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جني���ڤ � يو.بي.آي: أعلن���ت منظمة الصحة 34
العاملية أن عدد الوفيات بس���بب ڤيروس »إتش 1 
ان1« املعروف ب� »إنفلونزا اخلنازير« في مختلف 

أنحاء العالم بلغت 11516 على األقل.
وأشارت املنظمة الى انه منذ آخر إعالن لها في 19 
ديسمبر اجلاري تأكدت أول حالة وفاة باإلنفلونزا 

في كل من جورجيا وألبانيا.

ولفتت إلى أن عدد الوفيات في أفريقيا بلغ 109 
وفي األميركيتني 6670.

وقدر عدد الوفيات في الشرق األوسط ب� 663 
في حني أن العدد في أوروبا ال يقل عن 2045.

وبل���غ عدد الوفيات في جنوب ش���رق آس���يا 
990  وفي ش���رق احمليط الهادئ قدرت الوفيات 

ب� 1039.

منظمة الصحة العالمية: 11516 حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير
نيويورك � د.ب.أ: قدم التساقط الكثيف للثلوج في 
الوالي���ات املتحدة فرص عمل، ولو مؤقتة، للعاطلني 

عن العمل.
فق���د أقبل الكثير ممن يعانون البطالة على جرف 
الثلوج من الش���وارع التجارية في نيويورك بهدف 

احلصول على بعض األموال التي تساعدهم.

الثلوج تفتح »باب رزق« للعاطلين في نيويورك

 اتصل به عن طريق البريد اإللكتروني

السر في جملة »نعم يا عزيزتي«

إمام يمني: نضال حسن استشارني قبل قتل الجنود في فورت هود
وأجبته »أؤيد العملية إذا كان الجنود مستعدين لقتل المسلمين«

علماء يريدون استنساخ كلب »متفجرات«

»لص متعب« خلع مالبسه وحذاءه ونام بجانب ضحيته

أميركيان يحتفالن بعيد زواجهما الـ 76
سيمينول � يو.بي.آي: قال جون 
إيس����ينبيرغ من والية ميتشغن 
األميركي����ة انه وزوجت����ه »إيال« 
يحتفالن اآلن بعي����د زواجهما ال� 
76 بفضل كلمتني »نعم عزيزي« 

أو »عزيزتي«.
وأف����ادت صحيف����ة »س����انت 
بيترس����بيرغ« األميركي����ة ب����ان 
إيسينبيرغ وزوجته احتفال بعيد 
الس����نة في مدينة  زواجهما هذه 
سيمينول بوالية فلوريدا األميركية 
حيث ميضيان فصل الشتاء سنوياع 

منذ العام 1978.
وقال إيس����ينبيرغ )97 سنة( 
انه وزوجته البالغة من العمر 96 
سنة عاشا هذه الفترة على الرغم 
من مشاكلهما الصحية، مؤكدا انهما 
»محظوظان بالفعل« رغم أن تقدم 
الس����ن منعهما من القيام ببعض 

الهوايات مثل رحالت الصيد.
وقالت الصحيفة انه باإلضافة 
إلى إجن����اب 5 أوالد باتت العائلة 
تضم اآلن 17 حفيدا و16 ابن حفيد 

و5 أوالد أوالد أحفاد.

مسلح معاق احتجز رهائن 
بمكتب بريد في فيرجينيا

واش����نطن � د.ب.أ: انهت الشرطة أزمة رهائن احتجزهم مسلح معاق 
مبكتب بريد في والية فيرجينيا شرق الواليات املتحدة لثماني ساعات وذلك 
بالقب����ض على الرجل في وقت متأخر ليلة األربعاء. ودخل الرجل املعاق 
مكتب البريد الواقع ببلدة ويثفيل الصغيرة في جنوب غرب فرجينيا في 
وقت متأخر بعد ظهر األربعاء على مقعد متحرك وأطلق عيارا ناريا واحدا، 
حس����بما صرح ترينت كرو عمدة البلدة لشبكة »سي.إن.إن« اإلخبارية 
األميركية. وقال املس����ؤولون في البداية إن املسلح املعاق احتجز خمسة 

أشخاص كرهائن ولكن اثنني من موظفي املكتب متكنا من الهرب.

