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الطفلة لويس براون أول مولودة بتقنية اطفال االنابيب حلظة والدتها عام 1978  )أ.ف.پ(

روبرت ادواردز مع طفلني من اطفال التلقيح الصناعي

ولويس في صورة التقطت لها عام 1988

 ستوكهولمـ  أ.ف.پ: فاز العالم 
البريطاني روبرت ادواردز الرائد 
في مجال التخصيب االصطناعي 
بجائزة نوبــــل للطب للعام 2010 

امس.
واوضحت مؤسسة نوبل في 
بيان نشــــرته علــــى االنترنت أن 
مســــاهمات ادواردز )85 عامــــا( 
العقــــم وهو  ســــمحت مبعاجلة 
حالــــة طبية تصيب أكثر من %10 

من األزواج حول العالم.
منــــذ  ادواردز  واكتشــــف 
خمسينيات القرن املاضي »مبادئ 
مهمة للتخصيب االصطناعي لدى 
البشر وجنح في اجناز تخصيب 
البويضة البشــــرية فــــي أنابيب 
اختبار« وجنحت اختباراته أخيرا 
في يوليو عام 1978 حني ولد أول 

»طفل أنبوب« في العالم.
وقد ولد حوالي 4 ماليني شخص 
التخصيب  العالم عبر تقنية  في 
االصطناعي وكثير منهم اصبحوا 

راشدين ولديهم أوالد.
وقالــــت مؤسســــة نوبــــل إن 
مســــاهمات ادواردز متثل اجنازا 

في تطور الطب املعاصر.
يشــــار إلى أن ادواردز ولد في 
العام 1925 في مدينة مانشيستر 
في بريطانيا وخدم عسكريا خالل 
الثانية ودرس  العامليــــة  احلرب 
علوم احلياة في جامعة »وايلز« 
في بانغور وجامعــــة ادنبره في 
اسكتلندا حيث حصل على شهادة 
الدكتوراه بعد تقدميه اطروحة حول 

منو األجنة لدى الفئران.
وعمل ادواردز في املعهد الوطني 
لألبحاث الطبية في لندن في العام 
1958 ثم انتقل إلى كامبريدج في 
العــــام 1963 حيث عمل بجامعتها 
وأنشــــأ عيادة »بورن هول« التي 
أصبحت اول مركــــز للتخصيب 
االصطناعي في العالم وهو حاليا 
بروفيســــور فخري فــــي جامعة 

كامبريدج.
التنفيذي  الرئيــــس  وأعــــرب 
للمركز الطبي الذي أسسه روبرت 
ادواردز عن سعادته البالغة »لتقدير 

ادواردز بهذا األسلوب«.

وقال مايــــك ماكنامي الرئيس 
التنفيذي ملركز »بورن هول« الطبي 
في كامبريدج: بوب ادواردز واحد 
من أعظم علمائنا. وقد أسهم العمل 
املبتكر الذي بدأه مطلع ستينيات 
القرن املاضــــي في حتقيق إجناز 
أسهم في حتسني حياة املاليني من 

البشر حول العالم.
وأعلنت متحدثة باسم ادواردز، 
الذي أمت عامه اخلامس والثمانني 
في 27 ســــبتمبر املاضي، أنه لن 

يستطيع إجراء أي مقابالت.
وكان العمل الرائد الذي قام به 
ادواردز بالتعاون مع زميله الراحل 
باتريك ستيبتو قد قاد إلى والدة 
لويس براون أول طفلة وباألحرى 
أول طفل أنابيــــب في العالم عام 
1978.وقال ماكنامي: عندما انضممت 
إلى فريق ســــتيبتو وإدواردز في 
بدايــــة الثمانينيــــات كنا نحارب 
العمــــل في بورن  احلدود. وكان 
هول في هذه األيام اخلوالي يهدف 
إلى توســــيع قاعدة املستفيدين، 
واملرضى أيضا كانوا يعرفون أنهم 

يصنعون التاريخ.
وافتخر ماكنامي أن هناك حاليا 
»أكثر من أربعة ماليني طفل أنابيب 
التي  التقنيات  العالم، بفضل  في 
جرى تطويرها في كامبريدج، وهذا 

إجناز كبير«.

