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صحتك
الزائدة الدودية.. معدية!

المدفأة قتلت 6 أردنيين
من عائلة واحدة

داالس � يو.ب���ي.آي: رمبا يأتي ي���وم يصاب فيه 
املرض���ى بالتهاب الزائدة الدودية متاما كما يصابون 
باالنفلونزا. هذا ما يعتقده الباحث د.إدوارد ليفنغستون 
من املركز الطبي بجامعة تكساس الذي توقع ازديادا في 

حاالت اإلصابة باملرض في العام 1995.
وحلل ليفنغستون وزمالؤه معلومات تتعلق باإلصابة 

باملرض ملدة تزيد على 36 سنة مت احلصول
عليه���ا بعد مس���ح طبي واس���ع ف���ي الواليات 

املتحدة.
وتوصل الباحثون إلى أن اإلصابة بالتهابات الزائدة 
الدودية املوسمية تشير إلى أن لها أسبابا ڤيروسية 
كاالنفلون���زا، وبالتالي قد تنتقل من مريض إلى آخر 
بواسطة العدوى. واستندت الدراسة إلى مسح وصلت 
فيه اإلصابة بالتهابات الزائدة الدودية إلى الذروة خالل 

األعوام 1977 1981و 1984و 1987و 1994و1998.

عّمان � يو.بي.آي: لقي 6 أردنيني مصرعهم وجميعهم من عائلة 
واحدة في منطقة املكيفتة في البادية الشمالية اختناقا جراء تركهم 

مدفأة غاز مشتعلة اثناء نومهم طوال الليل.
وقال بيان صحافي ملدير دفاع مدني املفرق العقيد عليان احلماد 
ان ك����وادر الدفاع املدني توجهت الى م����كان احلادث ومت نقل جثث 

املتوفني الى احد املراكز الصحية في املنطقة.
وأفاد طبيب املركز بوف����اة رب العائلة )45 عاما( وزوجته )35 
عاما( وبناتهما ال� 4 الالتي تتراوح أعمارهن بني س����نة و7 سنوات. 

وجنا من العائلة املنكوبة صبيان كانا في غرفة اخرى من املنزل.

بوتهي���ل � يو.بي.آي: على الرغم من بلوغ املعمرة األميركية 
كاثرين ريد السنة الثامنة بعد املائة، إال أنها التزال بصحة جيدة 
وتتمتع بلياقة يحسدها عليها الكثير ممن هم أصغر منها سنا، 

إذ باستطاعتها االنحناء وملس أصابع قدميها.
وقالت ابنة كاثرين لصحيفة »سياتيل تاميز« إن والدتها عاشت 
وحدها حتى بلوغها 107 س���نوات، لكنها التقت بعدد من أفراد 
عائلتها وأصدقائها يوم الثالثاء املاضي من أجل االحتفال بعيد 

ميالدها ال� 108 وعلى الرغم من ضعف سمعها بشكل كبير، إال أن 
املعمرة كاثرين التزال نشطة وتتمتع بلياقة بدنية إذ تستطيع 

االنثناء واالنحناء وحتى ملس أطراف أصابع قدميها بسهولة.
ولدت كاثرين في العام 1902 في سانت لويس، وتزوجت عند 
بلوغها السابعة عش���رة من العمر وأدارت هي وزوجها فنادق 
صغيرة عدة ومطاعم في ميس���وري ونيو مكسيكو حتى وفاة 

زوجها قبل نحو 30 عاما.

بلغت الـ 108 أعوام.. ولياقتها عالية

عمر بن الدن: والدي فرح عندما انتخب بوش
و»القاعدة« انتصر بمجرد دخول أميركا أفغانستان

ميل غيبسون ويحلم بالعمل في 
األمم املتحدة ولقاء أوباما ووزيرة 
اخلارجية هيالري كلينتون. وعلى 
الرغم من األموال الطائلة واجلهود 
الضخمة التي بذلت في البحث عن 
ابن الدن ال����ذي يعتقد الكثير من 
أنه يختبئ في  محللي املخابرات 
مناط����ق قبلية عل����ى احلدود بني 
أفغانستان وباكستان، قال عمر بن 
الدن إنه يعتقد أن الواليات املتحدة 
محظوظة فعال ألن والده لم يقتل. 
وأضاف »س����يكون الوضع أسوأ 
حني يقتل والدي. سيكون العالم 
س����يئا جدا جدا حينذاك. ستكون 
كارثة« وتابع أن والده اس����تطاع 
منع اقتراحات من أتباعه بش����ن 

هجمات اكثر طيشا.

دخول قطر ومصر وبريطانيا بينما 
رفضت اسبانيا طلبا للجوء.

