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 السعودية تسجل حالة وفاة جديدة والعدد اإلجمالي يرتفع إلى ٧ وفيات 

 العبيكان: من توفي بإنفلونزا الخنازير فهو شهيد
  البابا شنودة يرفض إلغاء مولد العذراء بسبب انتشار الڤيروس

 عواصـــم ـ وكاالت: قـــال الشـــيخ 
عبداحملســـن العبيـــكان املستشـــار 
القضائي في وزارة العدل السعودية 
ان من توفي مبرض انفلونزا اخلنازير 

فهو شهيد.
  وقال العبيكان في تصريح نشرته 
صحيفة «الرياض» أمس ان «انتشار 
مرض انفلونزا اخلنازير بالشكل العاملي 
والســـريع بني الناس يعد من الوباء 
الذي يفتك بالناس كما هو احلال مع 

وباء الطاعون».
  واستشهد العبيكان في ان من ميوت 
نتيجة مرض انفلونزا اخلنازير شهيد 
باحلديث النبوي الذي جاء فيه «..ومن 

مات في الطاعون فهو شهيد».
  يذكر أن وزارة الصحة السعودية 
أعلنت في آخر إحصائية لها عن تسجيل 
٦ حاالت وفاة وكانت أسباب وفاتهم 
إنفلونزا  نتيجة إصابتهم بڤيـــروس 

اخلنازير.
  كما أعلنت منظمة الصحة العاملية 
قبل شهرين رفع مستوى إنذار مرض 
أنفلونزا اخلنازير إلى الدرجة السادسة 
وهي القصوى ليصبح بذلك أول وباء 
عاملي في القرن احلادي والعشرين ولكن 

حدته قد تختلف من منطقة ألخرى.
  فيما قالت صحيفة «املصري اليوم» 
في عددها أمس ان البابا شنودة الثالث 
الكرازة  بابا اإلســـكندرية وبطريرك 
املرقسية رفض فكرة إلغاء مولد السيدة 
العـــذراء خوفا من انتشـــار ڤيروس 

إنفلونزا اخلنازير.
  ويأتي هذا الرفض من البابا شنودة 
الزعيم الروحي لألقباط األرثوذكس في 
مصر وسط تأكيد صحيفة «املصري 

أيضا بانفلونزا اخلنازير توفيت في 
مستشفى شـــنايدر لالطفال في بيت 

تكفا الليلة املاضية.
  وكانـــت الطفلـــة قـــد أدخلت الى 
املستشـــفى قبل حوالي أسبوعني اثر 
إصابتها بانفلونزا اخلنازير ثم غادرته 
عائدة الى منزلها بعد حتسن حالتها 
ولكنها انهارت يوم الثالثاء في منزلها 
نتيجة إصابتها بسكتة قلبية فادخلت 
مجـــددا الى املستشـــفى حيث فارقت 

احلياة.
  وذكرت وزارة الصحة انها تعتبر 
وفاة الطفلـــة ثالث حالة وفاة نتيجة 
اإلصابة بانفلونزا اخلنازير في إسرائيل. 
فيما أعلنت وزارة الصحة النمساوية 
من خالل متحدثها الرسمي أمس دخول 
خطة الوزارة ملكافحة ڤيروس إنفلونزا 
اخلنازير «إتش١ إن١» مرحلة جديدة 
اعتبارا من امس نتيجة لسرعة انتشار 
الڤيروس في اآلونة األخيرة، وعدم إدراك 
الڤيروس  انتشار  املواطنني خلطورة 

في الفترة املقبلة.
   وتشتمل املرحلة اجلديدة خلطة 
مقاومة انتشار الڤيروس على بعض 
النقاط منها اســـتكمال تقدمي الرعاية 
الصحية جلميع املصابني بالڤيروس 
واألشـــخاص املعرضني للعدوى في 
منازلهم بعد قيام املستشفيات بعمل 
اإلجراءات الطبية الالزمة، بسبب عدم 
قدرة املستشفيات على استيعاب جميع 
املصابـــني في حالة انتشـــار العدوى 
بدخول فصل الشتاء املقبل كما يتوقع 
خبراء وزارة الصحة، ويستثنى من هذا 
اإلجراء األشخاص ذوو احلاالت املرضية 

اخلاصة والسيدات احلوامل. 