جلنة نوبل اثناء اعالن اجلائزة

الفائزون بنوبل للطب 
في السنوات العشر االخيرة:

2010: روبرت ادواردز )بريطانيا(.
2009: اليزابيت بالكبرن )استراليا-الواليات المتحدة(، كارول 

غريدر وجاك شوستاك )الواليات المتحدة(
2008: هارالد تسور هاوسن )المانيا( وفرنسواز باري سنوسي 

ولوك مونتانيه )فرنسا(
2007: ماريو ار. كابيتشي )الواليات المتحدة( واوليفر سميثيز 

)الواليات المتحدة( ومارتن ايفانز )بريطانيا(.
2006: اندرو فاير )الواليات المتحدة( وكريغ ميلو )الواليات 

المتحدة(.
2005: باري ج. مارشال )استراليا( وج. روبن وارن )استراليا(.
2004: ريتشارد اكسيل )الواليات المتحدة( وليندا ب. باك 

)الواليات المتحدة(.
2003: بول الوتربور )الواليات المتحدة( وبيتر مانسفيلد 

)بريطانيا(.
2002: سيدني برينير )بريطانيا( وجون سلستون )بريطانيا( 

وروبرت هورفيتز )الواليات المتحدة(.
2001: ليالند هارتويل )الواليات المتحدة( وتيموثي هانت 

)بريطانيا( وبول نرس )بريطانيا(

صحتك

الجوز يساعد على خفض  ضغط الدم
ـ يو.بي.آي:  واشنطن 
أظهرت دراســـة أميركية 
جديدة أن اجلوز وزيته 
يســـاعدان اجلسم على 
التعامل بشكل أفضل مع 
اإلجهاد ويخفضان ضغط 

الدم خالل هذه الفترة.
وذكر موقع »كالوري 
الب« األميركي أن الباحثني 
فـــي جامعة بنســـلفانيا 
الذي  وجدوا أن اجلـــوز 
يحتـــوي علـــى الدهون 
املتعددة غير املشبعة له 
تأثير على استقرار ضغط 
الدم وخصوصا في أوقات 
الباحثة  اإلجهاد. وقالت 

شيال وست املشاركة في الدراسة »إنها أول 
دراســـة تظهر أن اجلوز وزيته يخفضان 

ضغط الدم أثناء اإلجهاد«.
وتبني أن معدل ضغط الدم االنبساطي 
انخفض بشكل ملحوظ عند وجود اجلوز 

أو زيتـــه في النظام الغذائي ملن شـــملتهم 
الدراسة ويعانون من اإلجهاد.

وكانت دراســـات ســـابقة أشـــارت إلى 
أن اجلوز قد يســـاعد فـــي خفض معدالت 

الكولسترول.

..و تراخيص »محاماة« للنساء السعوديات

»مراصد روسية« تحّذر من سيول جارفة في مكة نهاية موسم الحج

..وتآكل الجبال.. ظاهرة تهدد معالم المدينة المنورة األثرية
املدينة املنورةـ  وكاالت: دق عدد من الباحثني واملتخصصني أجراس 
اخلطر، منبهني إلى خطورة ما تتعرض له اجلبال األثرية في املدينة 
املنورة من خطر االختفاء والتشـــويه بسبب العبث املتعمد أحيانا 
واالجتهاد غير املوفق أو اإلهمـــال أحيانا أخرى، وأكدوا أن اجلبال 
األثريـــة في املدينة كنز أثري، وإرث تاريخي ال يحق ألحد كائنا من 
كان العبث به أو التعدي عليه، ملا له من قيمة دينية لكونه من أهم 
معالم السيرة النبوية ورمزا للذاكرة الوطنية التي وصلتنا محفوظة 
من األجيال السابقة، ويجب علينا أن نسلمها لألجيال الالحقة دون 
تغيير، وقالوا: إن إزالة اآلثار بحجة ســـد الذرائع مبالغة، بل يجب 
علينـــا احملافظة على هذه اآلثار وتوعية الناس بأســـاليب التعامل 
الصحيح معهـــا. وحذر هؤالء الباحثون من تفشـــي مظاهر »تآكل 
اجلبال« بسبب كثرة الصاعدين والنازلني بغية املشاهدة واالطالع، 
أو بسبب مظاهر التزيني والتجميل مثل »الشالالت الصناعية«، أو 
بسبب إنشاء املخططات السكنية في سفوحها، كما أشادوا بتوجيهات 
القيادة الرشـــيدة باحلفاظ على هذه اآلثار وعدم املساس بها من أي 

جهة كانت.