ويصف عمر نفسه بأنه واحد 
من ابناء ابن الدن األحد عشر، وكان 
قد حتدث فيما سبق بالتفصيل عن 
طفولة غريبة قضاها في معسكرات 
اجلهاديني في السودان وأفغانستان 
بني مقاتلني أشداء كانوا يجربون 
األس����لحة الكيماوية على الكالب 
الصغيرة وأشياء أخرى. وترك عمر 
والده في أفغانستان عام 2001 قبل 
عدة اشهر من هجمات 11 سبتمبر 

على الواليات املتحدة.
وقالت املجلة إنه يكسب رزقه 
من التجارة ف����ي املعادن اخلردة 
مبدينة جدة بالسعودية ويشبه 
العاملي  نفسه بالنجم السينمائي 

التقى بها اثناء توجهه بالسيارة 
الى أهرامات اجليزة مبصر.

ومنذ ذلك احلني منع االثنان من 

وذكر أن الرئيس األميركي باراك 
أوبام����ا يرتكب خطأ بزيادة أعداد 
القوات األميركية في أفغانستان.

ونقلت املجلة عن عمر بن الدن 
قوله في املقابلة التي تنشر اليوم 
»هذا مثل زيادة الطني بلة كما نقول 
في العالم العربي لن يؤدي هذا اال 
الى زيادة ثقل الطني«. وأضاف »لو 
كنت في مكانه )أوباما( كان أول 
ما سأفعله هو عقد هدنة. ثم ستة 
اشهر او سنة بال قتال وال جنود. 
ال ميكن الفوز في افغانستان ابدا. 

ليس لهذا عالقة بأبي.
إنه الشعب األفغاني«.

واكتسب عمر بن الدن شهرة 
عام 2007 حني تزوج من بريطانية 
عمرها ضعف عمره تقريبا زعم أنه 

واشنطن � رويترز: قالت مجلة 
رولينغ ستون إن عمر ابن أسامة 
بن الدن يعتق����د أن زعيم تنظيم 
القاعدة حقق هدفه بإذالل الواليات 
املتحدة، وحذر من أن مقتله ميكن 
ان يؤدي الى ان يشن املتشددون 

هجمات »بذيئة جدا جدا«.
وفي مقابلة مع املجلة أجريت 
معه في ملهى ليلي في العاصمة 
السورية دمشق قال عمر بن الدن 
إن والده غمرته السعادة حني اختار 
الرئيس  الناخبون األميركي����ون 
الس����ابق جورج بوش  األميركي 
االبن ع����ام 2000 وتكهن بأن هذا 
هو الرئيس الذي حتتاجه الواليات 
املتح����دة ألنه رئيس »س����يهاجم 

وينفق املال وميزق البالد«.

)محمود الطويل(جرافة تعمل على اعادة فتح احد الطرق التي غطتها الثلوج في لبنان

الثلوج غطت جبال لبنان
بيروت: أخيرا، ارتدت املرتفعات اللبنانية معطفها 
األبيض، وبيضها يناير بعد طول انتظار بهطوالت 
ثلجية من شأنها ان تخفف حالة التململ لدى محبي 
التزلج وأصحاب البيستات في فاريا واألرز واللقلوق 
وعيون السيمان، ويبدو ان العاصفة االخيرة التي 

ضربت لبنان كانت فقط اول الغيث حيث توقعت 
األرصاد اجلوية في لبنان ان تتجدد العاصفة ابتداء 
من مس���اء الغد على ان حتمل معها كميات كبيرة 
من األمطار وتوقعت تساقط الثلوج على ارتفاع 

700م ما يعني عودة لبنان األبيض.

سعوديون يطالبون بـ »استضافة« مليون جمل 

خفض أسعار اللحوم املرتفعة 
في األسواق احمللية، إضافة إلى 
إمكانية استخدامها كحيوانات 
م���زارع ف���ي بع���ض الق���رى 
السعودية واالستفادة من ألبانها 

وجلودها.
وكانت أستراليا استقدمت 
اإلبل في القرن التاس���ع عشر 
لنق���ل البضائع إل���ى املناطق 
الوعرة والنائية التي ال تصلها 
السيارات، وأطلقتها فيما بعد 
عندم���ا ب���دأت في اس���تخدام 
الس���يارات لهذا الغرض. يذكر 
أن عدد قطعان اإلبل في أستراليا 

يتضاعف كل 7 سنوات.