س���يئول � يو.بي.آي: 
أعلن فري���ق من العلماء 
الكوريني اجلنوبيني امس 
انهم على وشك االنتهاء من 
استنساخ كلب بوليسي 
يكش���ف عن املتفجرات 
ساهم من قبل في العثور 
على جثة طفل مفقود في 
جزيرة جيجوي في العام 
2007. وأفادت وكالة األنباء 

الكورية اجلنوبية )يونهاب( بان معهد 
سوام للتكنولوجيا احليوية الذي يرأسه 
د.هوانغ أو سوك يجري عملية استنساخ 

الكلب »كوين« وقد جنح 
في استخراج خلية جيدة 
من جسمه أكتوبر املاضي 
زرعت ف���ي كالب بديلة. 
وقال أح���د أعضاء فريق 
البحث ان 3 »كالب بديلة 
حملت في أكتوبر ويتوقع 
أن تلد اجلراء املستنسخة 
إلى  املقبل«. يشار  يناير 
ان الكلب »كوين« اكتشف 
جثة التلميذ املفقود بعد 20 دقيقة على 
إطالقه للبحث عنه في عملية شارك فيها 

30 ألف عنصر أمني.

كان���درن � د.ب.أ: يبدو أن التعب 
واالرهاق الشديد حل بلص في أملانيا 
لدرجة أنه لم يتمكن من مقاومة النعاس 
مبجرد أن اقتحم أحد املنازل التي كان 
يخطط لس���رقتها. واستخدم الرجل 
ليلة األربعاء/اخلميس أحد الس���اللم 
املتحركة للوصول إلى شرفة مسكن 
في مدينة كان���درن في جنوب غرب 
أملانيا ولكنه لم يقاوم رغبته في النوم 
مبجرد أن دخل إلى املس���كن. وخلع 
الرجل حذاءه وارتدى رداء االستحمام 

اخلاص بصاحب املسكن ثم متدد على 
س���ريره الدافئ وغط في نوم عميق 
وكأنه في سريره متاما. الطريف في 
األمر أن اللص نام على السرير الذي 
كان يرقد عليه صاحب املسكن والذي 
أفزعته الضوضاء التي حتدث في غرفته 
وسارع بالنهوض من السرير إلبالغ 
الش���رطة. واصطحب رجال الشرطة 
»اللص املتعب« معهم إلى مركز الشرطة 
حيث أتاحوا له فرصة مواصلة نومه 

في الزنزانة.

العقيل يؤكد أن الفتوى ال تأتي من منطلق اختالف الجنسية

أفتى عالم  العربية.ن����ت: 
الدين السعودي عبداحملسن 
العبي����كان، املستش����ار في 
الديوان امللكي، بتحرمي زواج 
املواطن السعودي من النساء 
األجنبيات من دون تصريح 
يحص����ل علي����ه )الراغب في 
الزواج( من السلطات املختصة 
العبيكان:  البالد. وق����ال  في 
ان الس����عوديني ال يقصدون 
بارتباطهم باألجنبيات سوى 
املتع����ة ال ال����زواج الذي فيه 
ارتباط وألفة. وبرر التحرمي 
ب����أن م����ن يتزوج م����ن دون 

تصريح تصدره الس����لطات هو مخالف لولي األمر، 
ولم يذكر الشيخ في فتواه الرابط الشرعي بني عقد 
القران بأركانه املعروفة شرعا وقانونا وبني رأي ولي 
األمر في صحة هذا القران«. يذكر ان وزارة الداخلية 
السعودية هي اجلهة املعنية باصدار تصريح زواج 
السعوديني من أجنبيات. وتأخذ املوافقة على طلب 
الزواج اعتبارات عديدة، واألصل فيه املنع لشاغلي 