جدة ـ إيالف: أكد وزير العدل الشيخ د.محمد 
بن عبدالكرمي العيســـى امس في انشـــطة اللقاء 
احلقوقي الوطني الثاني الذي تستضيفه وتنظمه 
جلنة احملامني بغرفة جـــدة »انه ليس هناك أي 
مانع شرعي وال نظامي في اجلملة من أن تتولى 
املرأة مهنة احملامـــاة ما دامت في إطار ضوابطها 

الشرعية«.
وأضاف »ان منحها الترخيص يتطلب معاجلة 
ال متثل عقبة نظامية لكن متثل أهمية إيجاد فترة 
انتقالية في تطبيق بعض مواد نظام احملاماة في 
منح ترخيص املمارســـة للمرأة وهو ما تسعى 

إليه الوزارة«.
وأكد »ان املرأة تترافع أمام القضاء من سنني 
طويلة فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكاالت 
شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد«، مضيفا 

أنهم تفاجئوا من حجم هذه الوكاالت عددا.
وحول تخصيص أماكن للمحامني في املباني 
القضائية اجلديدة قال: إن هذا مأخوذ في االعتبار 
وستشـــهد دور العدالة مبشيئة اهلل إبراز أهمية 
هذه ومكانتها في املنظور العدلي وهذه احلقيقة 

جزء مهم من كيانه ال ينفصل عنه.
يذكر أن مشروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
لتطوير مرفق القضاء وديوان املظالم يعزز دور 
هذا اللقاء الذي يهدف إلى مخاطبة أكثر من 10.000 
حقوقي داخل البالد في مسعى للتعرف على أهداف 
ومضامني املشروع وتناوله آخر املستجدات فيما 
يخص تنفيذه وإنشاء الهيئة الوطنية للمحامني 
وتفعيل نظام احملاماة وتعديله ونظامي اإلجراءات 
اجلزائية واملرافعات الشرعية ليواكب احتياجات 

ومتطلبات هذا املشروع. 

إجازة رضاعة لآلباء!

تعويض بريطانية فصلت من العمل 
بسبب عدم ارتدائها الحجاب

 »فيس بوك« يتربع على قمة إيرادات السينما األميركية

قطر: الحبس 5 سنوات ألي موظف يمارس التعذيب

مدريد ـ سي.إن.إن: أصدرت 
محكمة االتحاد األوروبي قرارا 
يتيح لآلباء العاملين الحصول 
على إجازة مخصصة للرضاعة، 
تماما كما هو الحال بالنســـبة 

لألمهات المرضعات.
وبحسب قرار المحكمة الذي 
صـــدر األســـبوع الماضي في 
اسبانيا، فيحق لآلباء االسبان 
االختيار بين إما مغادرة العمل 
مرتين في اليوم، على أال تطول 
مدة الغيـــاب عن ســـاعة، أو 
المغادرة قبل انتهاء ســـاعات 
عمله بثالثين دقيقـــة، تماما 
كما هو األمر بالنسبة لألمهات 
بالبالد. وحـــدد قرار المحكمة 
السماح بالحصول على  فترة 
إجـــازة الرضاعة لآلباء، خالل 
التسعة أشهر األولى من عمر 

الرضيع.
المحكمـــة في  واعتمـــدت 
قراراهـــا أن غيـــاب مثل هذا 
القانون يشـكل »تمييـزا غير 
مبرر بين الجنسين«، وبالتالي 
فإنها ترى أن إجازة الرضاعة 
ليست من حق األم فحسب بل 

األبوين.
والشرط الذي وضع للسماح 
لآلباء بالحصـــول على إجازة 
الرضاعة، إذا لم تكن األم ربة 
منـــزل، أو ال تعمل لحســـابها 

الخاص.
يذكر أن العالـــم العربي ال 
يعترف بحق اآلباء في الحصول 
على إجارة أبوية أو رضاعة كما 

هو الحال في الغرب.

لندنـ  يو.بي.آي:أمرت محكمة في اململكة 
املتحدة مبنح امرأة بريطانية تعويضا مقداره 
13.567 جنيها استرلينيا بسبب فصلها من 
العمل في مكتب عقاري ميلكه رجل أعمال 

مسلم لرفضها ارتداء احلجاب.
وقالت صحيفة ديلي اكسبريس امس 
إن غزالة خـــان البالغة من العمر 31 عاما 
فصلها رجل األعمال املسلم مسعود غفور 
من العمل في مكتبه بعد اســـبوعني على 