والقت احلملة صدى واسعا 
في الس���عودية، حي���ث تبرع 
عدد من مالكي اإلبل بضم اإلبل 

األسترالي إلى قطعانهم.
وقال سالم احلجاجي »أملك 
أكث���ر م���ن 80 جم���ال وعندي 
استعداد الس���تقبال 80 أخرى 

من اجلمال األسترالية«.
وأوضح أنه كبر مع تربية 
اجلم���ال ورغم أن عمره يناهز 
50 عاما إال أن عالقته بها التزال 

كما كانت في صغره.
ودعت مواقع إلكترونية رجال 
األعمال الستيراد اإلبل األسترالي، 
مؤك���دة أن ذلك سيس���اعد في 

العربية.نت: نظم سعوديون 
حملة إلكترونية دعوا فيها إلى 
»إنق���اذ« مئات اآلالف من اإلبل 
التي تواجه عملية  االسترالي 
»إبادة جماعية« بدعوى احلفاظ 

على البيئة.
وجاءت احلملة ردا على قرار 
احلكومة األسترالية قتل 6 آالف 
جمل ف���ي مدينة »دوكر ريفر« 
)شمال( األسبوع القادم بإطالق 

النيران عليها من املروحيات.
وكانت احلكومة االسترالية 
خصصت 19 مليون دوالر، إلبادة 
ما يزيد على مليون »رأس« من 
اإلبل البرية، معتبرة أن ضررها 
على البيئ���ة أكثر خطورة من 

السيارات.
وصرح عض���و في البرملان 
األس���ترالي أن قتل مليون من 
اإلبل البري���ة التي تعيش في 
أستراليا يعادل االستغناء عن 
300 ألف س���يارة، موضحا أن 
اجلمال تنفث طنا من الكربون 
ف���ي الغالف اجلوي س���نويا، 
ألنه حي���وان مجتر مثل البقر 

والغنم.
ونظم شبان سعوديون حملة 
إلكترونية عبر املوقع االجتماعي 
إلى  »فيس بوك« يدعون فيها 
استضافة اإلبل األسترالي في 
اململكة، بحسب ما نقلته صحيفة 
»التاميز« البريطانية في عددها 

أمس.

تواجه اإلبادة الجماعية في أستراليا

اإلبل البرية األسترالية 

رئيس صندوق النقد الدولي يدعو إلى خطة »مارشال« لمساعدة هاييتي
عواصم � وكاالت: دعا رئيس صندوق النقد 
الدولي دومينيك س����تروس إلى وضع »خطة 
مارش����ال« عصرية إلعادة بن����اء هاييتي التي 
ضربها زلزال مدمر األس����بوع املاضي أدى إلى 

سقوط عشرات اآلالف من الضحايا.
وأعرب ستروس خان في مقابلة على شبكة 
»سي.ان.ان« اإلخبارية األميركية عن اعتقاده أن 
»هاييتي التي أصابتها أمور مختلفة مثل الغذاء 
وأزمة أسعار الغذاء ثم اإلعصار ثم الزلزال حتتاج 
إلى شيء ضخم وليس مجرد أجزاء متفرقة بل 
الى شيء سيكون أكبر ملعاجلة الدمار في البالد 
مثل نوع من خطة مارشال«.\ وتعرف اجلهود 
الت����ي قادها وزير اخلارجية األميركية جورج 
مارشال بعد احلرب العاملية الثانية إلعادة بناء 
وإحياء اقتص����ادات الدول احلليفة في أوروبا 
املدمرة ملواجهة التهديد الس����وفييتي في تلك 
احلقبة بخطة مارشال. وفيما تستمر عمليات 
البحث عن ناجني حتت األنقاض، أعلن أطباء 
في منظمتني غير حكوميتني فرنسيتني ان طفلة 
تبلغ من العمر 11 عاما انتش����لها جيرانها حية 

من بني األنقاض األربعاء ونقلت الى مستشفى 
ميداني فرنسي وذلك بعد ان أمضت 8 أيام حتت 
األنقاض. وقال اجل����راح دومينيك من منظمة 
»فيراد« غير احلكومية والتي تدير مستشفى 
ميدانيا مع املنظمة الطبية غير احلكومية »اليما« 
انها »فعال أعجوبة. لقد عادت بهدوء الى احلياة 

وهي محروسة من اهلل«.
وأضاف ان »كليتها تعمل وسنحقنها باملاء 
تدريجيا، في البدء باملياه املاحلة وبعدها عن 

طريق الطعام تدريجيا«.
وبدت الطفلة التي لم يكش����ف عن اسمها 

نحيلة وتتعرض لكوابيس.
ومع قصص اإلنقاذ التي التزال تتوالى مع 
عمليات البحث، لعب الهاتف الذكي »سمارت 
فون« دورا كبيرا في إنقاذ حياة مخرج األفالم 
الوثائقية األميرك����ي دان وولي )39 عاما( من 

حتت أنقاض زلزال هاييتي.
وذكرت شبكة »إم إس إن بي سي« األميركية 
ان وولي اس����تعان بهاتفه الذكي ملعرفة كيفية 
التعامل مع جروحه الدامية قبل أن يتم انتشاله 

من حتت أنق����اض فندق مونتانا في العاصمة 
بورت أو برنس التي قضى حتتها 65 ساعة.

