
السبت 21 مايو 2011
38

فحص مدى استجابة ساقي روب بعد تركيب اجلهاز روب ساميرز على قدميه بعد العالج

مريض بشلل نصفي يقف على قدميه 
بفضل عالج جتريبي جديد في أميركا

متاما حياته بعد أن كان ال 
يستطيع حتى أن يحرك 

إصبعا لعدة سنوات.
وذكر الفريق ان النبضات 

الكهربائية التي استخدمت في 
التجربة تشبه النبضات التي 

يرسلها املخ بشكل طبيعي 
لتحريك الساقني والذراعني، 
ويشمل العالج إعادة تأهيل 

اجلهاز العصبي إلتاحة إمكانية 
حتريك العضالت.

لندن ـ نيويورك ـ د.ب.أ: 
ذكرت دورية علمية أن مريضا 

بالشلل النصفي وقف على 
قدميه من جديد في الواليات 
املتحدة بفضل عالج جتريبي 
يعتمد على التحفيز الكهربائي 

للحبل الشوكي.
وأصيب املريض بالشلل 

النصفي بعد تعرضه حلادث 
مروري عام 2006.

وأفادت دورية »النست 
»الطبية أمس األول اخلميس 

بأنه في أعقاب التحفيز 
الكهربائي للحبل الشوكي 

وما صاحبه من عملية إعادة 
تأهيل، متكن املريض من 
الوقوف على قدميه لعدة 

دقائق وفقا ملا ذكره فريق 
بحثي بقيادة سوزان هاركيما 

في جامعة لويزفيل بوالية 
كنتاكي األميركية ومتكن روب 
ساميرز )25 عاما( من حتريك 

 وركيه وركبتيه وأصابع
قدميه بعد عملية إعادة 

التأهيل.
وقال املريض إن العالج غير 

اجلهاز مربوطا بالنخاع الشوكي

غسان بن جدو يحّذر اجلزيرة من »فتح امللفات«
وال يستبعد االستعانة بنجوم القناة في محطته اجلديدة

بيروتـ  وكاالت: أكد غسان بن 
جدو مدير مكتب قناة »اجلزيرة« 
الفضائية السابق في لبنان انه 
يعتزم القيام بجولة في أوروبا 
وأميركا اجلنوبية، لطرح أسهم 
قناة فضائيـــة جديدة يعتزم 
إطالقها قريبا مع مستثمرين 

من اصول عربية.
وقال ان سعر سهم الشركة 
التي ستطلق احملطة سيكون 100 

دوالر أميركي للسهم الواحد.
وأضاف بن جدو في حديث لـ 
»القدس العربي« انه كان يريد 
إطالق محطة تونســـية ببعد 
عربي، ولكنه بات يشعر اآلن 
بأن املطلوب إطالق محطة عربية 
بســـبب الظروف السياســـية 
احلالية، وحالة االســـتقطاب 

التي تعيشها املنطقة.
وحتدث بن جدو عن مؤامرة 
يتعرض لها تستهدف اغتيال 
شـــخصيته والتشـــكيك في 
الدوافع خلف اســـتقالته من 
قناة »اجلزيرة«، وحذر من انه 
لن يســـكت على اجلهات التي 
تقف خلف هذه احلملة ونفى 
نفيا قاطعـــا ان تكون قيادات 
قطرية تقـــف خلفها، وحرص 
على تأكيـــد احترامه لرئيس 
مجلس ادارة احملطة الشـــيخ 
حمد بن ثامر وقال انه مازالت 
تربطه به عالقة متميزة وانه 

على اتصال معه.
وأشار بن جدو الى انه ميلك 
مخططا كامال للمحطة اجلديدة 
وانه ســـيضم اليها العديد من 
البارزة من  النجوم اإلعالمية 

وأشار إلى ان هناك محاوالت 
من البعض داخل القناة وخارجها 
باالتفاف على قرار اســـتقالته 
كموقـــف ليس فقـــط من اجل 
التشهير به وتشويه سمعته بل 
ايضا توريطه في ملفات، لذا قال: 
احذر اي طرف سواء كانوا في 
هذه القناة أو ممن كانوا في هذه 
القناة ومازالوا مستمرين في 
أالعيبهم، احذر من ان اإلساءة 
الى سمعتي ومحاولة تشويه 
موقفي سيجعلني في حل من 
أي التزام، وعندئذ ســـأحتدث 
بكل صراحة وســـأفتح ملفات 

