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انفجار شمسي تسونامي
يعرّض األرض لموجة شديدة السخونة

الموسيقى أثناء الدرس تعوق القدرة على الحفظ!
واشـــنطن ـ وكاالت: حذرت 
دراســـة جديـــدة الطـــاب من 
أثناء  االســـتماع للموســـيقى 
حتضيرهم المتحان مهم ألنها قد 
تعوق قدرتهم على تذكر األشياء 

التي يتعلمونها.
وذكر موقع »هيلث دي نيوز« 
ان باحثني فـــي جامعة »ويلز« 
أجروا دراســـة طلبـــوا خالها 
من املشـــاركني حفظ 8 أحرف 

بالترتيب، ظهر ان قدرة املشاركني 
على التذكر كانت أســـوأ أثناء 
االســـتماع الى املوسيقى سواء 
كانوا يحبون نوع املوســـيقى 
الذي يستمعون له أو ال يحبونه، 
وظهر ان قدرتهـــم على التذكر 
كانت افضل فـــي محيط هادئ 

من دون حركة.
ونشرت الدراسة في دورية 
»علم النفس اإلدراكي التطبيقي« 

وعزا معد الدراسة البروفيسور 
نيك بيرهام النتائج السيئة التي 
قدمها املشاركون أثناء االستماع 
الى املوسيقى الى فوارق الصوت 
القدرة  في احمليط، ما يعـــوق 
على تذكر ترتيب األحرف خال 

التدريب على حفظها.
ونصح الطـــاب بالبقاء في 
محيط هادئ حني يقومون بعمل 

يتطلب التركيز الذهني.

اياف: حذر علمـــاء فضاء من أن الكرة األرضية قد 
تتعرض ملوجة ساخنة عابرة للفضاء نتيجة النفجار 
كبير شهدته الشمس خال األيام القليلة املاضية. ونقلت 
صحيفة »الديلي تلغراف« البريطانية الصادرة امس عن 
هؤالء العلماء قولهم انهم يتوقعون ان تستقبل الكرة 
األرضية موجة ساخنة كنتيجة النفجار شمسي هائل مت 
رصده قبل أيام. وذكرت الصحيفة أن عدة أقمار صناعية 
رصدت االنفجار الشمسي خال إجازة نهاية األسبوع 
األخيـــرة مبا فيها قمر تابع لوكالـــة الفضاء األميركية 

»ناسا«. ورصد علماء الفضاء حول العالم االنفجار الذي 
مياثل حجمه حجم الكرة األرضية، وهو انفجار مرتبط 

بثورات أخرى شهدها سطح الشمس مؤخرا.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن االنفجار الذي حدث في 
املنطقة املواجهة لألرض أرسل موجة أطلق عليها العلماء 
اسم »تسونامي شمسي« وامتد ملسافة 93 مليون ميل 
عبر الفضاء. ويقول العلماء ان موجة احلر التي صدرت 
عن الشمس ستصل إلى األرض وأنها ستؤثر على املجال 

املغناطيسي للكرة األرضية.

محسن الشريف   

تضرر 3 ماليين شخص جراء أسوأ فيضانات في باكستان

اعتراض إخواني على إعادة تدريس المذاهب األربعة
القاهرةـ  العربية: أكد وكيل األزهر الشيخ 
عبدالعزيز واصل »أنه تقرر إنشاء فصول 
خاصة كشـــعب تدرس فيهـــا علوم األزهر 
القدمية كنوع من احلفاظ على التراث األزهري 
واإلسامي، بحسب وصف د. أحمد الطيب، 
شيخ األزهر، باإلضافة إلى أنه تقرر إعادة 
تدريس فقه املذاهب األربعة بعد إلغاء دام 

10 سنوات«. 
يأتي ذلك فيما عارضت جماعة اإلخوان 
املســـلمني القرار في سؤال برملاني حصلت 

»العربية.نت« على نسخة منه.
وكان د.أحمـــد الطيب شـــيخ األزهر قد 
أعلن مبجرد توليه منصبه شـــيخا لألزهر 
بداية العام اجلاري، عـــن رغبته بالعودة 
إلي األزهر القدمي الذي يعتمد على تدريس 
املذاهب الفقهية والتراث اإلسامي والديني 
في جميع املراحل، مؤكـــدا في تصريحات 
له »أن هذا التراث هو حائط الصد الوحيد 

ضد موجات التشدد والتطرف الديني الذي 
يحاول أن يخترق مجتمعاتنا«.

