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أميرة سعودية تفوز بجائزة األمم 
املتحدة للمياه

الرياضـ  د.ب.أ:  أعلن المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة 
فوز الباحثة الســـعودية بمعهد بحوث الفضاء في مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية األميرة د.مشاعل بنت محمد بن سعود 

بن عبدالرحمن بجائزة األمم المتحدة في مجال المياه.
وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية )و.ا.س( أمس الثالثاء 
انه ســـيتم تقديم هذه الجائزة خالل ندوة عالمية يقيمها المعهد 
فـــي مكتب األمم المتحدة بالعاصمة السويســـرية جنيڤ خالل 

الفترة 22 مارس الجاري.
ونقلت )و.ا.س( عن المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة 
قوله إن مشـــاعل حصدت هذه الجائزة بعد توصية من اللجنة 
االستشـــارية العلمية التابعة للمعهد نظير جهودها المميزة في 
مجال المياه ومشاركتها في االبتكارات العالمية في هذا المجال.

وأوضح المختصون في المعهد أن التطبيقات العلمية والعملية 
التي قامت بها د.مشـــاعل باستخدام التقنيات الحديثة في مجال 
البيئة والمياه والتصحر ســـتعود بالمنفعة على جيل الشباب 

ككل وليس التنمية المستدامة فقط.
تنشط مشاعل في اإلسهام في عديد من الدراسات في قضايا 
البيئة وخاصة مجال الكوارث البيئية من زالزل وبراكين وانهيارات 

وسيول وفيضانات وتصحر وزحف للرمال.

سعوديون يعلنون أسماء أمهاتهم 
على مواقع التواصل االجتماعي

متثاالن فرعونيان في حقيبة
وزير خارجية روسيا

هولندية في الثالثة والستني تلد بنتًا

طالب أردنيون يحرقون مدرستهم 
ويطالبون بتغيير املدير

»الجازي وموضي ونورة وصباح« وغيرها من أسماء األمهات 
تظهر ألول مرة عبـــر مواقع التواصل االجتماعي مثل الـ »فيس 
بوك« و»تويتر« بعد دعوات لتكريم األم بذكر اسمها، بعد عقود 
من اعتبار اسم األم »عيبا اجتماعيا« يعّير به االبن حتى يصبح 

رجال.
وظهرت هذه الدعوات عبر فتح حســـاب في تويتر طالب ان 
يذكر الســـعوديون أسماء أمهاتهم احتفاال بهذه المناسبة، ولقي 
هـــذا الطلب تفاعال كبيرا من المشـــاركين، حتى ان بعضهم ذكر 
اسم األم رباعيا، وفي تقرير لجريدة الوطن السعودية قالت فيه: 
»دخل اإلعالمي جمال بنون في تحد لحظر اســـم األم، بمطالبته 
عبر صفحته في »فيس بوك« بإعالن األعضاء أســـماء أمهاتهم، 
وخالل نصف ساعة، اعلن 15 من أصدقائه أسماء أمهاتهم، وعبر 
المشاركون في »فيس بوك« و»تويتر« عن مشاعرهم تجاه أمهاتهم 
شعرا ونثرا وبكاء وحنينا وحبا ال يوصف، وانتشرت أغاني األم 
عبر المواقع وصفحات التواصل االجتماعي، وهو توجه لم يشهد 

من قبل هذا الحجم«.
وظهر تزايد اهتمام السعوديين باالحتفال بيوم األم من خالل 
وســـائل االتصال المختلفة، فما إن دقت الســـاعة الـ 12 ليال أول 
مـــن امس حتى تغيرت الصور الشـــخصية في أجهزة الـ »بالك 
بيري« تحيي ســـت الحبايب، حتى ان الســـوق تفاعل مع هذه 
المشـــاعر الطاهرة تجاه األم، فعرضت أشهر محالت الحلويات 
كيكات احتفالية بهذه المناسبة رسمت عليها عبارات »نحبك يا 
ست الكل« و»اهلل ال يحرمنا منك يا الغالية« وباللغتين العربية 
واإلنجليزية، كذلك محـــالت الذهب التي وفرت تعليقات ذهبية 
رسمت فيها كلمات معبرة مثل »أمي الحبيبة« و»أغلى أم« بأسعار 