مراتب معينة من موظفي الدولة أو 
من املنتمني للقطاعات العس����كرية، 
الذين يخضعون للسلطة التقديرية 
للجهات املختصة. وفي املقابل، قال 
القانوني، ناصر العقيل،  املستشار 
ان »أركان الزواج معروفة كما بينها 
الشرع، وهي تعيني الزوجني ورضا 
الزوجني ووجود ولي والشهادة على 
النكاح، وخلو الزوجني من املوانع، 
ولم نقرأ في كتاب اهلل أو سنة نبيه 
ان من ل����م يأذن له ولي األمر يكون 
زواجه باطل«. ويضيف العقيل ان 
تأكيد الشيخ العبيكان على استخراج 
تصريح »أمر يشكر عليه الشيخ، ألن 
في ذلك احتراما للنظام وفيه تنظيم، ونحن نشجع 
على احترام القوانني واألنظمة، ولكن ان يصل األمر 
بحسب فتوى الشيخ الى التحرمي يعني ان عقود القران 
التي لم يستخرج تصريح لها باطلة، وهذا أمر يحتاج 
لتوضيح من الش����يخ عبداحملسن، ألن احلض على 
احترام القوانني التي سنها والة األمر شيء وحترمي 

الزواج من دون وثيقة حكومية شيء آخر«.

واشنطن � سي.إن.إن: طلب الطبيب النفسي باجليش 
األميركي الرائد نضال حس���ن، الذي قتل 13 ش���خصا، 
االستش���ارة القانونية والشرعية من أحد رجال الدين 
عبر البريد اإللكتروني قبل أن يقدم على خطوته وفقا 

ملا كشفته مقابلة صحافية أجريت مع الشيخ املعني.
فقد أرسل نضال حسن رسائل بالبريد اإللكتروني 
للش���يخ املتشدد يسأله عن شرعية تنفيذ عملية القتل 
بح���ق جنود أميركيني قبل ع���ام على تنفيذ خطته في 
اخلامس من نوفمبر، والت���ي أدت إلى مقتل 13 ضابطا 
وجنديا وجرح أكثر م���ن ثالثني في قاعدة فورت هود 

األميركية بتكساس.
وقال الشيخ األميركي من أصل ميني أنور العولقي، 
في مقابلة مع »اجلزيرة نت«: »أول رسالة وصلتني من 
نضال كانت في 17 ديس���مبر 2008«، مضيفا أن نضال 

»هو الذي بدأ مبراسلتي«.
وأض���اف العولقي أن نض���ال � الطبيب النفس���ي 
الفلس���طيني األصل البالغ من العم���ر 39 عاما � »كان 
يس���أل عن قتل اجلنود األميركيني والضباط ما إذا كان 

ذلك شرعيا أم ال«.
وأوضح الش���يخ، الذي كان يعمل إمام مسجد »دار 
الهجرة« في العاصمة واشنطن، أنه التقى بنضال حسن 

قبل تسع سنوات.
وأكد العولقي أنه أيد العملية ألنها استهدفت جنودا 
قال إنهم كانوا مجهزين ويتهيئون لالنطالق »لقتال وقتل 
املسلمني املستضعفني وارتكاب جرائم في أفغانستان«، 
مش���يرا إلى أنه عمل عسكري »داخل أميركا وال خالف 

عليه«.
ثم إن هؤالء العس���كريني ليس���وا عاديني بل كانوا 

مجهزي���ن ويتهيئون لالنطالق لقتال وقتل املس���لمني 
املستضعفني وارتكاب جرائم في أفغانستان.

ورغم تأييد العولقي مل���ا قام به نضال، إال أن رجل 
الدين ق���ال إن دوره انحصر ف���ي »التوجيه الفكري«، 
مضيفا أنه ال يحاول التنصل »من االرتباط مبا قام به 
نضال لعدم تأييدي له بل أتشرف لو كان لي دور أكبر 

مما كان«.
يشار إلى أن نضال مالك حسن يواجه 32 تهمة بالشروع 

في القتل العمد مع سبق اإلصرار، إلى جانب التهم الثالث 
عشرة بالقتل العمد التي صدرت بحقه بالفعل جراء قتله 
13 ش����خصا بإطالق النار عليهم في اخلامس من نوفمبر 

املاضي، وفقا ملا ذكره مسؤولون عسكريون.
وتتعلق التهم االثنتان والثالثون بالشروع في القتل 
العمد مع سبق اإلصرار لثالثني جنديا واثنني من املدنيني 
أصيبوا بجراح في حادثة إطالق النار بقاعدة فورت هود، 

وفقا لبيان صحافي صدر عن القاعدة العسكرية.

