
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
الجزائر: حالة الطوارئ سترفع قريبًا وسنسمح بالمظاهرات دون العاصمة.

ـ صح النوم!
الدول الغربية تتسابق لمطالبة مصر بتغيير «فوري».

ـ ودي أسأل ليش ما نشوف هالحماس بالمواقف مع إسرائيل مثال؟
أبواللطفواحد

مواقيت الصالة

5.15الفجر
6.36الشروق

12.02الظهر
3.07العصر

5.28المغرب
6.47العشاء

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

اآلن.. أمس

فـــي معـــرض رده على 
سؤال يتعلق باملقصود بكلمة 
«اآلن» التي وردت في خطاب 
الرئيس األميركي الذي حتدث 
عن «التغيير في مصر ينبغي 
أن يبدأ اآلن»، قال املتحدث 
الرسمي باسم البيت األبيض 
ان كلمة اآلن تعني األمس ال 
سبتمبر املقبل، ولعله يقصد 
التغيير  ان  الســـاخر  برده 
استحقاق تأخر عن موعده.

التأخيـــر وتفويـــت  إن 
املواعيد واالستحقاقات ظاهرة 
عربية اجتماعية وسياسية، 
العربيـــة ال  فالشـــخصية 
حتترم الوقـــت، وإن حضر 
العربي متأخـــرا عن املوعد 
تســـبقه األعذار التي يشكل 
االزدحام املروري جلها، كما 
ميكن رصد مظاهر التأخير 
في مراكز العمل الرســـمية 
وإجناز معامالت املراجعني، 
وكذلك في تنفيذ املشـــاريع 

احلكومية.
يبقى تسويف االستحقاقات 
االقتصاديـــة واالجتماعية 
والسياسية أخطر ما يواجه 
العربية املهددة  املجتمعات 
باالنفجـــار نتيجـــة لهـــذه 
التسويفات واملراهنة على 
الوقت كأســـلوب قدمي من 
أساليب اإلدارة واحلكم حيث 
العديد من النظم السياسية 
التزال غير منتبهة خلطورة 
التأخير ومضاعفاته حيث 
األكالف تتزايـــد كلما طالت 
املماطالت، فمن ال يقبل بدفع 
جزة (صوف اخلروف) فقد 
يأتي يوم يقبل فيه دفع جزة.. 

وخروف!

مفرح الشمري
استغرب مسؤولون عن حفالت ليالي 
فبراير الغنائية ما ذكرته املطربة اإلماراتية 
احالم إلحدى الصحف اخلليجية من «أنها 
لن تشارك في املهرجان حتى لو أعطوها 
ميزانا من الذهب واألملاس» واصفني ما 
قالته بانه شأن يخصها و«بكيفها» وهي 

حرة فيما تقوله لوسائل اإلعالم!
وأشـــارت مصادر مقربة من منظمي 
املهرجان الى انه بالفعل مت االتصال بأحالم 
بعد اعتذار املطربة شيرين بسبب األحداث 
اجلارية في مصر حاليا للمشاركة بدال 
منها في احلفل الذي سيحييه الليلة كل 
من رابح صقر وفارس كرم ولكنها رفضت 
ومت انهاء املوضوع عند هذا احلد، مشيرين 
الى انه مت الترتيب مع النجم نبيل شعيل 
ليشارك في احلفل وأبدى موافقته على 

ذلك من دون عراقيل.
وأضافت املصادر انه لم يتم جتاهل أي 
فنان أو فنانة في الساحة الغنائية عند 
وضع قائمة املشاركني باحلفالت وأنها 
أخذت في االعتبار وضع توليفة جيدة 
للجمهور خصوصا ان املهرجان مهرجان 

دولة وليس مهرجان أشخاص.

قيلولة 

«محمد نجيب» أيوب 
القرن العشرين ص26

بقلم: صالح الشايجي

الصفحة 
األمنية     

ص١٢

 نيويورك تحظر التدخين في متنزهاتها العامة
 وعلى شواطئها وفي ميدان «تايمز سكوير»

مسؤولون في «ليالي فبراير» ردًا على قول أحالم
 إنها لن تشارك لو أعطوها ميزان ذهب: بكيفچ!

نيويوركـ  أ.ف.پ: اعتمد املجلس البلدي في نيويورك األربعاء 
املاضي قرارا يقضي بحظر التدخني في متنزهات املدينة العامة 
وعلى شواطئها وفي مواقع أخرى تصنف مناطق مفتوحة، األمر 

الذي رحب به رئيس بلدية املدينة مايكل بلومبرغ.
ويشمل قرار احلظر هذا ١٧٠٠ متنزه عام وحوالي ٢٢ كيلومترا 
من شـــواطئ املدينة، باإلضافة إلى أحياء خاصة باملشاة مثل 
ميدان «تاميز سكوير» وأرصفة «برايتون بيتش» للتنزه في 

بروكلني (جنوب ـ شرق).
واعتمد أعضاء املجلس البلدي املنتخبون بتأييد ٣٦ صوتا 
ومعارضة ١٢ صوتا وبعد توقيع رئيس البلدية، قرار احلظر 