اليوم» املستقلة التي نشرت اخلبر ان 
مولد السيدة العذراء يقام في أماكن عدة 
في توقيت واحد في كل أنحاء مصر.

  وكانت الســـلطات املصرية ألغت 
الشهر املاضي االحتفال مبولد السيدة 
زينب أحد أكبـــر املوالد في العاصمة 
املصريـــة بصورته التقليدية كل عام 
بسبب مخاوف انتقال عدوى انفلونزا 

اخلنازير.
  وفي األردن، قررت اللجنة الوطنية 
األردنية لألوبئة عدم تأجيل بداية العام 
الدراسي اجلديد إلى العام املقبل، رغم 
انتشـــار مرض انفلونـــزا اخلنازير، 
متوقعة إصابة نسبة كبيرة من الطلبة 
تقدر بنحو ٣٥٪ باالستناد الى تقديرات 

منظمة الصحة العاملية.
  واعتبـــرت اللجنة أن تأجيل العام 
الدراسي الذي يبدأ شهر سبتمبر املقبل 
«خيار غير استراتيجي»، لكنها وضعت 
خطوات عملية وســـريعة عند ظهور 

أي إصابات «مدرسية»، على ان يكون 
التنســـيق مع كل اجلهـــات الوطنية 
ســـريعا وفاعال، وخصوصا من قبل 

وزارة التربية والتعليم.
  كانـــت أنباء ترددت في الشـــارع 
األردني عن وجود نية لتأجيل العام 

الدراسي، بسبب انتشار املرض.
  وفي وقت متأخرمن مســـاء أمس 
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 
وفاة جديدة بإنفلونزا اخلنازير لفتاة 
في الثانية عشرة من عمرها مبنطقة 
اإلحساء ليرتفع عدد الوفيات املسجلة 
بالڤيروس في اململكة العربية السعودية 

إلى ٧ حاالت حتى أمس.
  من جهتها أعلنت السلطات الصحية 
اإلسرائيلية أمس عن ثالث حالة وفاة 
بســـبب انفلونـــزا اخلنازير، وذكرت 
اإلذاعة اإلســـرائيلية العامة ان طفلة 
في الثانية عشـــرة مـــن العمر كانت 
تعاني مرضا مزمنا خطيرا وأصيبت 

 البقاء هللا 
 حماد بـداح غافل الصليلي ـ ٦٥ عاما ـ الرجال: 
مدينة سعد العبداهللا ـ ق٦ ـ ش٦٠٥ ـ 
م٥٧ ـ ت: ٩٩٥١٩٧٧١، النساء: الواحة ـ 

ق٣ ـ ش٦ ـ م١٩ ـ ت: ٦٦٠٠٦٩٤٥.
  لولوة علي العبداهللا املهيني، زوجة خليل إبراهيم 
محمدـ  ٦٤ عاماـ  الرجال: اخلالديةـ  ق٢ـ  
ش العروبةـ  م١٣ـ  ديوان املهيني بجوار 
نادي الفتاة ـ ت: ٩٩٠٧٧٣٢٤، النساء: ـ 
اليرموك ـ ق٢ ـ ش عبدالعزيز بن باز 

ـ م١ مقابل الدائري اخلامس.
  أحمد محمد عبدالرحيم الكندريـ  ٨٠ عاماـ  مبارك 
الكبيرـ  ق٥ـ  ش١٨ـ  م١١ـ  ت: ٩٩٠١٥١٧٠ 

ـ ٩٤٤٣٨٨٨٤ ـ ٢٥٤١٤٨٦٧.
  محمد هادي محمد ظافر العجمي ـ ٨ ســـنوات ـ 
الرجال: مبارك الكبيـــر ـ ق٢ ـ ش١٣ ـ 
م٢٢ ـ ت: ٥٥٤٢٠١١٠، النســـاء: هدية ـ 