في متناول الجميع.
المشاغل ايضا استغلت المناسبة عبر وضع إعالنات بتخفيضات 
خاصـــة إهداء لألمهات تحتوي على عـــدة خدمات لألم المميزة، 
إهداء من أبنائها، وقامت بنشر هذا اإلعالن لتدليل األم بالبديكير 

والمنيكير والمساج.
 وكل ما يشعرها انها ملكة في هذا اليوم، فيما انتشرت إعالنات 
فـــي المواقع اإللكترونية عن هدايا مميـــزة تتمثل في باقات من 
الفواكه مشـــكلة بطريقة مميزة، وكأنهـــا باقة ورود تهدى لألم، 
وتفننت المحالت بإضافة الشوكوال أو المكسرات المغلفة بطريقة 

مميزة احتفاال بهذه المناسبة.
وهنا تقول شـــذا أحمد انها أعدت لوالدتها احتفالية مفاجئة 
تتضمن كيكـــة كتب عليها »أحبك أمـــي« باللغة اإلنجليزية مع 

صورة لقلب كبير، وهي عادة ليست جديدة عليها.
وقالت: »لن نفوت هذه المناسبة، وسنحتفل بها، لكننا نبحث 
كل عام عما يبعث السرور الى قلبها اكثر، ونبتكر اكثر الوسائل 

غرابة لتكون الذكرى أحلى«.
أما دارين وشقيقتها سيرين فتحتفالن بأمهما المطلقة بطريقة 
خاصة، حيث قررتا ان تكتبا تعهدا لها تلتزمان به طوال الحياة، 
ويتضمن التزام الســـمع والطاعة، وهو أفضل ما يمكن ان يهدى 
لألم، وســـتوقعان على هذا التعهد أمام العائلة كلها في احتفالها 
المقرر اليوم«.في الوقت الذي قررت فاطمة سالم ان تحتفل طوال 
اليوم بأمهـــا عبر الحجز في احدى المنتجعـــات والذهاب معها 

للتسوق والبقاء برفقتها طوال الوقت.

القاهرةـ  د.ب.أ: أعلن رجال األمن املصري بصالة كبار الزوار مبطار 
القاهرة الدولي حالة الطوارئ لسرعة فحص متثالني فرعونيني كانا 
داخل إحدى حقائب ســـيرغي الڤروف وزير خارجية روسيا قبيل 

مغادرته على طائرة خاصة إلى اجلزائر.
فأثناء مرور حقائب وزير اخلارجية الروسي على جهاز فحص 
األشـــعة بصالة كبار الزوار قبل شحنها على طائرته اخلاصة تبني 

وجود متثالني فرعونيني داخل إحداها.
ومت استدعاء مندوب من وحدة املضبوطات األثرية لسرعة فحص 
التمثالـــني حتى ال تتأخر طائرة الوزيـــر، وبعد دقائق من الفحص 
تبني أن التمثالني مقلدان وال يخضعان لقانون اآلثار ومت الســـماح 

باصطحابهما وأقلعت طائرة الوزير في موعدها دون تأخير.

الهــــايـ  أ.ف.پ: أصبحت هولندية في الثالثة والســــتني اكبر امرأة 
سنا في هولندا تلد طفال بعدما أجنبت االثنني طفلة صغيرة عبر عملية 

قيصيرية على ما أفادت معلومات صحافية وطبية.
وأوضح بيان صادر عن املستشــــفى »الطفلــــة ميغان ولدت في 21 
مــــارس في مركز ليفاردن الطبي«، مشــــيرا إلــــى ان الطفلة ولدت عبر 

عملية قيصرية.
وأضاف املستشــــفى ان »ميغان هي طفلة تينيكي خيسينك البالغة 

63 عاما«، مؤكدا ان »الوالدة والطفلة في صحة جيدة«.
وقالــــت املرأة في البيان »اني احتمل تبعــــات هذا األمر إال ان حلمي 
باإلجناب كان قويا جدا«، وتفيد وسائل اإلعالم الهولندية بأن خيسينك 
التي توجهت الى ايطاليا لالســــتفادة من حيوان منوي من متبرع هي 