عديدة.
ونفى ان يكون اتصل به احد 
القطرية، واقتصر  القيادة  من 
االتصـــال على الشـــيخ حمد 
بن تامـــر رئيس مجلس ادارة 
الـــذي تربطه به  »اجلزيرة«، 
عالقة مميزة جدا، موضحا ان 
القضية ليست قضية مجامالت 

إمنا قضية موقف.
القنـــوات  واعتبـــر ان كل 
العربيـــة اصبحـــت نســـخة 
متطابقة، ألنها ال تتعاطى مع 
الواقع كما هو. وقال: رمبا أكون 
خسرت »اجلزيرة«، أهم منبر 
إعالمي في العالم العربي اال انني 
ربحت نفسي. وردا على السؤال، 
لم اآلن استقال من »اجلزيرة«، 
قال: انا لست رجال انفعاليا، انا 
امللل أحيانا،  الى درجة  هادئ 
وقرار كبير بهذا احلجم ال ميكن 
ان يؤخذ بسهولة خصوصا ان 
عالقة صداقة تربطني مع القيادة 

القطرية.

لقناة »اجلزيرة«، أعلن للمرة 
األولى انه لم يتلق بعد النص 
اخلطي الذي مت االتفاق عليه في 
بيروت بينه وبني مدير الشؤون 
القانونية والذي تلتزم به إدارة 
»اجلزيرة« بعدم التعرض له او 
اإلساءة الى سمعته او التشهير 
به وبأنه لن يصله هذا اخلطاب، 
اما احلجة التي قدمت له فهي 
بأن املؤسســـة عـــادة ال تقدم 
مثـــل اتفاق كهذا، لذا فهو بادر 
الى إرسال رسالة قال فيها انه 
مازال محافظا على تعهده، إال 
انه يعتبر ان هناك تراجعا مت 

فيما يتعلق بهذا النص.

لبنان واملغرب العربي ومصر 
وسورية ولم يستبعد االستعانة 
بزمالء وزميـــالت من محطة 

»اجلزيرة«.
وقـــال ان ميزانية احملطة 
اجلديدة في حدود 40 مليون 
دوالر وان شخصيتني إحداهما 
سعودية وأخرى قطرية اعربتا 
عن اســـتعدادهما للمشـــاركة 
في رأس املـــال دون ان يعطي 

تفاصيل حول اسميهما. 
وقـــال بـــن جـــدو ان قرار 
استقالته جاء نتيجة تراكمات 
املهنـــي للقناة. وإذ  األداء  في 
أبدى التزامـــه بعدم التعرض 

غسان بن جدو خالل احد البرامج التي اشتهر بها على »اجلزيرة«

»لعنة احلذاء« تالحق مخترع جدار الصني اإللكتروني
الصني ـ بي.بي.ســـي: تقول 
الشـــرطة الصينية إنها تبحث 
عن رجـــل يقال إنه رمى مصمم 
»جـــدار الصـــني االلكتروني«، 
الذي مينع وصول مســـتخدمي 
االنترنت فـــي البالد الى بعض 

املواقع، بحذائه.
وكان مصمـــم اجلـــدار فانغ 
بينشـــينغ يلقي محاضرة في 
جامعة ووهـــان باقليم هوباي 
عندما وقع الهجوم املزعوم، وقد 

انتشر خبر الهجوم بسرعة من 
خالل موقع تويتر، وذلك بعد ان 
ارسل مستخدم يدعى »هانونيي« 

رسالة تصف الواقعة.
يذكر ان العديد من مستخدمي 
االنترنت في الصني يكرهون فانغ 
كرها شديدا للدور الذي يقوم به 
في ادامة منظومة الرقابة الصينية 

على االنترنت.
ويطلق على فانغ، وهو عالم 
كمبيوتر وعميـــد جامعة بكني 

للبريـــد واالتصاالت، لقب »ابو 
اجلدار االلكتروني«.