ق٤ ـ ش٣ ـ م٦٣.
  عائشة إبراهيم سليمان الفصامـ  ٥٩ عاماـ  الرجال: 
العديليـــةـ  ش الكليبـ  ق٢ـ  م١٧ـ  ت: 
٦٦٣٦٣٣٦٣، النساء: قرطبة ـ ق١ ـ ش١ 
ـ ج٤ ـ م٨ ـ الدفن الســـاعة التاســـعة 

صباحا.
  حسام الدين فهمي رضا العمدـ  ٧٨ عاماـ  ضاحية 

صباح الســـالم ـ ق٦ ـ ش األول ـ ج٨ ـ 
م١٢ ـ ت: ٩٩٤٠٥٨١٠ ـ الدفـــن الســـاعة 

التاسعة صباحا.
  عبدالـرزاق عبـداهللا مبارك بوقريـصـ  ٦٥ عاماـ  
الرجال: ضاحية عبداهللا السالمـ  ق٣ـ  ش 
أبويوسف القاضيـ  م٢١ـ  ت: ٢٢٥٢٥٨٢٢، 
النساء: مشرف ـ ق٦ ـ ش الثالث ـ م٣٢ 

ـ ت: ٩٩٤٠٠٩٩٢.
  سميرة غريب إبراهيم الكندريـ  ٥١ عاماـ  الرجال: 
الشعب ديوان الكنادرةـ  ت: ٩٩٧٤٧٧٩٢، 
النســـاء: جنوب السرة ـ حطني ـ ق٣ ـ 

ش٣٢٧ ـ م٢٣ ـ ت: ٢٥٢٢٤١٥٨.
  نيره عبدالهادي احلته املطيريـ  ٤٨ عاماـ  العيون 
ـ  ـ ت: ٩٩٩٩٨٠٢٢  ـ م١٥٨  ـ ق٢ ـ ش٣ 

الدفن بعد صالة العصر.
  فوزية عثمان إبراهيم القليشـ  زوجة خميس عبيد 
االحسنيـ  ٤٧ عاماـ  الرجال: العمريةـ  
ق٣ـ  ش١ـ  م٩ـ  ت: ٩٧٨٨٠٤٦٨، النساء: 
الفيحاءـ  ق٨ـ  ش٨٣ـ  م٢ـ  الدفن الساعة 

التاسعة صباحا.
  نورة نادر زيد جامع احلربي ـ ٣ سنوات ـ الظهر 
ـ ق٣ ـ ش االول ـ م١٩ ـ ت: ٥٥١٤١١١٤ ـ 

 .٩٧٩٦٩٩٠٧

 القبض على جورجي حاول تهريب ٢٤٠ زجاجة خمر 

 إنقاذ سفينة إيرانية من الغرق في ميناء الدوحة 

 بنغاليون ينسخون األفالم في «الوطية» 
  ويعتدون على رجال وزارة اإلعالم بالضرب 

 أمير زكي
  أحال رجال منفذ «خباري العوازم» الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات وافدا من اجلنسية اجلورجية 
حاول تهريب ٢٤٠ زجاجة خمر متنوعة الى داخل 

البالد مستغال شاحنة قدم بها من العراق.
  وقال مصدر امني ان رجال املنفذ أوقفوا اجلورجي 

للوقوف على الشـــحنة التي يحملها اثناء قدومه 
فأبلغهم بأنه يعمل مع اجليش األميركي فأبلغوه 
بأن هذا ال مينع من تفتيش الشاحنة، خاصة بعد 
اتفاق بهذا الشأن ليكتشف رجال أمن خباري العوازم 
أن اجلورجـــي وضع ٢٤٠ زجاجة خمر في مخابئ 

سرية. 