على ما يبدو املرأة األكبر سنا في هولندا التي تنجب.
وأوضحت خيسينك في تصريح لإلذاعة الهولندية العامة )نوس(، 
»في حلظة ما قلت في قرارة نفســــي »ان لم افلعها اآلن فلن افعلها ابدا« 

وقررت ان ابذل قصارى جهدي ألرى ان كان ذلك اليزال ممكنا«.
وأضافــــت املرأة العازب »حتى عندما تنجب املرأة أطفالها في ســــن 

مبكرة ليس من ضمانات بأنها سترى طفلها يشب«.

عمانـ  يو.بي.آي: أحرق مجموعة من الطالب األردنيون مدرستهم 
صباح امس الثالثاء كما منعوا املدرســـني من دخولها في الوقت 
الذي دخل فيه إضراب املعلمني في األردن يومه الثالث للمطالبة 
بإنشاء نقابة للمعلمني.وقال شهود عيان ان نحو 600 طالب من 
طالب مدرسة القويسمة الثانوية للبنني قاموا صباح امس باالعتداء 
على مرافق املدرسة وتكسيرها وإحراق بعض محتوياتها كما قاموا 
بإحراق إطارات امام مدخل املدرسة ومنعوا املدرسني من دخولها.
وأكد الشـــهود ان قوات من الشـــرطة تواجدت في املكان ومنعت 
الطلبـــة احملتجني من مواصلة االعتداء على ممتلكات املدرســـة، 
فيما قال طالب انهم يريدون تغيير مدير املدرسة احتجاجا على 

طريقة تعامله معهم.

بقرات معدلة چينيًا 
تنتج احلليب البشري

بيغينــــغ ـ يو.بي.آي: قال علماء صينيون إنهــــم متكنوا من تعديل 
أكثر من 200 بقرة چينيا لتنتج حليبا يشــــبه حليب البشر سيتوافر 
في األسواق خالل سنتني.ونقلت صحيفة »تشاينا ديلي« امس الثالثاء 
عن الباحث في األكادميية الصينية للهندسة لي نينغ قوله إن العلماء 
الصينيــــني جنحوا في إنتاج قطيع من أكثر من 200 بقرة معدلة چينيا 

قادرة على إنتاج حليب يحتوي على مميزات احلليب البشري.
وقال إن التقنية ســــتتيح توافر البروتينات الصحية املوجودة في 
احلليب البشري للمستهلكني العاديني بأسعار معقولة.وأضاف انه في 
الصني القدمية كان يســــمح لإلمبراطور واإلمبراطورة وحدهما بتناول 

حليب البشر الذي كان يعتبر رمزا للغنى.
ويحتوي حليب البشــــر على نوعني من املغذيات التي تســــاعد في 
تعزيز نظام املناعة واجلهاز العصبي املركزي لدى األطفال وال تتوافر 
هــــذه املكونات في حليب البقر واملاعز، وطمأن أن حليب األبقار املعدلة 
چينيا سيكون آمنا بقدر حليب البقر العادي، وستجري وزارة الزراعة 

الصينية عدة اختبارات قبل السماح بتسويق هذا النوع من احلليب.

علماء يأملون بإنتاج حليب البشر من األبقار خالل سنتني

صفحة اإلعالمي جمال بنون التي طالب خاللها االعضاء بكشف اسماء امهاتهم

..وفي املستشفى حيث اجريت له زراعة وجه كامل ..وداالس مع ابنته بعد تشوه وجهه  داالس وينز مع ابنته قبل احلادثة 

املؤمتر اإلسالمي: حرق نسخة من املصحف الشريف 
في فلوريدا على يد قسيس مثال للتطرف

الريــــاض ـ د.ب.آ: أكــــدت 
منظمة املؤمتر اإلســــالمي أن 
قيــــام قس إجنيلــــي أميركي 
بحرق نسخة من القرآن الكرمي 

»مثال للتطرف«.
يذكر أن قس إجنيلي أميركي 
مثير للجدل قام بحرق نسخة 
من القرآن الكرمي في كنيسة 
صغيرة بفلوريدا األحد املاضي 
حتت إشراف القس تيري جونز 
الذي أثار في سبتمبر املاضي 