تعيينها بعدما رفضت ارتداء احلجاب.
واضافت أن غزالة »شعرت بعدم الراحة 
والترهيب حني قال غفور انها لم تنشأ في 
بيئة مسلمة جيدة ومنحها والداها حرية 
زائدة وأنها لو كانـــت ابنته لكان زوجها 

منذ فترة طويلة«.
واشـــارت الصحيفة إلى أن غفور ابلغ 
غزالة بأن زوجته وقريباته يرتدين البرقع 
عند خروجهن فـــي األماكن العامة وطلب 
منهـــا ارتداء احلجاب رغـــم أنه لم يوجه 
مثـــل هذا الطلب إلـــى زميالتها املوظفات 

غير املسلمات.
وأمرت محكمة في مدينة ليدز غفور بدفع 
تعويض ملوظفته السابقة غزالة، ألنه تسبب 

في جرح مشاعرها وفقدان دخلها.

نيويوركـ  د.ب.أ:  استطاع فيلم عن »فيس 
بوك« الذي يســــيطر بالفعل على شــــبكات 
التواصل االجتماعــــي على اإلنترنت بـ 500 
مليون عضو أن يتصدر قائمة إيرادات دور 
الســــينما في أميركا الشــــمالية خالل عطلة 
نهاية األسبوع حيث حقق 23 مليون دوالر.

ويتناول فيلم »ذا سوشيال نيتورك« )الشبكة 
االجتماعية( قصة مؤسس موقع »فيس بوك« 

مارك زوكربيرج، وهو شخص غير اجتماعي 
محب للكمبيوتر ينتهي به احلال الى مواجهة 
قضايا من زمالئه طلبة جامعة هارڤارد قبل أن 
ينجح في ابتكار أحد أجنح املواقع على شبكة 
االنترنت.وتعاون املخرج ديڤيد فينشر مع 
الكاتب آرون سوركني في الفيلم الذي قوبل 
باستحسان بسبب السيناريو وعمق النظرة 

الثاقبة إلى تطور اإلنترنت.

الدوحة: قال نايف الشمري رئيس قسم 
الدراسات والتشريعات باللجنة الوطنية 
حلقوق االنسان في قطر ان قانون العقوبات 
القطري املعدل لسنة 2010 فرض عقوبة 
احلبس ملدة تصل في حدها االقصى الى 
خمس سنوات بحق أي موظف عام او اي 
شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية اذا 
استعمل التعذيب او حّرض عليه او وافق 

عليه او سكت عنه مع شخص آخر.
واشار بحسب صحيفة »الشرق« القطرية 
خالل مداخلة له على هامش افتتاح الدورة 

التدريبية »حماية السجناء واالشخاص 
احملرومني من حرياتهم« صباح امس التي 
تنظمها اللجنة الوطنية حلقوق االنسان 
الى ان القانون نص على ظرف مشدد وهو 
اصابة املجني عليه بعاهة مستدمية، حيث 
قضي في هذه احلالـــة بتغليظ العقوبة 
لتصبح احلبس الذي يصل حده االقصى 
الى عشر سنوات وجعل وفاة املجني عليه 
ظرفا مشـــددا آخر يصـــل باحلد االقصى 
لعقوبة مرتكب اجلرميـــة الى االعدام او 

احلبس املؤبد.

جامعة سعودية تحتفل باليوم الوطني
»بال حواجز« بين الجنسين

الرياضـ  يو.بي.آي: احتفلت جامعة في جنوب 
السعودية باليوم الوطني في حضور أمير املنطقة 
دون حواجز بني اجلنســـني على عكس ما تطبقه 

السلطات الدينية في اململكة.
وقالت صحيفة »الوطن« امس ان جامعة جازان 
سجلت أمس سبقا جديدا يضاف لسلسلة األولويات 
التي انتهجتها منذ إعالن تأسيسها منتصف عام 
2005 حـــني أقامت احتفاال خاصا باليوم الوطني 
حضره طالب وطالبات اجلامعة في جو احتفاء 

أكادميي خال من احلواجز.
حضر االحتفال الذي شـــارك فيه أمير منطقة 
جازان األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أكثر 

من 250 أكادميية وطالبة من اجلامعة.
والتزمت جامعة جازان في حفلها باخلط الذي 
خطته لنفسها مبكرا، إذ واصلت متكني املنتسبات 
إليها من حضور األنشـــطة أسوة بالشباب فيما 
كانت في وقت سابق قد أنشأت مالعب رياضية 
للطالبـــات مزودة بكافة اخلدمـــات وأتاحت لهن 
مراجعة معامالتها داخل أروقة اجلامعة شريطة أن 

تبرز كل طالبة أو أكادميية بطاقتها اجلامعية.
نشير هنا إلى أن السلطات الدينية السعودية 
متنع االختالط بني اجلنسني في جميع مناحي احلياة 
كما أنها متنع املرأة من السفر إلى اخلارج إال مع 

»محرم« يكون أحد األقارب من الدرجة األولى.

