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يتقدم

بجزيــل �ل�سكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل
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مقام ح�سرة �ساحب �ل�سمو �أمري �لبالد

و�سمـــــــو ولـــــــــــي �لعــــهـــــد �الأمني

و�سعـــادة رئــيـــ�ش جملــــ�ش �الأمـــة

و�سمـــــو رئــيـــ�ش مـــجـلــ�ش �لـــوزر�ء

و�ل�سادة �ل�سيوخ و�لوزر�ء و�أع�ساء جمل�سي �الأمة و�لبلدي

و�إىل كل من تف�سل مبو��ساتهم فـي وفاة فقيدهم �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

و�لدهم / ظاهـر ما�سـي �لحـربـ�ش

خووش حچي يا ألطاف اهللا
- «الصحة» جامعة أميركية ستدير مستشفى مبارك. - «مبادرة السالم العربية» تتوجه إلى األمم 

املتحدة لالعتراف بفلسطني.
يا جماعة إحنا محتاجني مستشـفيات جديدة 
وإن شاء اهللا جتيبون قوات حفظ سالم تديرها 

ما عندنا مشكلة.

سيختلفون قبل أن يدخلوا مبنى األمم 
املتحدة على من يجلس  بجانب سائق 

التاكسي الذي سيقلهم
واحد أبواللطف
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يأيتها النفس 
املطمئنة ارجعي

إلى ربك
راضية مرضية

فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي
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الصغرى: ٢٧

بكتيريا «اخلضروات» املميتة تتفشى 
 في شمال أوروبا وتقتل ١٤ في أملانيا

برلنيـ  رويترز: اتسع نطاق 
تفشي بكتيريا مميتة وانتقلت 
الى دول أخرى بشمال أوروبا بعد 
أن تسببت في وفاة ١٤ في أملانيا 
وإصابة أكثـــر من ٣٠٠ آخرين 
بأعراض مرضية خطيرة. وتوقع 
مسؤولون طبيون تفاقم الوضع 
في األسابيع القادمة. وقال أوليفر 
جريف املتحدث باســـم املركز 
الطبي اجلامعي في شـــلزفيج 
هولشتاين في شمال أملانيا حيث 
يعالج كثيرون ممن أصيبوا بهذه 
البكتيريا «نأمل أن يتراجع عدد 
حاالت (اإلصابة) لكننا نخشى 
تفاقم الوضع». وقالت السلطات 
األملانية امس قبل اجتماع أزمة 
ملسؤولني احتاديني ومسؤولي 
واليات في برلني ان مصدر هذه 
الســـاللة الفتاكة من البكتيريا 
غير معـــروف. وحدثت معظم 
الوفيات في شمال أملانيا. ومت 
رصد البكتيريا املعوية على ثمار 

خيار مستورد من اسبانيا لكن 
لم يتضح ما إذا كانت هذه الثمار 
قد تلوثت هناك أم أثناء نقلها 
أم في املانيا. وقالت السلطات 
ان هناك ٣٦ حالة يشـــتبه في 
اصابتها بهذه البكتريا املعوية 
الســـويد جميعها مرتبط  في 
بالســـفر الـــى شـــمال أملانيا. 
وجـــرى االبالغ عن حاالت أقل 
في بريطانيا والدمنارك وفرنسا 
وهولنـــدا وجميعهـــا مرتبط 
بالســـفر الى أملانيا. وتوصلت 
السلطات الطبية األملانية الى أن 
البكتيريا الضارة املتفشية هي 
بكتيريا تسبب التحلل الدموي 
(إتش.يو.إس) وهي مضاعفات 
خطيـــرة لنوع مـــن البكتيريا 
املعوية املنتجة للسموم. وقال 
املركز األوروبـــي للوقاية من 
األمراض ومكافحتها في بيان 
لتقييم املخاطر ان تفشـــي هذا 
النوع مـــن البكتريا هو األكبر 

العالم. وتصيب  من نوعه في 
هذه البكتريا الدم والكلى وفي 
حاالت أشـــد تصيـــب اجلهاز 
العصبي وميكن أن تكون أشد 
خطورة على وجه اخلصوص 
مع األطفال وكبار السن. وقالت 
احلكومـــة األملانية ان نحو ٦٠ 
حالة إصابـــة بالتحلل الدموي 
وتراكم اليوريا في الدم تسجل 
في أملانيا سنويا. وقال جريف 
ان لديه باملستشـــفى ٨٢ حالة 
اصابـــة بالتحلل الدموي و ١١٥ 
حالة اصابـــة مؤكدة بالبكتريا 
املعوية، مشـــيرا الـــى ان عدد 
احلاالت هنـــاك تضاعف خالل 
القليلة املاضية.وأبلغت  األيام 
مدينة هامبورغ وحدها عن ٤٨٨ 
حالة اصابة بالبكتيريا املعوية 
منذ بدء التفشي منتصف مايو 
و٩٤ حالـــة إصابـــة بالتحلل 
الدمـــوي. وينصح مســـؤولو 
الصحـــة املواطنني فـــي املانيا 