موجة من اإلدانات اإلسالمية 
والدولية بشأن خطته إلحراق 
نسخ من املصحف الشريف في 
ذكرى هجمات احلادي عشر 

من سبتمبر.
وقــــد أبدى األمــــني العام 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، أكمل 
الدين إحســــان أوغلي، »قلقا 
بالغا وخيبة أمل عميقة إزاء ما 
تداولته وسائل اإلعالم الدولية 
حول قيام كنيســــة إجنيلية 

بوالية فلوريدا بحرق نسخة 
من املصحف الشــــريف يوم 

األحد املاضي«.
وعبر أوغلي، في بيان صدر 
الثالثاء عــــن املنظمة  اليوم 
التي تتخذ مــــن مدينة جدة 
غرب الســــعودية مقــــرا لها، 
عن »صدمته من تلك األخبار 
املؤســــفة واالنعكاسات غير 
املتوقعة لهذه األفعال املشينة 
وغير املسؤولة التي ميكن أن 

تلحق ضررا كبيرا باملشاعر 
الدينية ألكثــــر من 1.5 مليار 

مسلم حول العالم«.
التي  الفعلة  ووصف تلك 
يتفق املجتمــــع الدولي على 
إدانتهــــا »بأنها أســــوأ مثال 
للتطــــرف«، داعيا في الوقت 
نفسه املســــلمني »في جميع 
أنحاء العالم إلى ممارسة ضبط 
النفس في مواجهة هذا احلادث 

املؤسف«.

السعودية تتكفل بالدفاع عن معتقل في أميركا 
مشتبه فيه بتفجير منزل بوش

الرياضـ  يو.بي.آي: أعلنت 
وزارة اخلارجية السعودية 
انها تكفلت مبواصلة الدفاع 
عن املعتقل خالد الدوسري 
املشـــتبه فيه فـــي مؤامرة 
تفجيرات مـــن بينها منزل 
الرئيس األميركي الســـابق 
جـــورج بـــوش االبـــن في 

داالس.
وقالـــت صحيفة الوطن 
الســـعودية الصادرة امس 
ان وكيـــل وزارة اخلارجية 
الســـعودية األمير خالد بن 
ســـعود بن خالد أكد لوالد 
الطالب خالد الدوســـري ان 
الوزارة ستتكفل مبواصلة 
الدفاع عن خالد الدوســـري 
ومتابعة أوضاعه شخصيا 
حتى يتمكن من اخلروج من 
إلى وطنه  املعتقل والعودة 

وذويه.
كمـــا تكفـــل األمير خالد 
بتكوين فريق من احملامني 
األميركيـــني للدفـــاع عـــن 
الدوسري وبجميع مصاريف 
وإجراءات ســـفر والد خالد 
وشقيقه إلى الواليات املتحدة 
ملقابلة ابنهم احملبوس على 

ذمة القضية.
وكانـــت هيئـــة محلفني 
احتادية أصدرت في 9 مارس 
املاضي الئحة اتهام في حق 
الدوســـري املشتبه فيه في 
مؤامرة تفجيرات من بينها 
منـــزل الرئيـــس األميركي 

السابق في داالس.
وكان علي الدوسري وهو 
والد الطالب السعودي استبعد 
تورط ابنه في القضية وأعرب 
عـــن ثقته في توجهات ابنه 

التي  الفكرية وفي طبيعته 
متيل إلى التسامح.

الدوسري  يذكر أن خالد 
20 ســـنة هو أحـــد الطالب 
املبتعثني من شركة »سابك« 
للدراسة بالواليات املتحدة 
األميركيـــة فـــي تخصص 
الكيميائية وكانت  الهندسة 
أسرته تســـكن في محافظة 
وادي الدواسر وانتقلت إلى 

العاصمة.
واتهم محققون احتاديون 
الدوســـري الذي اعتقل في 
28 فبرايـــر املاضـــي بتفقد 
محطات طاقة ونواد ليلية 
ومنزل بوش االبن وشـــراء 
مواد كيميائية لتصنيع قنبلة 
في شقته السكنية في الطابق 
الثاني من مبنى مقابل حلرم 

جامعة تكساس الفنية.