يأتي ذلك فيما عارضت جماعة اإلخوان 
املسلمني قرار الطيب، مؤكدة في سؤال برملاني 
تقدم به النائب على لنب، مسؤول ملف التعليم 
بالكتلة البرملانيـــة للجماعة، »أنها خطوة 
للعودة من جديد إلى تفريغ مناهج األزهر من 
مضمونها«. وعلل النائب اعتراضه على القرار 
بالقول »إن هذا القرار سوف يلغي العلوم 
الشرعية والعربية، أي العلوم األزهرية، من 
شعبتي أدبي وعلمي في جميع املعاهد والتي 
تبلغ 8 آالف معهد، وسيقصر تدريسها على 
املعاهد العشر التي يتحدث عنها هذا القرار، 
وبالتالي يصبح الطريق مفتوحا أمام هذه 
املعاهد التي ســـتفرغ منها املواد األزهرية، 
أي الشرعية والعربية، وهي 8 آالف معهد، 

لتلحق بالتعليم العام«.
لكن الشيخ محمد عبدالعزيز واصل، وكيل 

األزهر، نفى ما ورد في السؤال البرملاني قائا 
لـ »العربية.نت« إنه لن يتم إلغاء تدريس 
املواد الشرعية األزهرية في املرحلة الثانوية 
باملعاهد األزهرية في قسمي العلمي واألدبي، 

بل ستظل كما هي«.
وأكد وكيل األزهر »أنه مت تشكيل جلنة 
علمية لدراسة املواد الشرعية التي يدرسها 
الطاب في هذه املعاهد، ومن املقرر أن تقوم 
اللجنة بدراســـة مناهج العقيدة والسيرة 
والتفسير للوقوف على مدى ماءمتها للطاب 

أو العودة للمنهج القدمي«.
وأضاف الشيخ عبدالعزيز واصل »أنه 
سيتم افتتاح هذه الشعب كتجربة ابتداء من 
العام الدراسي القادم 2011/2010 في 10 معاهد 

فقط على مستوى اجلمهورية«.
ويدرس باملعاهد األزهرية حوالي مليون 
طالـــب وطالبة في 8 آالف معهد أزهري في 

مختلف املراحل التعليمية.

بعد إعالن وفاتها.. 
عادت بعد 6 أيام تغني!

لم تعتقد والدة الطفلة ليلى ذات الثاثة 
أعوام ان تســـمع ابنتهـــا تغني، خاصة ان 
املستشفى الذي ترقد فيه كان قد أعلن وفاتها 
سريريا، وذلك بعد تعرضها لسكتة قلبية 
أمضت على اثرها ستة أيام في غيبوبة، وذلك 
نقا عن الـ »سي.إن.إن«. وكانت الطفلة قد 
أصيبت في وقت ســـابق مبرض السحايا، 
مما أدى الى تدهور صحتها بشكل سريع، 
ومت نقلها الى املستشفى، الذي أعلن وفاتها، 
وحاول اقناع والدة الطفلة بان تقوم بتوديع 
ابنتها. وقالت كايتي توساي والدة الطفلة: 
»بدأت أعراض املرض تظهر بشكل طفيف، 
اال انها سرعان ما تضاعفت وأدت الى تدهور 
حالة ليلى الصحية في غضون ساعتني، وعند 
نقلها للمستشفى تبني انها أصيبت بسكتة 
قلبية«. وأضافت: »أعلـــن األطباء وفاتها، 
وأخبروني بضرورة توديع ليلى، وبعد ستة 
أيام سمعت ابنتي تغني«. فبعد ان قام األطباء 
بإزالة األنابيب التي كانت تساعد ليلى على 
التنفـــس كانت أولى الكلمات التي خرجت 
من فم الطفلة أغنية لفرقة البوب الشهيرة 
ABBA، والتي مت حتديثها وإدخالها الى الفيلم 

