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صنع البشر السالح بحجة صد الوحوش الضواري وقنص الطرائد 
من أجل الطعام ومبرور الزمن »توحشن« اإلنسان وصار يستعمل 

األسلحة ضد أخيه اإلنسان، ثم صار يكثر من اإلجناب بحجة 
فالحة األرض أو الذود عنها، لكنه سرعان ما افتعل املعارك وزج 

بأبنائه فيها حتى قيل ان العرب قدميا كانوا يطلقون على عبيدهم 
أسماء جميلة بعكس أوالدهم الذين يحملون أسماء قاسية ومرعبة 

)صخر، منر، حجر( ذلك أن عبيدهم لهم وأوالدهم لألعداء.
يتحدث االنسان عن النجوم في السماء وقدماه في وحل األرض، 
يرفع شعارات احلق ويحارب من أجل الباطل، وفي القرن الرابع 

عشر ضاقت البرتغال ذرعا مبساحتها الصغيرة فتوسعت باجتاه 
البحر بحجة نشر العقيدة املقدسة فاحتلت أراضي اآلخرين ونهبت 
خيراتها وسيطرت على طرق املالحة الدولية والتاريخ يعج باألمثلة 

والشواهد.
يقول االنسان ما ال يفعل ويفعل عكس ما يقول، يتسبب بنشر 

االمراض واألوبئة ثم يصنع أدوية ليبيعها على ضحاياه املرضى، 
يصنع الڤيروسات التي تهاجم الكمبيوتر وفي الوقت ذاته يصنع 

مضاد الڤيروسات، متناقضات ال حد لها. يستعمل املسعفون 
الشاش األبيض والقطن األبيض واملصل األبيض وهم يرفعون 
هالال أو صليبا أحمر وعند العرب الذين يصفون الكلب بالوفاء 

حني يختلف العربي مع اآلخر يشتمه بكلمة »يا كلب«.
ما أغرب حكايتك أيها اإلنسان!

حكاية اإلنسان

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 3:13
الشروق 4:49
الظهر 11.48

العصر 3:22
املغرب 6:48
العشاء 8:21

 أعلى مد: 
4:08 ص - 2.29 م

أدنى جزر:
9:14 ص - 9:46 م

حار + رمال مثارة والرياح 
ش��مالية غربية سرعتها 

20 - 45 كم/س.
العظمى: 44

الصغرى: 29

رجال االطفاء اثناء تعاملهم مع احلريق

ج���دة � العربية: متكنت 14 فرق���ة إطفاء من 
السيطرة على حريق نشب مساء األربعاء مبصنع 
الرقائق الرغوية واالس���فنج باملرحلة األولى في 

املنطقة الصناعية جنوب محافظة جدة.
وبعد ورود البالغ لغرفة عمليات الدفاع املدني 
عن نشوب احلريق ومتريره للجهات املعنية، هرعت 
ال���ى موقع احلادث 14 فرقة إطف���اء وفرقتا إنقاذ 

وإسعاف تدعمها فرق مساندة وصهاريج مياه.
وباشرت الفرق مكافحة النيران املشتعلة في 
مصنع الرقائق الرغوية واالسفنج وعملت على 
إخماد احلريق املشتعل في القسم اخلاص بفرم 
االسفنج مبس���احة تقدر ب� 2400م، والواقع بني 
عدة أقسام مشيدة بالطوب اإلسمنتي ومسقوفة 
بالصاج احلديدي في مساحة تصل إلى 10000م.

وحدت فرق اإلطفاء من تفاقم النيران وانتشارها، 
كما متكنت من عزل احلريق عن خزانات حتتوي 
على مادة الديزل في اجلهة الغربية من املصنع، 
وعزل النيران عن بقية أقس���ام املصنع واملكاتب 
اإلدارية واملصان���ع املجاورة باإلضافة إلى تأمني 
مادة »mdi« الكيميائية املس���تخدمة في صناعة 
القوالب اإلس���فنجية. ومت طلب دعم ثالث فرق 
إطفاء من العاصمة املقدس���ة، متركزت في أقسام 
حددت لها مس���بقا من قبل غرفة العمليات، ولم 

ينتج عن احلادث أي إصابات تذكر.
وباشر ضابط التحقيق عمله في حصر اخلسائر 

املادية والكشف عن أسباب نشوب احلريق.