السعودي خالد الدوسري بني رجال املباحث الفيدرالية خالل اقتياده ألحد التحقيقات 

صحتك

اكدت دراسة حديثة نشرتها دورية »السكان والتنمية« 
األميركية ان األزواج صغار السن الذين يرزقون بأطفال 

يشعرون بأن حياتهم في الواقع اقل سرورا من نظرائهم من 
نفس الفئة العمرية الذين لم يرزقوا أطفاال بعد.

واضافت الدراسة التي نشرت على موقع شبكة »سي ان ان« 
االخبارية األميركية ان الشعور بالفرح بعد والدة االطفال 

يكون في ادنى مستوياته لدى االزواج دون العقد الثالث من 
العمر وكلما زاد عدد اطفال اولئك االزواج ازداد شعورهم 

بالتعاسة.وأظهرت االحصائيات التي شملت احلاالت النفسية 
ألكثر من 200 الف شخص من 86 دولة ان احلصول على 

االطفال ليس بالضرورة سببا للسعادة لدى االزواج في 
مقتبل عمرهم ولكن االمر ينقلب رأسا على عقب مبجرد 

تقدمهم في السن نحو العقد الرابع من العمر.
أما الشعور األقصى بالسعادة للحصول على اطفال فيكون 

بني األزواج الذين جتاوزوا العقد الرابع من العمر.
أما املتقدمون في السن فان خياراتهم بالزواج املتأخر باتت 

تتوافق اكثر فأكثر من امليل العام في املجتمعات لتأخير سن 
اإلجناب الذي يعني وجود الكثير من العائالت من نفس الفئة 

العمرية والتي ميكن لها ان تقدم الدعم النفسي املطلوب 
للزوجني.

دراسة: األزواج كبار السن أكثر فرحًا باألطفال

جناح أول زراعة وجه كامل
 في الواليات املتحدة 

واشنطن ـ يو.بي.آي: سيتمكن األميركي داالس وينز قريبا من حتقيق 
أمنيته بتقبيل ابنته بعدما أصبح أول أميركي وثالث شخص في العالم 

يخضع لعملية زرع وجه كامل.
وذكرت شبكة »سي ان ان« األميركية ان وينز البالغ من العمر 25 سنة 
وهو من والية تكساس األميركية حصل على وجه جديد في مستشفى 

»بريغهام آند وميان« في بوسطن بعدما تبرعت عائلة بنسيج أحد 
أحبائها ليستخدم في جراحة زرع الوجه.

وأوضحت ان جبهة وينز وأنفه وشفتاه وبشرة وجهه والعضالت 
واألعصاب حتتها التي تسمح له بتحريك وجهه زرعت بالكامل.

ولم يكشف املستشفى تاريخ اجلراحة بالتحديد بغية حماية خصوصية 
العائلة املتبرعة.يشار إلى ان وينز أصيب في نوفمبر 2008 في حادث 

كهربائي وبقي دون وجه.وقال د. بودهان بروماهاك ان الهدف من 
عملية زرع الوجه الكامل هو إعادة »الطلة البشرية وعمل الوجه«.

ووصف جد وينز اجلراحة بأنها معجزة ويتوقع أطباؤه استعادة وينز 
اإلحساس بجبهته واجلزء األمين من وجهه وفي شفتيه تدريجيا 

فيما قالوا ان تضرر أعصاب اجلهة اليسرى كان كبيرا ولن يستعيد 
اإلحساس بشكل كبير.يشار إلى انه في أبريل املاضي جنح األطباء في 
اسبانيا في أول جراحة زرع وجه كامل ووقف املريض »أوسكار« بعد 

3 أشهر من ذلك أمام عدسات الكاميرات.
وفي ديسمبر 2008 أصبحت كوني كالب أول أميركية تخضع لعملية 
زرع وجه »شبه كاملة« بعدما زرع اجلراحون حوالي 80% من وجهها.

اخلارجية السعودية 
تكفلت مبصاريف 

سفر والد خالد 
الدوسري ملقابلته 

في أميركا


