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 دبيـ  سي.إن.إن: عبر عدد من 
احلاخامات (رجال الدين) اليهود 
عن قلقهم من القرار السويسري 
املآذن،  الذي يقضي بحظر بناء 
قائلــــني إن الهــــدف التالــــي في 
سويســــرا رمبا يكون الشعائر 

اليهودية.
  وظهرت مخاوف رجال الدين 
اليهودي خالل مؤمتر للحاخامات 

األوروبيني عقد اخلميس 
املاضي في العاصمة 

الروسية موسكو 
مبشاركة نحو 
٨٠٠ حاخــــام 
أكثر من  من 
دولــــة،   ٤٠
عبــــر فيــــه 
مشــــاركون 
عــــن قلقهم 
تنامي  مــــن 

مشاعر العداء 
لألديان. ونقلت 

وكاالت أنباء عن 
فيليب كرمل مدير 

العالقــــات الدولية في 
املؤمتر قوله إن «أي حترك في 

اجتاه العداء لألجانب أو املشاعر 
القومية املتطرفة سيئ بالنسبة 
لليهــــود. منو اليمــــني املتطرف 
يضفي شرعية على اآلراء املعادية 
لألجانــــب». ومطلع األســــبوع 
اجلاري، قالت سويسرا إن نتائج 
االستفتاء على اقتراح حظر بناء 
املآذن تشير إلى حصول اخلطوة 

على دعم ٥٧٪ من األصوات، في 
مفاجأة غير متوقعة، حيث كانت 
معظم استطالعات الرأي تشير إلى 
أن الناخبني سيعارضون االقتراح، 

وإن بغالبية طفيفة.
  وفي الڤاتيــــكان، قال رئيس 
املجلــــس البابــــوي للمهاجرين 
املونســــنيور انتونيــــو ماريــــا 
فيليــــو، إنه متفق مــــع «اخلط 
الذي تبناه األســــاقفة 
السويســــريون» 
أعربوا  الذيــــن 
«قلقهم  عــــن 
العميق» مما 
ه  صفــــو و
بأنه «ضربة 
ســــيــة  قـا
للحريــــــة 
ينيــــة  لد ا
ولالندمــــاج 

بشــــكل 
وأكد  عــــام». 
ر  نســــنيو ملو ا
فيليو مجددا «نحن 
املسيحيني ال ميكن أن 
نقبل منطق االستبعاد، إذا كان 
أحد يريد أن يكون كاثوليكيا فيجب 
أن يكون منفتحا على اآلخرين». 
وكان األمني العام ملجلس األساقفة 
السويسريني املونسنيور فيليكس 
غمــــورـ  عبر في مقابلة إذاعيةـ  
عن استياء األساقفة السويسريني 
من موضوع حظر بناء املآذن في 

سويسرا.

  لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: 
قالـــت جنمة هوليــــوود 
الشـــابـــة ديانا كروجر 
إن مهارتهـــا فـــي «ذبح 
الدجـــــاج» كانــــت من 
العناصــر املؤثرة فـــي 

تقــدمهـــا املهنـــي.
  وقالت املمثلة األملانية 
(٣٣ عاما) في تصريحات 
ملجلة شــــورت ليست: 
أتعامل  «أعرف كيــــف 
مع السالح وكيف أذبح 
الدجاجة» وأوضحت أن 
هذه املهارات كانت من 
التي  األســــباب املهمة 
العاملي  دفعت املخرج 
كوانتــــني تارانتينــــو 
الختيارها للمشــــاركة 

فــــي فيلمه الشــــهيــر «اجنلوريــــوس باســــتاردس» (أوغاد 
مشينون).

  وقالت كروجر انها اكتسبت هذه املهارات من خالل نشأتها 
فــــي قرية بأملانيــا إذ كان عليهــا دوما اثبات نفســــها وســــط 

الذكور.
  وولدت كروجر في والية سكسونيا السفلى بأملانيا ولكنها 
غــــادرت البالد وهي في الـ ١٥ من عمرهــــا متجهة إلى باريس 

للعمل في مجال املوضة.  