وقدم الهاتف الذكي معلومات لوولي حول 
كيفية ربط جرح عميق في قدمه باس����تخدام 
قميص����ه ووقف الدماء التي كانت تس����يل من 

رأسه باستخدام جوربه.
واستخدم وولي اجلهاز حتى ال يغط في النوم 
حتت األنقاض حيث كان يشغل املنبه ليدق كل 
20 دقيقة كما أدى اجلهاز وظيفة مصدر اإلضاءة 

إلنارة الظلمة الشديدة حتت األنقاض.
وبعد 65 ساعة جنح فريق إغاثة فرنسي في 
إنقاذ وولي وانتشاله من حتت األنقاض حيث 
جرى نقله بعد ذلك إلى ميامي التي قابل فيها 
زوجته. وبعد أيام قليلة عاد وولي مع زوجته 
إلى طفليهما جوش )ستة أعوام( وناتان )ثالثة 
أعوام( في كولورادو. وفي سياق متصل، عادت 
الطائرة اللبنانية التي نقلت مس����اعدات إلى 
هاييتي ام����س اخلميس من هاييتي إلى مطار 
بيروت الدولي وعلى متنها 22 لبنانيا وسوريا 

بينهم أحد املصابني جراء الزلزال.

انتشال طفلة بقيت 8 أيام تحت األنقاض والهاتف الذكي أنقذ أميركياً

)أ.پ( فلسطيني مصاب جراء الزلزال في سيارة إسعاف لبنانية بعد وصوله بيروت أمس   )رويترز( طفل ناج من الزلزال حلظة انتشاله بني يدي املسعفني بعد إخراجه 

تصريحات خاصة ل� »العربية.
نت« الى ان افش����اء سر احداث 
الفيلم في الوقت احلالي سيخلق 
مشاكل، ولن يكشف التفاصيل 
اال بع����د االنتهاء من التصوير. 
وشدد على ان الفيلم مازال في 
مرحلة الكتابة، ويضع اللمسات 
النهائية على السيناريو، ولكن 
هناك اتفاقا على انتاجه ولعب 
احمد عز بطولته، والذي كان قد 
اطلع عل����ى اخلطوط العريضة 
للمعاجلة الدرامية للفيلم ووافق 
عليها كما وافق على الشكل العام 
للفيلم، وقد جمعتنا جلس����ات 
عمل كثيرة معا كأسرة واحدة 
اتفقنا فيها على تنفيذ عمل كبير 
عن الظواهري، ورفض احلديدي 
التعليق عن اي ازمة قد حتدث 
مع اس����رة الظواهري في حال 

تصوير الفيلم.

احمد عالء، واعتبر عز ان مجرد 
افشاء معلومة انه سيؤدي دور 
الظواهري يكفي الن احلديث عن 
الشخصية ال يحتاج الى تفاصيل 
والننا اتفقنا من خالل جلسات 
العمل بعدم التصريح عن االحداث 
التي سنتناولها من خالل الفيلم.

وأملح املؤلف حازم احلديدي في 

العربية: شرعت أسرة فيلم 
»الظواهري« في رسم اخلطوط 
العريضة لتنفيذ الفيلم املتوقع 
تصوي����ره اول م����ارس املقبل 
مبيزانية ضخمة جدا واكدوا في 
تصريحات خاصة ل� »العربية.
التفاصيل  انهم يتكتمون  نت« 
الدقيقة للفيلم ملنع تسرب احداثه 
وطريقة عرض الشخصية التي 
يتناولها الفيلم خشية تسربها في 
افالم اخرى، السيما انهم اعطوا 
وصفا للفيلم بأنه »مفاجأة« واكد 
النجم احمد عز الذي سيقوم بأداء 
دور الرج����ل الثاني في تنظيم 
انه  الظواهري،  القاعدة امي����ن 
التجربة من خالل  سعيد بهذه 
فيلم س����يكون »مثيرا باحداثه 
ومفاج����أة كبي����رة للجمهور«، 
واشار الى ان الفيلم من تأليف 
ح����ازم احلديدي وم����ن اخراج 

عمر أسامة بن الدن

أحمد عز يجسد شخصية »الظواهري« 

أحمد عز