.»Mamma Mia« املوسيقي الشهير

استمرار اشتعال حرائق الغابات في روسيا
موسكو ـ د.ب.أ: استمر اشتعال حرائق الغابات في روسيا 

امس لتهدد قرى وتنتشر باجتاه مركز أبحاث نووي.
ويحاول أكثر مـــن 2200 رجل إطفاء في زارو منع وصول 
النيران إلى املنشأة النووية التي تستخدم في تطوير برامج 
األســـلحة الروسية. وتوجه ســـيرجي كرينكو رئيس شركة 
الطاقة الذرية الروســـية »روس أتوم« إلـــى املنطقة املنكوبة 
قرب نيجني نوفجورود على بعد نحو 400 كلم شرق موسكو 
لتنسيق جهود اإلنقاذ. وأفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية 
لألنباء بأن احلرائق التـــي دمرت آالف الهكتارات من الغابات 
واألراضي البور أودت بحياة 41 شخصا وشردت آالفا آخرين. 
وقال الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ في كلمة تلفزيونية 
إلى األمة: »إنها مأساة كبيرة« متعهدا بتعبئة كل املوارد املتاحة 
»ملواجهة عناصر« األزمة. وناشد الرئيس األشخاص املتواجدين 
في املناطق املنكوبة مساعدة بعضهم البعض خاصة الذين فقدوا 
كل ممتلكاتهم في أســـوا كارثة طبيعية تشهدها روسيا خال 
عقود. وأصدر الرئيس أمس مرسوما بإعان حالة الطوارئ في 
7 مناطق كما أمر بإغاق مناطق الغابات في وجه األشـــخاص 
غيـــر املصرح لهم بالتواجد بها حتى يكون خلدمات الطوارئ 

األولوية في الوصول إليها.

مسرحية سعودية 
تحاكم العولمة 

الرياضـ  ام.بي.سي: ناقشت 
مســـرحية ســـعودية قضايـــا 
اجتماعيـــة متنوعة متس حياة 
املواطن ومســـتقبل الوطن، مت 
تقدميهـــا بقالـــب كوميدي عبر 
شـــخصية تهامية مـــن جنوب 
الســـعودية تناقـــش رســـالة 

الدكتوراه في العوملة. 
وأوضح تقرير أن املسرحية 
ـ واسمها »تهامي كول«ـ  طرحت 
قضايا االنفتاح ومواكبة التطور، 
وآخر صيحات املوضة للشباب 
والفتيـــات، مبشـــاركة جنمي 
الكوميديا حسن حسني وعبداهلل 
عســـيري.  وحظيت املسرحية 
بنجاح وحضور جماهيري كبير 
ومتابعة من كا اجلنســـني في 

الوقت ذاته. 

إســـام آبـــادـ  د.ب.أ: ذكـــر 
صندوق األمم املتحدة للطفولة 
)اليونسيف( امس أن الفيضانات 
أضرت بأكثر من 3 مايني شخص 
في شـــمال غرب باكستان وأن 
احتمال تفشـــي األمراض التي 
حتملها املياه بني الناجني ميثل 
مصدرا كبيرا للقلق. وأضافت 
»اليونسيف« أن حصيلة القتلى 
الناجمة عن الفيضانات التي تعد 
االسوأ في املنطقة خال 81 عاما 
قد ارتفعت إلى 1400 شـــخص. 
وتعـــد منطقـــة وادي ســـوات 
اجلبلية من أكثر املناطق تضررا 
بإقليم خيبر باختونخوا حيث 
اجتاحت الفيضانات الكثير من 
القرى والعشرات من اجلسور 
كما أدت االنهيارات الطينية إلى 