وقد أكد احد ضباط مكتب االمن 
العام في لووجياشـــيان لوكالة 
اسوشيتيدبرس ان الشرطة حتقق 

في الهجوم املزعوم.
وكان املستخدم »هانونيي« قد 
قال في رسالته على موقع تويتر 
إن »البيضة اخطأت الهدف، اما 
احلذاء االول فقد اصاب فانغ ولكن 

رجال وامرأة منعا الثاني«.

يذكـــر ان اجلدار االلكتروني 
ـ الذي يطلق عليه ايضا اســـم 
»مشروع الدرع الذهبية«ـ  مينع 
الوصول الـــى آالف املواقع مبا 
فيها تلك التي لها عالقة بالزعيم 
الروحي لبوذيي التبت الدالي الما 
وحركة فالـــون غونغ الروحية 

احملظورة.
كمـــا مينع اجلـــدار وصول 
املستخدمني الى مواقع حتتوي 
على عبـــارات معينـــة كالتبت 

وليوشـــياوبو الفائـــز بجائزة 
نوبل للسالم، ويقول بعض من 
مستخدمي تويتر في الصني إن 
الى  اسم »هانونيي« قد اضيف 

قائمة العبارات احملظورة.
ان الصني تســـتثمر  يذكـــر 
مبالغ كبيرة فـــي مجال مراقبة 
االنترنت، وشكلت مؤخرا هيئة 
رقابية تتولـــى هذا األمر يطلق 
عليها مكتـــب الدولة ملعلومات 

االنترنت.

واشنطنـ  يو.بي.آي: تقدم 
أميركي بطلـــب إذن لتمزيق 
القرآن في العلن في 30 مايو 
اجلـــاري الذي يصادف »يوم 

أميركي يطلب إذنًا لتمزيق
املصحف في العلن

وزارة التربية في البحرين حتقق
مع مسؤول مدرسة لسبه أبا بكر وعمر

العراق: ضحايا التدخني
يفوقون قتلى احلروب

املنامة ـ العربية: قـــررت وزارة التربية 
والتعليم في البحرين استدعاء مساعد مدير 
أحد املدارس للتحقيق معه اليوم على خلفية 
اتهامه عبر حملة على اإلنترنت بإهانة أبي 
بكـــر الصديق وعمر بن اخلطاب رضي اهلل 

عنهما.
وكان بحرينيـــون أطلقوا حملة قصاص 
افتراضية تتهم هذا املدير بســـب خليفتي 
رســـول اهلل ژ في املجالس العامة، وحث 
من يستمع إليه بالنيل منهما، ومت تدعيمها 
بڤيديو مت التقاطه بواسطة هاتف محمول.

وقال مصدر فـــي الوزارة إنهم ملتزمون 
بتطبيق الدستور، وإذا ثبت عنه القيام بذلك 
داخل املؤسسات التعليمية فسنقوم بفصله، 
وإذا كان الفعل خارج املؤسسات التعليمية 
فإن وزارة التربية ملزمة بتطبيق ما يترتب 
على الشخص املعني من إجراءات قانونية.
ويعتبر الدســـتور البحريني ما قام به 
مساعد مدير املدرسة جرمية يعاقب عليها 
القانون الذي يحظر املساس بأسس العقيدة 

اإلسالمية ووحدة الشعب، وإثارة الفرقة أو 
الطائفية.

وطالـــب النائب الثانـــي ملجلس النواب 
البحريني النائب السلفي عادل املعاودة بطرد 
الشخص املعني إذا ثبت عليه ذلك، قائال إنه 
يحث أهالي املنطقة التي يقوم بالتدريس فيها 
على منعه من تدريس أبنائهم، ألن من لديه 
احلرص على الوطن وقيادة الوطن أولى به 
أن يكون لديه حرص على الدين والرسول 

والصحابة.
وكانت كتلة األصالة اإلسالمية السلفية في 
مجلس النواب تقدمت باقتراح قانون يحظر 
سب وإهانة الصحابة وآل البيت وزوجات 
النبي ژ بالتعريض أو الطعن أو السخرية 
أو الغمز أو التجريح بأي وسيلة من وسائل 
التعبير املســـموعة أو املرئية أو املقروءة، 
ويعاقب مـــن يخالف القانون باحلبس مدة 
ال تزيد على ســـنة أو غرامة مالية، مع عدم 
اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون 

العقوبات أو أي قانون آخر له عالقة.