  ديانا كروجر

 عمر بن الدن

 اوباما يصافح سيدة ترتدي مالبس بابا نويل                                     (ا.ف.پ ـ ا پ)

 الوزراء فوق قمة إيفرست أثناء اجتماعهم          (أ.ف.پ)

 رئيس الوزراء النيبالي مادهاف كومار في الوسط أثناء االجتماع 

 تالميذ في مدرسة صينية باألقنعة الواقية                           (أ.پ)

 حكومة نيبال تعقد االجتماع «األكثر ارتفاعًا» 
  فوق إيفرست: احذروا تغير المناخ 

 كامتندوـ  د.ب.أ: عقد مجلس 
وزراء نيبال اجتماعا في معسكر 
فوق قمة إيفرست امس ودعوا 
الدول الغنية لتحمل مزيد من 
املسؤولية حيال تداعيات ارتفاع 
درجة حرارة األرض والتغير 

املناخي.
الدعوة لالجتماع    وأطلقت 
الذي يعتبر»األكثر ارتفاعا»على 
مستوى العالم، جلذب االهتمام 
املناخي وارتفاع  التغير  بآثار 
درجـــة احلرارة علـــى اجلبال 
الواقعة فـــي منطقة الهيمااليا 
قبيل قمة املناخ العاملية املزمعة 

في كوبنهاغن.
  وأفـــادت قنـــاة تلفزيونية 
مملوكة للحكومة النيبالية بأن 
٢٤ وزيرا بينهم رئيس الوزراء 
مادهاف كومار نقلوا جوا إلى 
معسكر كاالباثار وهو معسكر 
قاعدة قمة إيفرست الواقع على 
ارتفاع ٥٢٤٢ مترا في الساعات 

األولى من صباح امس.
  وأظهـــرت لقطـــات نقلهـــا 
تلفزيـــون نيبـــال العديد من 
أقنعة  الوزراء وهم يرتـــدون 
تنفـــس لتعويـــض نقـــص 
األوكسجني فوق قمة اجلبل في 
موقع انعقاد االجتماع وســـط 
أجـــواء باردة وهبـــوب رياح 

يعصف باملخيم.
الـــوزراء قرارا من    وتبنى 

 عائلة أوباما تضيء شجرة الميالد

عشر نقاط ركزت على تداعيات 
املناخـــي على منطقة  التغير 

الهيمااليا.
  وقال رئيس الوزراء كومار 
إنه يتعني علـــى الدول الغنية 
حتمل مزيد من املسؤولية حيال 

حماية جبال الهيمااليا.
  وأضاف «يجب علينا التعاون 
مـــع باقـــي دول منطقة جبال 

الهيمااليا».
  وخالل مؤمتر صحافي عقد 
الحقا في قرية سيابوتش (١٤٠٠ 
متر أسفل مخيم كاالباثار)، وصف 

كومار االجتماع بالتاريخي.
  وقال كومار «أصدرنا إعالن 
قمة جبل إيفرست حول التغير 
املناخي من املعســـكر وعقدنا 

اجتماعنا الوزاري التاريخي».
ارتفاع درجة  أن    وأضـــاف 
احلرارة عامليا والتغير املناخي 
اثرا سلبا على الهيمااليا وكذلك 
على حياة من يعيشـــون في 

جنوب آسيا.
  من بني القرارات التي اتخذها 
مجلس الوزراء، كان اإلعالن عن 
مجموعة مـــن اإلجراءات لبدء 
البحـــث في تداعيـــات التغير 
املناخـــي على منطقـــة جبال 
الهيمااليا وأيضا زيادة املناطق 

اخلاضعة للحماية في البالد.
بيئيـــة  وكاالت    وتقـــول 
دولية إن األنهار اجلليدية في 
منطقة الهيمااليا تذوب مبعدل 

مزعج. 

 الوزراء انتقلوا بطائرة هيليكوبتر إلى المعسكر وارتدوا أقنعة تنفس لتعويض نقص األوكسجين 

 مؤتمر الحاخامات يدين حظر المآذن 
  ويخشى استهداف اليهود مستقبًال

 مهارة ديانا في ذبح الدجاج منحها دورًا مهمًا

  مسؤول بريطاني: القضاء على ڤيروس
   إنفلونزا الخنازير يحتاج إلى وقت أطول

  لندن ـ كونا: قال رئيس قسم هيئة اخلدمات 
الصحية البريطانية ليام دونالدســـون انه على 
الرغم من االنخفاض الكبير في عدد حاالت االصابة 
مبرض انفلونزا اخلنازير بني االطفال فان الوقت 
اليزال مبكرا لالعالن عن القضاء على الڤيروس 

متاما.
  واضاف ولدناسون في بيان صحافي ان عدد 
احلاالت املصابة بانفلونزا اخلنازير في بريطانيا 
حتى نهاية االســـبوع املاضي بلغ قرابة ٢٢ الف 
حالة في حني بلغ عـــدد حاالت االصابة باملرض 

خالل االسبوعني املاضيني ٤٦ الف حالة.
  وذكر ان مجموع عدد احلـــاالت التي توفيت 

جراء االصابة باملرض فـــي جميع ارجاء اململكة 
املتحـــدة بلغ حتى االن ٢٧٠ حالـــة منها ١٧٨ في 
اجنلترا و٢٥ في ويلز و٥٤ في اســـكوتلندا و١٣ 

حالة في ايرلندا.
  واوضح ان االحصائيات الرسمية تظهر ان هناك 
٧٤٧ اليزالون يتلقون العالج في املستشفيات في 
حني اليزال ١٦١ حالة حرجة في العناية املركزة.