سد الطرق.
بالبنية  الذي حلق  والضرر 
التحتية يجعل من الصعب اآلن 
على عشرات اآلالف من اجلنود 
واملتطوعني إيصال مواد اإلغاثة 

للناجـــني. وقال لطيف الرحمن 
املتحدث باسم الهيئة اإلقليمية 
الدارة الكـــوارث »هناك حوالي 
30 ألف منزل إما أن حلقت بها 
أضرار أو دمرت وأن عشـــرات 
اآلالف من األشخاص يعيشون 

اآلن في العراء«.
وأضـــاف »اليـــزال يتعذر 
الوصـــول برا إلـــى الكثير من 
الفيضانات دمرت  املناطق ألن 

أكثر من 100 جسر«.
يذكر أن األمم املتحدة واالحتاد 

االوروبي والعديد من الدول من 
بينها الواليات املتحدة أعلنت عن 
إرسال مساعدات إلغاثة ضحايا 
الفيضانات. كمـــا أعرب عمال 
اإلغاثة عن خوفهم من احتمال 
أن تكون حصيلة القتلى أعلى.

فنان تونسي يغني للجالية اليهودية
ويهتف بحياة نتنياهو!

تونسـ  العربية: ثارت ضجة كبيرة واستياء 
وسخط في األوساط اإلعامية وغير اإلعامية 
في تونس، بعد تداول ڤيديو عبر »الفيس بوك« 
يظهر فنان تونســـي معروف يدعى محسن 
الشريف وهو يغني في حفل للجالية اليهودية 
ويهتف بحياة رئيس الوزراء اإلسرائلي مرددا 
»يحيا بيبي نتنياهو«، داعيا، في الوقت نفسه، 
اليهود احلاضرين إلى لقاء قريب في شـــهر 
مايو في جزيرة جربة التونســـية وحتديدا 
في معبد الغريبة، الذي يحج له سنويا آالف 

اليهود من شتى أصقاع العالم.
ولم يشر الڤيديو املنشور، الذي سرى عبر 
شبكة اإلنترنت سريان النار في الهشيم، الى 
مكان أو تاريخ احلفل، لكنه أظهر هذا الفنان 
وهو يغني ويرقـــص ويهتف بحياة رئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي نتنياهو بطلب من أحد 

احلضور.
وطالبت مجموعات عبر »الفيس بوك« 
)جتاوز فيها عدد املشـــتركني بني األمس 
واليوم 16 ألف شخص( بسحب اجلنسية 
التونسية من هذا الفنان ومقاطعة كل حفاته 

ومنعه من الظهور على شاشـــات التلفزة 
التونســـية احلكومية وغيـــر احلكومية، 
السيما دعوته للغناء في املناسبات الدينية 
اإلسامية. كما مت وصفه بعبارات مهينة، 

مثل »العميل واخلائن«.

مقتل 12 في تحطم طائرة روسية
موســـكو ـ أ.ف.پ: 
أعلنت النيابة ان حتقيقا 
انتهـــاك لقواعد  فـــي 
السامة فتح امس بعد 
حتطم طائرة للرحات 
الداخلية في روسيا اسفر 
عن مقتل 12 شخصا في 
منطقة كراسنويارسك 

)سيبيريا الشرقية(.
وقال متحدث باسم 
جلنة التحقيق التابعة 
للنيابة العامة ان »احد 
الطاقم و11 راكبا  افراد 

قتلوا في احلادث«.
واضاف ان »حتقيقا 

جنائيا النتهاك قواعد السامة ادى الى مقتل 
عدد كبير من االشخاص«.

واوضحت النيابة العامة ان الناجني هم 
ثاثة من افراد الطاقم وراكب.