هذا يدخل حيز التنفيذ خالل ثالثة أشهر.
وستفرض شرطة املتنزهات غرامات على املخالفني بقيمة 
خمسني دوالرا للغرامة الواحدة، وتقوم شرطة «سيتي باركس 
ديبارمتنت» أيضا بدوريات في املدينة إلجراء عمليات تفتيش 

صحية السيما في املطاعم واألسواق التجارية.
وفي بيان صرح رئيس البلدية بأن «سكان نيويورك الذين 
يبحثون دائما عن هواء نظيف ســـيتمكنون هذا الصيف من 

التنفس وافتراش الشواطئ اخلالية من أعقاب السجائر».
ويعتبر بلومبرغ أحد أشـــرس املدافعني عن منع التدخني 

احملظور منذ تسع سنوات في مطاعم املدينة وحاناتها.
أضاف «مقارنة بالعام ٢٠٠٢، أصبح سكان املدينة يعيشون 
أكثر مبعدل ١٩ شهرا إضافيا»، من جهتها قالت كريستني كوين 
رئيســـة املجلس البلدي ان «اإلحصائيات ال تكذب، فالتدخني 
الســـلبي يقتل، وال يجوز أن يتنشق أي كان دخان السجائر 

وهو يتنزه على الشاطئ أو في متنزه ما».
وعند عرض مشـــروع القانون قبل بضعة أشـــهر، شجب 
املدخنـــون في املدينة هذا اإلجراء الـــذي اعتبروه تعديا على 

احلريات وحقوق اإلنسان. 

مضاد حيوي جديد أكثر فاعلية في محاربة املطربة أحالم في مشاركتها العام املاضي باملهرجان
جرثومة «كلوستريديوم ديفيسيل» المقاومة

واشنطنـ  أ.ف.پ: توصلت أبحاث سريرية إلى تطوير مضاد حيوي 
جديد حملاربة جرثومة «كلوستريديوم ديفيسيل» التي تقاوم تقريبا 
جميع العالجات املتوافرة والتي تنتشر في املستشفيات مشكلة تهديدا 
حقيقيا. ولم يطور خالل العقــــود األخيرة أي مضاد حيوي حملاربة 
هــــذه اجلرثومة، لكن هذا العامل املضــــاد للجراثيم الذي أطلق عليه 
اســــم «فيداكسوميسني» سمح بتخفيض معاودة املرض بنسبة ٤٥٪ 
باإلضافة إلى شفاء عدد أكبر من املصابني، بحسب ما أفادت الدراسة 

التي نشرتها مجلة «ذا نيو إنغالند جورنال أوف ميديسني».
ولفت د.توماس لوي الذي شارك في الدراسة وهو أستاذ محاضر 
في الطب وعلــــم اجلراثيم في جامعة كالغاري في كندا، إلى أن «هذه 
األبحاث السريرية تبني انخفاضا ملحوظا في وتيرة معاودة املرض 
الناجم عن اإلصابة بجرثومة (كلوستريديوم ديفيسيل)، مقارنة مع 
نتائج عقار (فانكوميســــني)». وكان عقار «فانكوميسني» قد طور في 
اخلمسينيات، وهو مازال حتى يومنا املضاد احليوي الوحيد لإلصابات 

الناجمة عن جرثومة «كلوستريديوم ديفيسيل».
وهذه األبحاث السريرية التي أعدها باحثون كنديون وأميركيون 
امتدت بني مايو ٢٠٠٦ وأغسطس ٢٠٠٨ شملت ٦٢٩ مريضا، وقد أتت 
على مراحل ثالث. وكان نصف املشاركني في الدراسة قد تناولوا عن 
طريق الفم ٢٠٠ مليغرام من «فيداكسوميسني» مرتني يوميا على مدى 
عشرة أيام، بينما تناولت املجموعة الثانية عقار «فانكوميسني» (١٢٥ 

مليغراما، أربع مرات يوميا).
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البقاء هللا
بهبهاني  حسـني  محمد  عبدالرحمـن 
الرجـــال:  ـ  عامـــا   ٧٨ ـ 
القدمية  معرفي  حسينية 
ـ ت: ٢٢٦٦٦٧٠٧ ـ النساء: 
الشعب ـ ق ٦ ـ م ١٠ ـ ش 
مصعب بـــن الزبير ـ ت: 

.٢٢٦٥٣٥٥٠
 ٧٢ ـ  سليمان علي عبداهللا البديوي 
عاما ـ الرجال: الروضة ـ ق 
١ ـ ش عبدالرحمن الداخل 
 ٦٠٠٠٨٣٠٨ ت:  ـ   ٢٩ م  ـ 
ـ النســـاء: الزهـــراء ـ ق 
ـ ت:   ٢٣ م  ـ   ٨٢٢ ـ ش   ٨

.٩٩٨٨٩٨٠٩
اسـماء حميـدي سـعد الفجي ـ ١٣ 
عاما ـ الرجال: اشـــبيلية 
ـ  م٢٧  ـ  ش١٣٨  ـ  ق١  ـ 
ت: ٥٥٦٦٣٦٦٩، النســـاء: 
العارضية ـ ق٢ ـ ش٢ ـ م١٩ 
ـ ت: ٦٦٦٨٣٤٣٢ ـ الدفـــن 

التاســـعة صباحا.