 متكنت سلطات ميناء الدوحة التابع ملؤسسة 
املوانئ الكويتية من إنقاذ ســـفينة إيرانية حتمل 
بضائع من الغرق داخل امليناء دون وقوع خسائر 
بشرية أو مادية. وأوضح مدير ميناء الدوحة عادل 
الشويب ان ربان السفينة اإليرانية أبلغ سلطات 

امليناء أمس بأن السفينة على وشك الغرق.
  وأن سلطات امليناء قامت على الفور بإبالغ اجلهات 

املعنية في مؤسسة املوانئ الكويتية ومركز مطافئ 
ميناء الدوحة ومركز الشويخ لالنقاذ البحري، حيث 
ســـارعت جميع اجلهات التي مت ابالغها إلى مكان 
احلادث. وقامت بســـحب املياه من داخل السفينة 
وإخالئها من حمولتها، مشـــيرا إلى أن الســـفينة 
كانت محملة بـ ٩ سيارات وكميات كبيرة من املواد 

الغذائية. 

 أمير زكي
  «حلقوا علينا ترى بنطق» هذا هو فحوى اتصال 
هاتفي ورد الى عمليات وزارة الداخلية ومصدره 
موظف في وزارة االعالم قســــم التفتيش، وبدور 
وزارة الداخلية جتاوبت مع البالغ سريعا وانتقلت 
الى موقع احلدث لتكتشف ان هناك جتمعا عماليا 
على ٣ موظفني كويتيني فيما كانوا يداهمون وكرا 

لنسخ وطباعة االفالم.
  وقال مصدر أمني متت السيطرة على اآلسيويني 

وجميعهم بنغاليون وبالتحقيق في الواقعة تبني 
ان املوظفني الثالثة توجهوا الداء عملهم وســــط 
معلومات تشــــير الى اســــتغالل احملل في طباعة 
االفــــالم ولدى دخولهم لتحريــــر محضر مخالفة 
قام بنغالي يدعى فاروق باالستغاثة بدعوى انهم 
رجال مباحث مزيفون ليتجمع عمال آســــيويون 
كانوا داخل املجمع الواقع في الصاحلية ويضربون 
املواطنني ومت احتجاز البنغالــــي بتهمة التعدي 

على موظف عام. 

 مواقيت الصالة وصفحة الخدمات ص ٨ 

 رسم كروكي للخارطة اجلينية كما قدمها الباحثون أول من أمس                  (رويترز)

 البابا شنودة الثالث عبداحملسن العبيكان

 سارقا «دولية» يسقطان بـ ٥٠ هاتفاً  آسيوي سقط بـ ٢٤ سلندر غاز 

 مواطن أهان مضيفًا في الجو
  

  محمد الجالهمة
  أحيل مواطن الى مخفر اجلليب نقال من مطار الكويت الدولي 
وذلك بعد أن أبلغ كابنت طائرة كويتية رجال أمن املطار بإقدام املواطن 
على إهانة مضيف ومحاولة االعتداء عليه فيما كانت الطائرة في 
اجلو. وقال كابنت الطائرة القادمة من سورية ان املواطن صعد الى 
الطائرة ترافقه عائلته وجلســـوا في عدة مقاعد وتبني ان املواطن 
وعائلته ال يجلســـون على مقاعدهم وامنا يجلســـون على مقاعد 
غيرهم من الركاب وبعد حتليق الطائرة تقدم املضيف من املواطن 
طالبا منه ان يجلس واسرته في مقاعدهم التي مت حتديدها خاصة 
ان أصحاب املقاعد األصليني متسكوا باجللوس على مقاعدهم، إال 

ان املواطن رفض وأهان املضيف بالسب والقذف وكاد يضربه. 

 هاني الظفيري
  املتعـــارف عليه في ضبطيات رجال أمن الفروانية هو توقيف 
لصـــوص حديد او نحـــاس ولكن املختلف ان يتـــم توقيف لص 
سلندرات، وهذا هو ما حدث حينما جرى توقيف آسيوي يستقل 

سيارة هاف لوري ومعه ٢٤ سلندر غاز.
  وقال مصـــدر امني ان رجال امن الفروانية أوقفوا اآلســـيوي 
واستغربوا من حيازته لهذا الكم من السلندرات وبالتحقيق معه 
اعترف بأنه يســـرق الســـلندرات من أمام البقـــاالت وكذلك التي 
يتركها السكان مقابل شـــققهم ومن ثم يبيع الواحدة في سكراب 
أمغرة بدينارين، ومتت احالته الى املباحث اجلنائية ملعرفة سجله 

اجلنائي. 