بتجنب تناول اخليار والطماطم 
واخلس وأمرت برفع بعض هذه 
املنتجات من ارفف املتاجر. وقالت 
وزيرة الزراعة وحماية املستهلك 
االملانية إيلزا اينر امس االول  في 
تقرير نشرته صحيفة بيلد أم 
زونتاج «ما دام اخلبراء في املانيا 
واسبانيا لم يتمكنوا من حتديد 
مصدر العدوى دون اي شك فإن 
التحذير من تناول اخلضر مازال 
قائما». وحذرت السلطات في 
السويد املواطنني املسافرين الى 
شمال أملانيا من تناول اخليار 
والطماطم والســـالطة. وامرت 
وكالة سالمة الغذاء النمساوية 
بســـحب اخليـــار والطماطم 
والباذجنان العضوي املستورد 
من اسبانيا والذي يعتقد بأنه 
مصدر تفشي املرض.وقالت ان 
٣٣ متجرا في النمســـا تأثرت 
بالقرار. كمـــا تأثرت صادرات 

هولندا ايضا جراء القرار.

مؤسس موقع سعودي
يغلق موقعه في وقت الصالة 

الرياضـ  وكاالت: قرر مؤسس موقع الكتروني في السعودية 
إغـــالق موقعه في وقـــت الصالة، أي ما يقارب ســـاعة ونصف 

الساعة يوميا.
وأكد مؤســـس هذا املوقع املقيم في مدينة حائل شمال غربي 
اململكـــة انه انطلق في قراره هذا مـــن أهمية الصالة كثاني ركن 

في اإلسالم.
وحظيت هذه الفكرة بتأييد وترحيب شعبيني في املدينة، إذ 
عبر كثيرون عن رغبتهم بأن تقتدي كل مواقع االنترنت باخلطوة 
التي وصفها البعض بالطيبة، معربني عن أملهم بأن يذكر إغالق 
املوقع لثلث ســـاعة عندما يحني موعد الصالة الساهني عن أداء 

الفرض.

سعد غنيم عبداهللا السالم ـ ٦٠ عاما ـ الرجال ـ جليب الشيوخ 
ـ الدائري السادس مقابل نادي النصر ـ ت: ٩٩٩٤٧٤٧٨ – 

٩٩٥٤٣١٦١ – ٦٦٣٣٤٨٦٦، النساء: العارضية – ق٧ – ش١ – ج٦ 
– م٣٧ – ت: ٦٥٥٥٧١٣١ – ٦٠٧٣٧٧٣٤.

عبدالعزيز عبدالوهاب هالل السويدان ـ ٧٠ عاما ـ الرجال – 
السرة – ق٢ – ش٥ – م١٩ – ت: ٩٩٧٢٥١٥٥، النساء، مبارك 

الكبير – ق٤ – ش٣٣ – م١ – ت: ٢٥٤١٣٧١٩.
عبدالعزيز حامد حبيب اخلالدي ـ ١٧ عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ 

القصر – ق١ – ش١ – م٤٧ – ت: ٩٩٠٢٧٨٢٦، النساء: الرميثية – 
ق٢ – ش املسجد االقصى – م٢٢ – ت: ٩٧٩٨٠١٤٠.

فضة سعد عليان املطيري، ارملة غنيم جعدان املطيري ـ ٦٦ 
عاما ـ الرقة – ق٢ – ش٣ – م٤٥٧ – ت: ٩٩٧٧٠٠٩٨ – ٩٩٧٠١٠١٥.

بدرية عبدالرحمن احمد البحر ارملة عمر سلطان العمر ـ ٦٦ عاما 
ـ الرجال: ديوان البحر – ضاحية عبداهللا السالم – ق١ – مقابل 

ش الرياض – ت: ٢٢٥٦٢٤٥١، النساء: السرة – ق٦ – ش٦ – م١١ 
– ت: ٢٥٣٤٣٦٠٣ ـ الدفن الـ ٩ صباحا.


