيـ  ا.ف.پ: وصل امليــــالد مبكرا الى 
ابوظبي هذا العام، حيث كشف قصر االمارات، 
عن «اغلى» شــــجرة ميالد في العالم وقد فاقت 
قيمة زينتها ١١ مليون دوالر. وخالل االحتفال، قال 
هانز اولبرتز، املدير العام لفندق قصر االمارات، 
املصنف برتبة سبع جنوم، «انها اغلى شجرة 
ميالد.. وقد فاقت كلفتها ١١ مليون دوالر». واقيمت 
الشــــجرة التي يبلغ ارتفاعهــــا ١٣ مترا في بهو 

الفندق، وقد ازدانت باجلواهر املتأللئة. وأوضح 
خليفة خوري، صاحب محل املجوهرات الذي قدم 
هذه الزينة، ان ١٨١ قطعة في االجمال من املاس 
الكرمية  والآللئ والزمرد والالزورد واالحجار 
االخرى قد علقت في الشجرة. وأكد اولبرتز ان 
قيمة الشــــجرة تبلغ حوالي ١٠ آالف دوالر لكن 
قيمة املجوهــــرات تفوق ١١ مليونا، حوالي ١١٫٤ 

أو ١١٫٥ مليون دوالر، كما اعتقد. 

 «الداخلية»: ال علم لنا بنبأ
  وفاة ياسر الحبيب بحادث مروري

  
  هاني الظفيري

  نفى مصدر أمني رفيع أي علم لوزارة 
الداخلية باألخبار التي ترددت مســــاء 
أمس حــــول تعرض املطلــــوب الهارب 
ياسر احلبيب حلادث مروري في لندن 

ووفاته.
  وقال املصــــدر األمني إنه حتى وقت 
متأخر من مساء أمس لم يصلنا أي شيء 
بهذا اخلصوص، خاصة أن ياسر احلبيب 
اليزال على قوائم املطلوبني لدينا كونه 
متهما بعدة قضايا وتوجد كذلك مذكرة 
الكويت،  إلى  دولية العتقاله وتسليمه 
وقال املصدر: األنباء التي ترددت أمس 
حول وفاته غير مؤكدة وال علم لنا بها 
وفي حال وصول أي خبر بهذا اخلصوص 

سنقوم بإعالنه. 

 الدوحةـ  أ.ش.أ: حققت املؤسسة القطرية ملكافحة 
االجتار بالبشر رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس 
لألرقام القياســــية ملشــــاركتها بأكبر كعكة منحوتة 
في العالم على شــــكل خارطة لدولــــة قطر. وذكرت 
وكالة األنباء القطرية (قنا) أن هذه املناســــبة جاءت 
للمشاركة في اليوم الوطني القطري مع إبراز الهوية 

القطرية والثقافة القطرية واحملافظة عليها. وتهدف 
هذه املناسبة التي أقيمت بنادي الغرافة الرياضي، إلى 
إدخال املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر في 
موسوعة غينيس العاملية وإلى تعزيز روابط االخوة 
بني كل من على هــــذه األرض من مواطنني ومقيمني 

وحث املقيمني على املشاركة في اليوم الوطني. 

 لعبة ساخرة على اإلنترنت تسرق وثائق من مكتب أوباما  زعماء قبائل سنغاليون يشهرون إسالمهم على يد القذافي

 فندق يمنع موظفيه المسلمين من خدمة وفد إسرائيلي شجاعة سائق تنقذ «المنصورية» من كارثة مروعة

 طرابلس ـ أ.ش.أ: أشـــهر عدد من املســـؤولني 
وزعماء القبائل في الســـنغال إسالمهم، على يد 
العقيد معمر القذافي باعتباره ملك ملوك افريقيا 
التقليديني وذلك، خالل زيارته الى داكار حلضور 

مهرجان الفنون األفريقية.
  وقد أشهر املهتدون اجلدد إسالمهم اثناء مقابلة 
القائد معمر القذافي، مبقـــر إقامته في العاصمة 
السنغالية داكار الليلة املاضية، ملوك وسالطني 

وأمراء وشيوخ وعمد السنغال الذين جاؤوا لتحيته 
والترحيب به في بالدهم. فقد نطق ٧ من املهتدين 
اجلدد ـ كما ذكرت وكالة االنباء الليبية ـ اإلسالم 
بشهادة (أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا) 
أمام القائد، إشـــهارا إلسالمهم على يديه، اقتناعا 
منهم بأن الدين عند اهللا اإلسالم وذلك استمرارا 
لقيام اآلالف من املهتدين اجلدد إلى اإلســـالم من 

مختلف أنحاء العالم، بنطق الشهادتني أمامه. 