  يذكر انه وفقا الخر االحصائيات الرسمية فان 
هناك ٩٧ مســـتوصفا للرعايـــة الصحية األولية 
في اململكـــة املتحدة اعلنت اخيرا انخفاض اعداد 
املصابـــني الذين يلجأون اليهـــا طلبا للعالج من 

مرض أنفلونزا اخلنازير.  

 صحتك 

 تشخيص التهابات الزائدة الدودية 
بالهواتف الذكية

  نيويوركـ  أ.ش.أ: في خطوة مهمة على طريق التشخيص 
الدقيق اللتهابات الزائدة الدودية فقد أصبح من املمكن اآلن 
ألطباء األشعة اجراء التشخيص الدقيق لاللتهابات الزائدة 
الدودية عن بعد بواسطة أجهزة هاتف ذكية مزودة ببرنامج 

كمبيوتر خاص للتشخيص الدقيق لتلك احلاالت.
  ويهدف االطباء من خالل هذه التقنية احلديثة املطورة 
الى سرعة ودقة التشــــخيص باالضافة الى سرعة انتقال 
املعلومات التشــــخيصية والطبيــــة للمريض بني االطباء 

املعاجلني.
  ويؤكد االطبــــاء على ان فاعلية وجنــــاح هذه التقنية 
احلديثــــة يلعبان دورا مهما فــــى توضيح الصورة حلالة 
املريض ووضع كل األعراض الطبية أمام اجلراح بصورة 
واضحة حتى قبــــل اجرائه الفحص الدقيق للمريض قبل 

خضوعه للجراحة.
  جتدر االشارة الى ان الزائدة الدودية التهاب حاد مبنطقة 
الزائدة الدودية وغالبا ما تظهر بصورة مفاجئة خاصة في 
املرحلة العمرية ما بني ١٠ و٣٠ عاما تستدعى دخول املريض 
الى غرفة الطوارئ الســــتئصالها حيث يؤدى اهمالها الى 
انفجارها وحدوث تسمم حاد مبنطقة البطن معرضا حياة 

املريض للخطر واملوت.  

 أضاءت عائلة الرئيس االميركي 
باراك اوباما اول شـــجرة ميالد 
لها في البيت االبيض في تقليد 
اميركي يعود إلى ستة وثمانني 
عاما مضت، حيث تتجمع العائلة 
الرئاسية مع عدد من الضيوف في 
حديقة القصر الضاءة شجرة عيد 
امليالد التي يبلغ طولها ١٢ مترا 
ويحيط بها اشجار صغيرة متثل 
اثنتني وخمسني والية اميركية.

  وقد حضر االحتفال مجموعة 
من الفنانني واملغنيني مثل جودان 
سباركس واملغنية كومون وراندي 
جاكسون. وبدت السعادة على 
وجه اوباما وهو يصافح بابا نويل 
ويتبادل الضحكات مع ضيوفه 

في البيت االبيض.   شجرة امليالد في البيت االبيض مضاءة     

 الكويت ودول الخليج تتصدر قائمة 
الدول المسببة لالحتباس الحراري 

 تعتبر كل من الواليات املتحدة والصني اكبر دولتني ملوثتني 
في العالم اذ تنتجان تباعا ١٨٫٤٪ و١٩٪ من االنبعاثات املسببة 
للدفيئة في العالم اال ان معدل االنبعاثات للفرد الواحد يعيد 

الصني الى املرتبة الـ ٧٢.
  وتتحجج الدول الناشئة الكبرى بذلك وتذكر الدول الصناعية 
مبسؤوليتها التاريخية في التسبب في ظاهرة االحترار منذ 

الثورة الصناعية وباهداف التنمية التي تنشدها.
ــبة  ــار، التزمت الهند مثال بأال تتخطى نس   في هذا االط
االنبعاثات للفرد في الدول الغربية علما ان نسبة االنبعاثات 
ــيد  ــرد فيها حاليا توازي ما يعادل ١٫٧ طن من ثاني أكس للف
ـــ ١٢٠ من حيث  ــنويا مما يجعلها في املرتبة ال ــون س الكرب