دبيـ  العربية: لم تستبعد الرئاسة العامة 
البيئة تعرض بعض  لألرصاد وحمايــــة 
مناطق اململكة ألمطار غزيرة وشتاء شديد 
البرودة نهايــــة هذا العام، خصوصا على 
الشــــمالية منها، وحتديدا أواخر شهر ذي 
احلجة املقبل الذي يوافق شــــهر ديسمبر 
الشــــتاء«، وذلك وفقا  وبداية »مربعانية 
للخبر الذي أوردتــــه صحيفة »الرياض« 
السعودية امس.وفي حني توقعت تقارير 
حديثة »ملراصد روســــية« متخصصة في 
حتليل الظواهر املناخية أن تشهد اململكة 
شــــتاء غير اعتيادي هــــذا العام يصحبه 
انخفاض في درجات احلرارة مع توقعات 

بأمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب عددا 
من املناطق خصوصا منطقة مكة املكرمة 
نهايــــة هذا العام، أفــــاد املتحدث اإلعالمي 
بالرئاسة حســــني القحطاني بأن الرئاسة 
أصدرت منذ عدة أيام تقريرا يوضح جميع 
املالمح املناخية املتوقع حدوثها خالل فترة 
الشــــهرين املقبلني وحتديدا من 14 شوال 
اجلاري )املوافق 2010/9/23( حتى 15 محرم 
املقبل )املوافق 2010/12/21(، وأشار التقرير 
إلى هطول أمطار خالل الفترة املقبلة لكن 

قد ال تصل لنفس مستوى ما ذكر.
وأكد متحدث رئاسة األرصاد في تصريحه 
أن الرئاســــة بصدد إصــــدار تقرير خاص 

باحلالة املناخية ملوسم احلج يوم األربعاء 
املقبل يوضح كافــــة التوقعات عن حالة 

الطقس خالل موسم احلج لهذا العام.
إلــــى ذلــــك، توقعــــت إدارة التحاليل 
والتوقعات بالرئاسة العامة لألرصاد في 
حتليلها للمالمح املناخية لفترة الشهرين 
املقبلني تأثــــر مناطق غرب اململكة بحزام 
منطقة عدم االستقرار نتيجة تالقي الرياح 
اجلنوبية املصاحبة للكتل الهوائية الدافئة 
والرطبة مع الرياح الشمالية الغربية اجلافة 
والباردة نسبيا حيث تظهر الرياح النفاثة 
وتأخذ هذه الظاهرة طابع االســــتمرارية 

والعنف.

منتقبتان بسيقان عارية!
اختارت طالبتان فرنســــيتان 
االحتجــــاج علــــى طريقتهما ضد 
اعتماد البرملان الفرنســــي قانون 
حظر ارتداء النقــــاب في االماكن 
العامة، حيث ارتدتا نقابا يغطي 
الوجــــه وأعلى اجلســــم مع ترك 
الساقني عاريتني بدءا من فخذين 
ال يغطيهما ســــوى »شــــورت«.

واضافت صحيفة البالد اجلزائرية: 
».. وجابتا شوارع باريس مرورا 
ببعض مقرات الوزارات واالحزاب 
الفرنسية، واجتهت الطالبتان اوال 
الى مقر احلزب االشتراكي الفرنسي 
املعارض، ثم الى مقر وزارة الدفاع 
الفرنسية وظلتا جتوبان الشوارع 
الباريســــية امام مكاتب رئاســــة 
الوزراء والــــوزارات املختلفة من 
بينها وزارة الهجرة، بتلك املالبس 

التي اثارت اندهاش املارة«.
الطالبتان  وتابعت: »وتدرس 
الفرنســــيتان، واحداهما مسلمة، 
تخصــــص العلــــوم السياســــية 
ارتداء  واالتصاالت، وقد اختارتا 
النقاب »العاري« لالحتجاج على 
قانون منع ارتداء النقاب والبرقع 

في فرنسا.

جائزة نوبل للطب للبريطاني روبرت إدواردز مبتكر التلقيح االصطناعي