اكتش����ف خبراء أمن املعلومات ڤيروسا هو 
األكثر تطورا من الناحية الفنية من سابقيه يصيب 

نظام تشغيل أندرويد.
وع����رف مختبر كاسبيرس����كي الفايروس ب� 
إلى  Backdoor.AndroidOS.Obad.a. وللدخ����ول 
الهواتف الذكية يستخدم الڤيروس Obad.a نقطتي 
ضعف في نظام »غوغل«، إحداهما تتعلق مبكون 

.AndroidManifest.xml واآلخر مبلف DEX2JAR
وال ميكن حذف الڤيروس بالطريقة االعتيادية، 
ألن����ه ال يظهر على قائم����ة البرامج مما يزيد من 
صعوبة اكتشافه. وذكر مختبر كاسبيرسكي أن 
هذا الڤيروس يشبه بكوده املتطور ڤيروسات نظام 
تشغيل »ويندوز«. وبعد دخوله إلى األندرويد 
يرسل الڤيروس رس����ائل نصية إلى أرقام غير 
مجانبة، ويحمل من اإلنترنت برامج مضرة، وينقلها 
إلى أجهزة »بلوتوث« واإلنترنت الالسلكية األخرى، 

وينفذ أوامر يتلقاها من السيرفر عن بعد.
كما ينقل Obad.a ل� »مركز القيادة« كل املعلومات 
األساس����ية حول اجلهاز الذكي، مب����ا فيها أرقام 

الهواتف والتوقيت احمللي والرصيد املتاح.

14 فرقة إلطفاء حريق نشب 
مبصنع لإلسفنج في جدة

ڤيروس متطور يصيب 
نظام تشغيل أندرويد

رميا فقيه

بائع املالبس الذي اثار ضجة في البرملان

انچلينا چولي

ً ملكة جمال أميركا اللبنانية تقدم برنامجاً واقعيا

بائع مالبس يروج لبضاعته 
داخل البرملان املغربي يثير عاصفة

»الشرير« يعيد أنچلينا چولي إلى السينما

إجناز مهم في أبحاث  ڤيروس »ميرس« 
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بيروت - العربية: تس���تعد، ملكة جمال 
أميركا اللبنانية األصل، لتقدمي برنامج واقعي 

خاص قريبا، بعدما عرض عليها ذلك.
وبحسب ما ذكرت صحيفة »النهار«، يسلط 
البرنامج الضوء على مختلف مراحل حياتها، 
انطالقا من طفولتها في اجلنوب اللبناني إلى 
حني وصولها إلى »الت���اج امللكي« في أميركا 

ونيلها لقب »ملكة جمال أميركا«.
يذكر أن البرنامج سيكون عبارة عن مجموعة 
حلقات قصيرة تروي سيرة حياتها على طريقة 
تلفزيون الواقع، وس���يعرض على أكثر من 
شاشة. وتستعد فقيه حاليا ملرحلة التحضير 
والتصوير، حيث من املق���رر أن يبدأ عرض 

البرنامج في شهر سبتمبر املقبل.

الدار البيضاء - العربية: لم يجد بائع جالبيب 
ما مينعه من ولوج قبة البرملان املغربي، احملصنة 
أمنيا، ليعرض أثوابه على السادة النواب، الذين 
وجدها بعضهم مناس����بة الختي����ار احللة التي 

تناسب شهر رمضان القادم.
بدوره، لم يدع مصور صحافي الفرصة تفلت 
منه، ليلتقط صورا تتفرد بها جريدته وتنش����ر 
من بينها واح����دة في صدر صفحتها األولى مع 

تعليق مقتضب في جملة.
ابراهيم استديري مدير أمن البرملان اقسم حني 
س����ئل كيف ولج هذا التاجر إلى داخل املؤسسة 
التش����ريعية املعروفة بتش����ددها على مستوى 
املراقبة، والتي ال ينجو منها الصحافيون املهنيون، 

بأن اخلبر عار عن الصحة.
وذكر أن املكان الذي التقطت فيه الصورة غير 

معروف، وأن التجار ال يعتبون باب البرملان.
في حني أكد توفيق بوعشرين، مدير حترير 
جريدة » أخبار اليوم«، في املغرب التي أوردت 
الصورة، أن الصحيفة لديها أكثر من صورة، أخذت 

لقطاتها من زوايا متعددة داخل املؤسسة البرملانية، 
مشيرا إلى أن وجوه االشخاص املتحلقني حول 
البائع معروفة. وقال بوعشرين إن هذه احلالة 
ثابتة وال تدع مجاال لإلنكار أو الهروب إلى األمام، 
واصف����ا دخول بائع أث����واب اجلالبيب إلى قبة 
البرملان باألمر اخلطي����ر، ألنه يعكس نوعا من 
االستهتار مبؤسسة تشريعية حتولت في حلظة 