 محمد الدشيش
  خالل جولة أمنية اعتيادية لرجـــال أمن الفروانية في منطقة 
جليب الشيوخ امس االول متكن النقيب عبدالعزيز البعير ووكيل 
ضابط سليمان اخلالد والعريف عبداهللا الوسمي من ضبط آسيويني 
يقومـــان بإدارة وكـــر اتصال دولي وجرى ضبـــط عدد كبير من 
الهواتف، وقدر مصدر امني املضبوطات التي ضبطت معهما بـ ٥٠ 

هاتفا أرضيا و٨ موبايالت وجهازي كمبيوتر.
  مـــن جهة اخرى داهمت قوة من امن العاصمة وكرا لالتصاالت 

الدولية في شرق وأوقفت ٣ آسيويني يقومون بإدارته. 

 اآلسيوي وأمامه سلندرات الغاز املضبوطة

 والدخان غطى الطريق 

 اآلسيويان وأمامهما الـ ٥٠ هاتفا وجهازا الكمبيوتر

 حرارة الجو تشعل أشجار «شارع الصحافة»

 فك شفرة الخريطة الجينية لڤيروس اإليدز كاملة ألول مرة 
 واشنطن ـ رويترز: قدمت تقنية 
جديدة للباحثني فرصة إللقاء نظرة 
أوسع على اخلريطة اجلينية لڤيروس 
االيــــدز وهي اول مرة ميكن فيها فك 
بالكامل، وقال  شفرة هذه اخلريطة 
باحثون أميركيون إن التقنية اجلديدة 
قد ال تؤدي فقط الى عالجات جديدة 
ضد الڤيروس القاتل غير القابل للشفاء 
وامنا ايضا ضد ڤيروسات اخرى مثل 
االنفلونزا وتلك التي تسبب نزالت 

البرد الشائعة.
   وقال كفني ويكس من جامعة نورث 
كاروالينا الذي قاد فريق الباحثني في 
مقابلة عبــــر الهاتف «نأمل ان يفتح 
ذلــــك الكثير من الفــــرص اجلديدة 
الكتشاف االدوية». وڤيروس نقص 
املناعة املكتسب «االيدز» معروف بأنه 
ينتمي لڤيروسات احلمض النووي 
الريبوكسي «آر ان ايه» وكما هو احلال 
بالنسبة لڤيروسات االنفلونزا وشلل 
االطفال والكثير من الڤيروسات التي 
تســــبب نزالت البرد فإنه يستخدم 
احلمض النووي الريبوكسي بدال من 
احلمض النووي الديوكسي «دي ان 
ايه» كخريطة له لدى اداء وظائفه. 

  ويعتمد حمض «دي ان ايه» على 
لبنــــات بناء تســــمى نوكليوتيدات 
لنقل املعلومات على ضفيرتني لبناء 
الشفرة اجلينية وأما حمض «آر ان 
ايه» فله ضفيرة واحدة ويعتمد على 

تشبه القاء نظرة موسعة على خريطة 
واحلصول على رؤية اوسع للمشهد 

على حساب التفاصيل الدقيقة».
  وقــــال ويكس ان ذلك سيســــاعد 
بالتالي الباحثني على انتاج ادوية افضل 
لعالج مثل هذه الڤيروسات وتعمل 
االدوية اجلديدة في االغلب الختراق 
تراكيب معينة للڤيروس ومنعه مثال 
من االرتباط بخلية او تشويش عمله 