 جورجيا ـ ســـي.إن.إن: اجتذبت لعبة ساخرة 
على اإلنترنت، حتاكي موقع «ويكيليكس» الشهير، 
عددا كبيرا من املســـتخدمني، إذ يقوم الالعبون 
فيها بدور املؤسس جوليان أساجن وهو يختبئ 
خلف طاولة الرئيـــس األميركي باراك أوباما في 

املكتب البيضاوي.
  باستخدام املاوس، يجب على الالعبني التعامل 
مع شخصية أساجن في اللعبة لتهريب وثائق سرية 
من كمبيوتـــر أوباما احملمول إلى ذاكرة «يو إس 

بي» خالل إغفاءة الرئيس على مكتبه.
  ويتم التعامل مع هؤالء الذين يفشـــلون في 
احلصول على تلك الوثائق مبا يشـــبه السخرية 
من الرئيس، باإلضافة إلى قصة وهمية في إحدى 

الصحف.
  وزار أكثر من مليون شـــخص موقع اللعبة، 
منذ أن مت نشرها على اإلنترنت قبل نحو ٥ أيام، 
وفقا ملا أكده مطور اللعبة سيباستيان مويز (٢١ 

عاما) لشبكة «آي بي سي» اإلخبارية. 

 اجليزة ـ أ.ش.أ: أنقذت شجاعة سائق سيارة 
لنقل الوقود محملة بـ ٣٤ ألف ليتر بنزين «٩٠» 
منطقة املنصورية باجليزة من كارثة مروعة، إثر 
احتراق السيارة داخل محطة الوقود أثناء قيامه 

بتفريغ حمولتها.
  وكانت اإلدارة العامة للحماية املدنية باجليزة 
قد تلقت بالغا بنشـــوب حريق فى سيارة لنقل 
الوقود مبنطقـــة املنصورية، فتوجه على الفور 
رجال احلماية املدنية الى مكان البالغ، وتبني من 
خالل الفحص أن السيارة كانت قادمة من السويس 

الى محطة وقود مبنطقة املنصورية ومحملة بـ 
٣٤ ألف ليتر بنزين «٩٠»، وأثناء تفريغ حمولتها 
نشب لهب مفاجئ، إال أن قائدها قام بالقفز سريعا 
داخل السيارة وقادها الى خارج احملطة والكتلة 
السكنية ووضعها في منطقة صحراوية، حيث قام 

رجال اإلطفاء بالسيطرة على النيران بها.
  وأتى احلريق على الســـيارة بالكامل، دون أن 
يســـفر عن أي إصابات أو خســـائر في األرواح، 
وحترر عن ذلك احملضر الالزم وأخطرت النيابة 

العامة ملباشرة التحقيق. 

 واشـــنطن ـ أ.ف.پ: اوقف موظفون مسلمون 
في فندق كبير بواشـــطن عن عملهم خالل نزول 
وزير الدفاع االســـرائيلي ايهود باراك في الفندق 
نهاية االسبوع املاضي، حسب ما اعلنت جمعية 

تدافع عن حقوق املسلمني االربعاء.
  وبعث مجلس العالقات االميركية االســـالمية 
برسالة احتجاج الى ادارة فندق مندارين اورينتال 
باسم املوظفني املسلمني الذين اضطروا الى تغيير 
دوام عملهم في ذلك اليوم ومنعوا من الدخول الى 
بعض الطوابق. وشرحت ادارة الفندق بأنها نفذت 
تعليمات وزارة اخلارجية التي طلبت الئحة بأسماء 
طاقم املوظفني الذين سيعملون في يوم وصول 

الوفد االسرائيلي للتأكد من هوياتهم.
  ومن ناحيته، اكد املتحدث باسم اخلارجية االمر 
ووصفه بـ «الروتيني» مع اسفه حلصول «الكثير 
من التأويل». وقال فيليب كراولي «عندما نكون 
قلقني بعد التأكد من امللف القضائي لشخص ما، 
بامكاننا ان نطلب من الفندق ان يحد من وصول 

طاقمه الى اعضاء الوفد.
  ولكن هذا االمر ال يتعلق ابدا مبســـألة انتماء 

سياسي او ديني الي شخص».
  وحسب ادارة الفندق، فان وزارة اخلارجية اجرت 
حتقيقات ووضعت الئحة اخرى باشخاص طلبت 

عدم تشغيلهم في الفندق في ذلك اليوم. 

 مقتل ٢٢ شخصًا 
  في تحطم طائرة 

  في نيبال
 نيودلهـــي ـ كونـــا: لقي ٢٢ 
شخصا مصرعهم في حادث حتطم 
طائرة في نيبال مت العثور على 
حطامها امس بعد ان فقدت في 
وقت متأخر من مســـاء اول من 

امس.
  وذكرت قناة تلفزيون نيودلهي 
التابعة  االخباريـــة ان الطائرة 
لشركة طيران «تارا» فقدت بعد 
خمس دقائق من املطار في رحلة 
عودتها الى بوتان حيث مت تنظيم 

عملية بحث للعثور عليها.
  وأضافـــت ان فريقـــي بحث 
بطائرتـــني مروحيتني باشـــرا 
عملية البحث عن الطائرة حيث 
مت العثور على حطامها في منطقة 
غابات يبلغ ارتفاعها ٩٢٠٠ متر 

فوق مستوى سطح البحر.
  وأوضحـــت القنـــاة ان فرق 
االنقاذ توجهت الـــى املكان في 
محاولـــة للعثور على ناجني اال 
ان ارتفاع موقع التحطم والبرد 
العثور  القارس قلال من فرصة 

على ناجني بني الركاب. 