التسبب في التلوث.
ــار سابقا الى ان    وكان برنامج األمم املتحدة للتنمية أش
ــازل ألقل من ٣٪ من البورونديني  الكهرباء متوافرة في املن
او التشاديني وال تتعدى هذه النسبة الـ ١٣٪ في افغانستان 

او بورما.
  إال ان إجمالي االنبعاثات في بوروندي ال يتعدى ٢٠٠ ألف 
ــنويا في حني تصل االنبعاثات السنوية في الواليات  طن س

املتحدة والصني الى ٦٫٩ و٧٫٢ مليارات طن تباعا.
ــى الرغم من ذلك ال تتصدر الواليات املتحدة وتليها    وعل
كندا (٢٢٫٦ طنا للفرد سنويا) صدارة الالئحة اذ تسبقها دول 
اخلليج املنتجة للنفط كقطر (٥٥ طنا) واالمارات العربية املتحدة 

(٣٨٫٨ طنا) والكويت (٣٥ طنا) باالضافة الى لوكسمبورغ. 

 جنيڤ ـ كونا: أعلنت منظمة الصحة العاملية أمس أنه 
حتـــى يوم ٢٩ نوفمبر املاضي بلـــغ عدد ضحايا ڤيروس 
(اتش١ ان١ ) املعروف بإنفلونزا اخلنازير ٨٧٦٨ شـــخصا 
مت إحصاء وتأكيد وفاتهم مخبريا في ٢٠٧ دول من جميع 

أنحاء العالم.
   وقالت املنظمة في بيان لها ان التحديث القادم سيصدر 

عنها يوم اجلمعة املقبل. 

 ٨٧٦٨ حالة وفاة في جميع أنحاء العالم بسبب وباء اإلنفلونزا

 لندن ـ أ.ف.پ: رفضت محكمة استئناف 
بريطانية اخلميس منح تصريح إقامة لنجل 
زعيم القاعدة أسامة بن الدن، بداعي الزواج، 
وقال قاضى احملكمة باخلصوص إنه «قلق» 
لتصريحات أدلى بها جنل بن الدن قال فيها 

إن والده ليس إرهابيا.
  وكان عمر بن الدن (٢٨ عاما) اســـتأنف 
قرارا مماثال للسلطات البريطانية في ٢٠٠٨ 

اعتبره شخصا غير مرغوب فيه.
   وكان تزوج في ٢٠٠٧ في السعودية بزينة 
(٥٣ عاما) التي غيرت اســـمها األصلي وهو 
جني فيليكس براون، التي قالت العام املاضي 
إنها تريد اإلقامة وزوجها في بريطانيا لتكون 

قريبة من أسرتها.
  وعلل نائب رئيـــس احملكمة البريطانية 
لشـــؤون الهجرة واللجوء مارك اوكيلتون 
رفضه الطلب بالشك في رغبة عمر بن الدن 
في الزواج من «خطيبته» في بريطانيا، مشيرا 
إلى تصريحات عمر بن الدن بشأن والده قبل 
سنوات التي كان اعتبر فيها أن أسامة بن الدن 
ليس إرهابيا، وذلك رغم أنه تبرأ من اعتداءات 

القاعدة وقال إنه يدعو إلى السالم.
  وكان أســـامة بن الدن تبنى اعتداءات ١١ 
ســـبتمبر ٢٠٠١ في الواليـــات املتحدة التي 
أوقعت نحو ثالثة آالف قتيل وأدت إلى غزو 

أفغانستان.  

 ضرب والده
   بسبب شخيره!

 فلوريــــدا ـ يو.بــــي.آي: 
أوقفت الشرطة في فلوريدا 
شــــابا في الـ ١٨ من العمر 
إلقدامه على لكم والده النائم 

ألنه انزعج من شخيره.
  ونقلت صحيفة «سانت 
بيترسبرغ تاميز» األميركية 
عن مكتــــب مأمور مقاطعة 
بينيالز األميركية قوله ان 
دايالن واتســــون استشاط 
غضبا من شخير والده املسن 
الذي كان نائما على األريكة 

في غرفة اجللوس.
  وأضافــــت الصحيفة ان 
الشاب رمى والده مبجلة في 
البداية ثم عمد إلى دفعه على 
األرض ولكمه على وجهه.

  ونقــــل الوالــــد الذي لم 
إلى املستشفى  يذكر اسمه 
في خطــــوة احترازية فيما 
الشــــاب تهمة  إلى  وجهت 
املنزلــــي وأودع  االعتــــداء 
املقاطعة من دون  ســــجن 
احلــــق بدفع كفالــــة مالية 

إلطالق سراحه. 

 بريطانيا ترفض طلب إقامة عمر بن الدن 
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