وقالت وكالة االنباء الروسية انترفاكس 
نقا عن مستشفى مدينة اينغاركا حيث وقع 
احلادث ان الراكب اصيب بجروح خطيرة 

وخضع لعملية جراحية.
 وأكد البيان ان »طائرة من طراز آن-25 
قادمة من كراسنويارسك حتطمت عند عند 
هبوطها بشكل اضطراري بسبب الضباب 

بالقرب من مطار مدينة ايغاركا«.
وكانت »انترفاكس« ذكرت انه قتل في 
احلادث على الفور مضيفة طيران وعشرة 

ركاب بينهم طفل.
ونقلت وكالة انترفاكس عن مصدر في 
الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل قوله ان 
الطقس كان ماطرا في ايغاركا وشروط عمل 

املطار في املدينة في حدها االدنى.
واضاف املصدر »خال الهبوط انحرفت 
الطائـــرة الى اليمني قبل ان تتحطم« على 

بعد 700 متر من املدرج.

لقاح واعد
ضد أمراض السرطان

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: متكن 
علماء أميركيون من تطوير لقاح 
تبني بأنه يستطيع مهاجمة أنواع 
من مرض الســـرطان في مراحل 
متقدمـــة. وذكر موقع »هلث دي 
نيـــوز« أن هذا اللقاح أدى خال 
التجارب التي أجريت على البشر 
إلى تعزيـــز ردة الفعل املناعية 
ضد األورام. وقال الطبيب املساعد 
في مركز »فوكس تشاز كانسر« 
الذي لم  آدم كوهـــن  بفيادلفيا 
يشارك في الدراسة إنه »أمكن خلق 
اللقاح(.  ردة فعل مناعية )عبر 
وهذا أمر جيد لكننا ما زلنا بحاجة 
للقليل من املعلومات«. وأشار إلى 
أنه رغم ردة الفعل املناعية الواعدة 
التي ظهرت على األشخاص الذين 
اختبر اللقـــاح عليهم لكن األمر 
مازال بحاجة لاختبار على عدد 
أكبر من املرضى لتقييم الفائدة 

العملية للقاح.

إمام مسجد يقطع الصالة صحتك
ويفر رعبًا من ثعبان!

الرياضـ  يو.بي.آي: فوجئ مصلون 
أثناء أدائهم صاة الفجر في مسجد 
بجنوب السعودية بفرار اإلمام من 
محراب الصاة وهو يصيح ويشير 
بيده إلى وجود ثعبان ما أثار الهلع 

والذعر بني املصلني.
وذكرت صحيفـــة »عكاظ« امس 
ان »صياح اإلمام وهربه من محراب 
الصاة لم يبث اخلوف في نفوس كبار 
السن من املصلني فقط وإمنا وصل 
إلى الوافدين من جنسيات مختلفة 
الذين ال يجيدون اللغة العربية بشكل 
متقن ما سبب لهم رعبا مركبا جلهلهم 
بالكلمات التي كان اإلمام يصيح بها 

أثناء هربه«.
ونقلـــت الصحيفة عن مصل في 
املســـجد قوله إن »شيخا طاعنا في 
السن كان يجلس على كرسي خلف 
اإلمام أثناء أداء الصاة وصل بسرعة 
فاقت الشباب إلى باب املسجد حلظة 

الهروب اجلماعي للمصلني«.
وأضافت ان »مجموعة من الشباب 
وعامل آســـيوي هبوا لقتل الثعبان 
ونقله خارج املســـجد قبل عودتهم 

ألداء الصاة مرة أخرى.  

النمر »الحّريف«
منر سيبيري يلهو بكرة في حديقة حيوان 
اليبزيغ، ويستوطن النمر السيبيري غرب 
)أ.ف.پ( ووسط آسيا وشرق روسيا  

زفاف في النافورة
لم يجد عروســـان روسيان وسيلة لتخفيف احلرارة سوى القفز وسط نافورة مياه بعد 
أن أمتا مراسم زفافهما أمس، يذكر ان درجة احلرارة بلغت في موسكو طوال األسبوع املاضي 
)أ.ف.پ( 36 درجة مئوية  