ما إلى سوق جتاري.
وكشفت مصادر أن التاجر نفذ إلى البرملان حتت 
حماية نائب برملاني، يسير له ترويج بضاعته 

وجلب إليه زبائن ينتمي أغلبهم للمعارضة.
وقالت إعالمية مغربية، فضلت عدم الكشف 
عن اسمها، إنها عاينت أثناء قيامها مبقابلة مع 
إحدى النائبات البرملانيات حالة من نوع آخر، 
تتمثل في اقتحام إحدى املوظفات بالبرملان جلسة 
املقابلة لتخبر البرملانية أن سيدة تعد احللويات 
املغربية التقليدية أحضرت لها بضاعتها وذهبت 
لتوزع باقي الطلبات احملددة س����لفا على بعض 

النائبات.

ام بي س����ي: »املؤذي أو الشرير« هو عنوان 
الفيلم اجلديد ال����ذي انتهت أنچلينا چولي من 
تصويره قب����ل خضوعها لعملية اس����تئصال 
ثدييها في مايو املاضي، وسيعرض في 2 يوليو 

.2014
تدور أحداث الفيل����م في إطار من الفانتازيا 
واخليال حول »اجلميلة النائمة وحكايتها مع 
األميرة عدوة الشر«، وبلغت امليزانية التقديرية 
لفيلم »الشرير« نحو 200 مليون دوالر، واستغرق 

التصوير نحو 4 أش����هر حيث بدأ تصوير أول 
مشاهده يوم 13 يونيو 2012 وانتهى في 9 أكتوبر 
من نفس العام. وتعاق����دت أنچلينا على فيلم 
آخر ينتمي لنوعية الرسوم املتحركة ولم تبدأ 
تصويره بعد، وهو اجلزء الثالث لفيلم »باندا 
الكونغ فو«، وستقوم خالله بعمل أداء صوتي 
فقط لش����خصية »تيجرس«، وم����ن املتوقع أن 
يعرض هذا الفيلم في ديسمبر 2015 وهو مصنف 

ضمن أفالم األكشن واملغامرات.

الري����اض � س����ي. ان. ان: أعلنت وزارة 
الصحة الس����عودية عن قطع خطوة مهمة 
في األبحاث املتعلقة بڤيروس عدوى املنشآت 
الصحية املكتسبة ملتالزمة اجلهاز التنفسي 
MERS-( التاجية الشرق أوسطية كورونا

COV( مبا يفتح الباب أمام إيجاد آلية سريعة 
لتشخصيه.

وقام نخبة من الباحثني في اململكة العربية 
السعودية واململكة املتحدة بدراسة عاجلة 
للخصائص الوراثية الناجمة الڤيروس، وذلك 
بالتعاون مع علماء من جامعة كوليدج في 

لندن ومعهد ويلكوم ترست ساجنر.
وقال وكيل ال����وزارة للصحة العامة د. 
زياد ب����ن احمد ميمش ف����ي تصريحات ل� 
CNN بالعربية: »انه بفضل من اهلل متكنت 
الوزارة من دراسة تكتل حاالت الڤيروس 
ووضع تسلسل الترتيب اجليني للڤيروس 
وبش����كل متكامل وذلك خالل فترة قياسية 
من حاالت التفشي الذي حدث في محافظة 

األحساء«.

وأوضح املتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
السعودية د. خالد مرغالني أنه مت تسجيل 
تسلسل جيني كامل من أربعة مرضى من 
حاالت تفشي األحساء باملنطقة الشرقية على 
قاعدة بيان����ات بنك اجلينات وذلك اعتبارا 

من يوم الثالثاء.
ويتيح التعرف على جينوم الڤيروسات 
فرصة تطوير اختبار س����ريع وموثوق به 
لتشخيص أي عدوى محتملة، كما من شأنه 
أن يفت����ح الباب أمام تطوي����ر اختبار الدم 
للتحقق من األجس����ام املضادة للڤيروس 
ولفهم أوبئته بطريقة أفضل، والتمييز بني 
أولئك الذين تعرضوا للڤيروس ومت شفاؤهم، 
مقارنة بأولئك الذين لم يشفوا، زيادة على 
أنه سيسهل من أمر حتديد أسباب االنتقال 

وكيفيته.
كما اعتبر مميش أن »هذه اخلطوة إيجابية 
نحو متابعة تط����ور وحتور الڤيروس مع 
مرور الوقت وتساعد في خطوات التشخيص 

وايجاد آلية سريعة لتشخيص املرض«.