ملنعه من االستنساخ.
  لكن الدفاع ضد ڤيروسات «آر ان 
ايه» يتميز بصعوبة خاصة، فعلى 
سبيل املثال يوجد في السوق حاليا 
اكثر من ٢٠ عقــــارا لاليدز ويتطلب 
االمر اســــتخدام اكثر من تشــــكيلة 
منها للســــيطرة على املرض وكثير 
من ســــالالت االنفلونزا تقاوم تأثير 
مضادات الڤيروســــات االقدم بل ان 
عمليــــة التحور ســــاعدت نوعا من 
االنفلونزا املوســــمية على مقاومة 
دواء تاميفلــــو الذي تنتجه شــــركة 

«روش».
  وقال ويكس ان تقنية التصوير 
اجلديدة ستساعد الباحثني على ايجاد 
اســــاليب تعامل جديدة، واضاف ان 
من شبه املؤكد ان تساعد على املدى 
القريب علــــى تصميم وانتاج أدوية 
توقف عمل «آر ان ايه»، وميكن لتلك 
األدوية ان تتدخل فيما يتعلق باخلاليا 

املعيبة او البكتريا والڤيروسات. 

أمناط التواء معقدة لنقل املعلومات 
وايضا علــــى النوكليوتيدات. وقال 
ويكس «يوجد كثيــــر من التراكيب 
في اخلريطة اجلينية حلمض «آر ان 
ايه» اخلاصة بڤيروس االيدز يجعلها 
تلعب بصورة شبه مؤكدة دورا لم 
يكن موضع تقدير في الســــابق في 

رسم الشفرة الوراثية».
  وطــــور فريق الباحثــــني طريقة 
كيميائية جديدة تســــمى «شــــيب» 
اي شكل لرســــم صورة ليس فقط 
لنوكليوتيــــدات «آر ان ايــــه» وامنا 

ايضا الشكال وانثناءات ضفائر «آر 
ان ايه».

  وميكن لطرق التصوير األخرى مثل 
تصوير البلورات باألشعة السينية 
التقاط املوضع الدقيق لكل ذرة لكنها 
تصور مساحة صغيرة فقط في كل 
مرة وقال ويكس ان طريقة شــــيب 
تتيح رؤية صــــورة اكبر لكن ليس 

على املستوى الذري.
  وقال هاشم الهاشمي من جامعة 
ميشيغان في تعليق على الكشف نشر 
مبجلة نيتشر «التقنية بهذا الشكل 

 أمير زكي
الذي اســــتبعد  الوقت    في 
مصدر في اإلدارة العامة لإلطفاء 
ان تكون درجــــة احلرارة هي 
التي تسببت في اندالع النيران 
في اشجار في شارع الصحافة 
مرجحا ان يكون احلريق عمدا 
اال ان شاهد عيان استبعد ان 
يكون عقب سيجارة مشتعلة 
وراء احلريق وان اشعة الشمس 
احلارقة هي التي تسببت في 
احتراق األشجار بحسب مصدر 

اطفائي.
  وكان املارة شاهدوا النيران 
تتدافع من عدد من االشــــجار 
وابلغوا عمليات وزارة الداخلية 
التي بدورها اخطرت مركز اطفاء 
الذي ســــارع رجاله  الشويخ 

الخماد النيران.
  يذكر ان درجــــات احلرارة 
تصــــل الى معدالت قياســــية 
ورمبا تتجــــاوز الـ ٥٠ درجة، 
اال ان ارتفاع احلرارة ال يؤدي 
الى وقوع حرائــــق من تلقاء 

نفسها..
  من جهــــة اخرى اصطدمت 
مركبة بإحدى االشــــجار على 
شــــارع اخلليج، واصيب قائد 

السيارة بجروح بسيطة..
  وعلــــى صعيــــد احلوادث 
املرورية اصيب ٦ اشــــخاص 
بإصابات متفرقة جراء حادث 
تصادم على طريق الغزالي ومن 
بني املصابني ٣ شباب كويتيني 
ومصري وهنديان ونقلهم عدد 
من رجـــال الطـــوارئ الطبية 
الفروانيــة  الى مستشــــفـــى 
نـــــــوري  ومنهــــم طـــــــارق 
وتوفيـــق يوسف ومصطفــى 

عمــران. 
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