أنور العولقيالرائد نضال حسن

جون إيسينبيرغ وزوجته ايال

صحتك

اكتشاف أحد أكثر أمراض الكلى خطرًا على الجسم

.. واكتشاف نوع آخر من الكوليسترول »الرديء«

واش���نطن � يو.ب���ي.آي: ق���ال باحثون 
أميركيون إنهم اكتشفوا أحد أكثر أمراض 

الكلى خطرا على اجلسم.
ونقل موقع »ساينس دايلي« عن دراسة 
نش���رت في دورية »نايتشر جاناتيكس« 
أن الباحث���ني ف���ي مستش���فى األطفال في 
النس���اء في برايغام  بوسطن ومستشفى 
أش���اروا إلى أن املرض »فوكال سيغمنتال 
إليه  الذي يرمز  غومليريولوسكليروسيز« 
باألح���رف »اف اس جي اس« يهاجم جهاز 
»الفلترة« في الكليتني ما يضطر املرضى ومن 

بينهم األطفال للخضوع للغس���يل الكلوي 
بشكل متكرر وفي حاالت كثيرة للخضوع 

لعملية زرع للكلى.
وذكرت الدراسة أن هذا املرض ال يهاجم 
»جهاز الفلترة« في الكليتني فقط بل يقضي 
على البروتينات ويجعلها تخرج مع البول 
ويفقد الكليتني القدرة على »فلترة« املواد 

الضارة في الدم.
ويعاني نحو 26 مليون أميركي من أمراض 
الكلى املزمنة ويساهم ا املرض املكتشف في 

تفاقمها بشكل رئيسي.

لندن � يو.بي.آي: قال علماء إنهم اكتشفوا 
نوعا آخر من الكوليسترول »الرديء« الذي 

يساهم باإلصابة بأمراض القلب.
وعلى عكس الكوليس���ترول »الرديء« 
املعروف »ال دي ال« فإن الكوليس���ترول 
اجلدي���د »ليبوبروتينا )اي���ه(« أو »ال بي 
)ايه(« ال ميكن التحكم به عن طريق خفض 
املأكوالت املشبعة بالدهون أو تناول أدوية 

ال� »ستاتني«.
وقال البروفيس���ور مارتن فارال الذي 
أعد الدراس���ة من جامعة أكسفورد لهيئة 
اإلذاعة البريطانية إن واحدا من بني س���تة 
أش���خاص يحمل جينا أو أكثر من جينات 

»ال بي )ايه(«.
وأضاف فارال »نأمل أنه باستهداف هذين 
الكوليسترول( قد نستطيع  النوعني )من 
خفض خطر اإلصابة بشكل أكبر«، مشيرا إلى 
أن اخلطر الذي ميثله الكوليسترول املكتشف 

أقل تأثيرا من الكوليسترول »الرديء« أو 
»ال دي ال«.

وأعرب عن أمله في أنه عند استهداف هذين 
النوعني من الكوليسترول فإن اخلطر الذي 

يواجهه املريض بسببهما قد ينخفض.
ووصف البروفيس���ور بيتر وايسبيرغ 
من جمعية القل���ب البريطانية التي مولت 
الدراسة بأنها مفيدة ولكنه طلب من الناس 

عدم الشعور بالهلع بسبب بذلك.
وقال إن االكتشاف اجلديد سوف يجعل 
العلم���اء يبذلون جهودا أكبر إليجاد أدوية 

جديدة لهذه املشكلة الطبية.
وختم بالقول »اليزال كوليسترول »ال 

دي ال« هو الذي يجب احلذر منه«.
ويقول باحثون إن وجود الكوليسترول 
املكتشف بنسبة عالية في اجلسم ال يسبب 
األضرار ذاتها كالتي يسببها الكوليسترول 

الرديء »ال دي ال«.