وكاالت:  كشفت دراس���ة علمية جديدة 
أجراها باحثون أميركيون أن الهواتف الذكية 
واإللكترونيات اللوحية تسبب األرق لإلنسان، 
ألن الضوء املنبعث من الهاتف الذكي يتداخل 
الهرمون  مع هرمون »امليالتون���ني«، وهو 
املسؤول عن التحكم في دورة النوم واليقظة 
الطبيعية، حيث أوضحت الدراسة أن إبعاد 
الهاتف الذكي عن السرير، وخاصة الوجه 
مبسافة تقدر ب�14 بوصة، يقلل من تداخل 

إشاراته مع هرمون »امليالتونني«.
وأجرى الباحثون الدراسة باستخدام هاتف 
ذك���ي في غرفة مظلمة، حيث وجد أنه كلما 
زادت إضاءة الهاتف في الغرفة واقترب من 
الوجه من ناحية املس���افة، كان أكثر تأثيرا 
على هرمون »امليالتونني« بشكل سلبي من 

خالل قمع إفرازه وتعطيل النوم.
وأكد الدكتور لويس كران املؤلف املشارك 

في هذه الدراسة العلمية والطبيب النفسي 
وخبير النوم في مايو كلينك بوالية اريزونا 
، أن الناس في املاضي كانوا يذهبون للفراش 
ومعهم كتاب للقراءة قب���ل النوم، أما اآلن 
فيذهبون لفراشهم ومعهم جهاز لوحي للقراءة 
منه، لكنهم بعد ذلك ال يستطيعون النوم، 
مما جعلنا نفكر أنه ذو تأثير س���لبي على 

عملية النوم.
وكانت دراسة سابقة في جامعة نورث 
ويستون األميركية أوضحت أن ما يسبب 
األرق هو تلك األضواء الساطعة من األجهزة 
اإللكترونية احملمول���ة التي تصيب العقل 
البش���ري باالرتباك، والتوتر، وتش���ويش 
الذهن وخداعه، بأن الوقت مازال نهارا ولم 
يأت الليل بعد، مما يجعل العقل مشوش���ا، 
وال يتقب���ل فكرة اخلضوع للراحة والنوم، 

ويصاب باألرق والصداع.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

عبداهلل فهد يعقوب العيدي ـ 8 سنوات ـ الرجال: 
السرة ـ ق5 ـ ش3 ـ م57 ـ ت: 50700265 ـ 
99575530 النساء: القيروان ـ ق2 ـ ش215 ـ 

م20 ـ ت: 99850024.
عبدالرزاق أحمد عبداهلل مبارك املطوع ـ 72 

عاما ـ بيان ـ ق5 ـ الشارع األول ـ م21 ـ ت: 
99078486 ـ 99239888.

نعيمة عبداحملسن العياضي، ارملة ابراهيم محمد 
اجلريوي ـ 81 عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق6 ـ 

شارع التلمساني ـ م50 مقابل ديوان الوقيان ـ 
ت: 99755878 ـ النساء: الفيحاء ـ ق6 ـ ش62 

ـ م2 مقابل شارع دمشق ـ ت: 22549993.
راشد محمد صقر العجمي ـ 59 عاما ـ الرجال: 
الرقة ـ ق3 ـ الشارع الرئيسي ـ م10 ـ ت: 

51057666 ـ النساء: الظهر ـ ق4 ـ ش3 ـ ج4 ـ 

م13 ـ ت: 50400025.
حمد سليم شحيبر ـ 20 عاما ـ القرين ـ ق3 ـ 

ش4 ـ م50 ـ ت: 25429447.
صالح زيد اخلبيزي ـ 69 عاما ـ الرجال: الشامية 
ـ ق10 ـ ش19 ـ م2 ـ ت: 66168118 ـ النساء: 

السرة ـ ق1 ـ ش12 ـ م9 ـ ت: 99046500.
أمينة شاكر ناصر، أرملة خليل ابراهيم الشطي 
ـ 73 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق1 ـ شارع 

الشافعي ـ ج11 ـ م40 ـ ت: 66464288 ـ 
النساء: الرميثية ـ ق7 ـ ش73 ـ م32 ـ ت: 

99286882 ـ الدفن التاسعة صباحا.
نوال توفيق أحمد، أرملة دحيالن رجيان احلربي 

ـ 65 عاما ـ املنقف ـ ق1 ـ ش111 ـ م21 ـ ت: 
.99689779