مالبس جورج كلوني في مسقط رأسه
لويزفيل � يو.ب����ي.آي: تعرض غدا املالبس 
الت����ي ارتداها النجم الهوليودي جورج كلوني 
في فيلمه األخير »عاليا في اجلوع« في مسرح 
في مس����قط رأسه في والية كنتاكي األميركية. 
وذك����رت صحيفة »لويزفيل كوريير جورنال« 
أن أزياء كلوني ستعرض في مسرح »باكستر 
أفيني����و« في مدينة لويزفيل في والية كنتاكي 
يوم الس����بت املقبل وقد مت استعارتها من دار 
روزماري كلوني في مدينة أوغستا في كنتاكي 

والتي يحمل اسم عمة املمثل الراحلة. ويدير دار روزماري كلوني نائب 
احلاكم السابق ستيف هنري وزوجته هيذر فرنش. ونقلت الصحيفة 
عن هنري قوله »نس����عى إلى حتويل أوغستا إلى وجهة سياحية حيث 

تعرض أغراض النجوم املختلفني من كنتاكي«.

جورج كلوني

العبيكان يحرم الزواج من »المقيمة دون تصريح«

عفو ملكي عن طبيبين مصريين 
بمناسبة زيارة مبارك إلى السعودية

القاهرة � أ.ش.أ: صرح مصدر مسؤول في رئاسة 
اجلمهورية املصرية بأنه مبناسبة زيارة الرئيس محمد 
حسني مبارك للمملكة العربية السعودية أول من أمس 
فقد أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز عفوا ملكيا عن الطبيبني املصريني رؤوف 
العربي وش����وقي عبدربه الصادرة في حقهما أحكام 
بالس����جن واجللد من القضاء الس����عودي، وقد عاد 

الطبيبان املصريان مساء أمس الى أرض الكنانة.

دعوات بأن يسود السالم والمحبة العالم في احتفاالت عيد الميالد

شهدت العديد من مدن 
العال���م الليل���ة املاضية 
احتف���االت املس���يحيني 
الذي���ن يس���يرون وفق 
الغرب���ي بعيد  التق���ومي 
امليالد، وظهرت الكنائس 
مزينة بشكل رائع، فيما 
ترددت ترانيم عيد امليالد 
الشجية واألحلان املسيحية 

التقليدية في أرجائها.
التي  وف���ي األماك���ن 
تقطنها أغلبية مسيحية 
كانت املظاهر أكثر وضوحا، 
حيث ازدانت بأشجار عيد 
امليالد والزينات املعبرة 
عن االحتفال وارتدى بعض 
األشخاص زي بابا نويل 
وقاموا بتوزيع احللوى 
على األطف���ال واملارة في 

تلك الشوارع.
م���ن  ع���دد  وعب���ر 
املسيحيني خالل احتفالهم 
بهذه املناسبة عن متنياتهم 
بأن تس���ود احملبة ويعم 
العالم،  الس���الم أرج���اء 
وأال يكون هناك اضطهاد 
ألي أقلي���ات في أي مكان 

بالعالم.
بيت حل���م كانت على 
موعد مع وصول 35 ألف 
س���ائح من أرجاء العالم 
الكنيسة  حلضور قداس 
الالتينية في هذه املناسبة، 
وقد عم���ت مظاهر الفرح 
املدينة  والبهجة أج���واء 
وس���ط إج���راءات أمنية 
مشددة من قبل السلطة 

بعض اجلنود األميركيني في كابول بأفغانستان يضيئون الشموع خالل احتفاالتهم بعيد امليالدالفلسطينية.

مظاهر البهجة والفرح خالل احتفاالت بيت حلم بعيد امليالد شخص يرتدي زي بابا نويل يوزع احللوى على األطفال في مدينة الناصرة

د.عبداحملسن العبيكان