بغداد ـ سي.ان.ان: تقدم عدد من أعضاء 
البرملان العراقي باقتراح قانون جديد ملكافحة 
التدخـــني، يقضي مبنع التدخني في األماكن 
العامة، وهو االقتـــراح الذي آثار كثيرا من 
اجلدل حول مدى أهمية مثل هذا القانون في 
التفجيرات والرصاص  دولة أصبح صوت 

احلي من األمور املعتادة فيها.
ويعتقـــد بعض العراقيـــني، خاصة بني 
املدخنني، أن جهود البرملان لســـن تشريع 
ملكافحة التدخني، هي مضيعة للوقت، على 
اعتبار أن هناك مسائل أكثر أهمية من التدخني، 

بحسب رأيهم.
الشاب العراقي أبو علي، البالغ من العمر 
37 عاما، والذي كان يدخن األرجيلة بصحبة 
أصدقائه، في احدى مقاهي وسط العاصمة 
بغداد، حني سألته »CNN« عن رأيه في هذا 
القانون، أجاب: »إن تدخني سيجارة هو أسهل 

ما ميكن فعله في العراق«.
وقال أبو علي: »من الصعب تفعيل مثل هذا 
القانون في العراق، فنحن لسنا مثل الشعوب 
األميركية أو األوربية املرفهة، فبالنسبة لهم 
جميع القضايا الرئيسية محسومة، وبالدهم 

تنعم باالستقرار«.
وأشار الشاب العراقي إلى أن معظم أبناء 
بلده لديهم أمور أخرى أكثر أهمية، يجب النظر 
إليها قبل قضية التدخني، حيث يسقط آالف 

الضحايا نتيجة احلروب واألعمال اإلرهابية 
التي حتدث يوميا، أما التدخني فال يشكل مثل 

هذه اخلطورة، على حد قوله.
وبدأ البرملان العراقي مؤخرا نظر مشروع 
قانون ملكافــحة التدخني، قدمه النائب جواد 
البازوني، عضو اللجـــنة الصحية، والذي لم 
يتوقع أن يثير اقـــتراحه هذا اجلدل الكبير 
بني املشـــرعني، لكونه يتــعلـــق بقضـــية 
صــحية تبدو وكأنها حتــظى باتفاق الغالبية 

عليها.
وقــال الـبـازوني: »إن قـضـيـة التدخني 
هامة جدا، وليست فرعية كما يظن البعض، 
فعدد ضحايا التدخـــني، يفوق عدد ضحايا 
احلروب والعمليات اإلرهابيـــة بالعراق«، 
من دون اإلشـــارة إلـــى األعداد الرســـمية 

للضحايا.
يذكر أن قانون مكافحة التدخني في الغرب، 
يقضي مبنع التدخني فـــي املناطق العامة، 
ويجبر الشركات املصنعة واملوزعة للسجائر 
على طباعة جملة »التدخني ضار جدا بالصحة« 
على علب السجائر، ومينع إعالنات السجائر 

في وسائل اإلعالم املختلفة.
وهذا األمر من الصعب تطبيقه، في بلد ال 
تتجاوز تكلفة علبة السجائر فيها 33 سنتا 
أميركيا، فالعراق يحوي أعلى معدل مدخنني 

في الشرق األوسط.

الذكرى« الذي يحتفل به لتكرمي 
اجلنود األميركيني الذين قتلوا 

في ساحات املعارك.
وذكرت صحيفة »فلوريدا 
صن سانتينل« األميركية ان 
مارك رولـــي )52 عاما( الذي 
لديه تاريخ من املرض العقلي 
كان تقدم بطلب حلرق املصحف 

في أبريل ورفض.
وقال رولي الذي شخصت 
إصابته بانفصام الشخصية »ال 
أعتقد ان أي كتاب يشجع على 

القتل هو كتاب مقدس«.
وسبق أن رسم رولي الرقم 
666 وهو رمز شيطاني على 
مسجد وكنيس وثالث كنائس 
عام 2006 ولم يرد بعد على 
طلب رولـــي ولكن يتوقع أن 

يرفض. مارك رولي 

سعر سهم الشركة يصل إلى 100 دوالر

البحث جار عن اجلاني

منال الشريف خالل قيادتها سيارتها في اخلبر

حملة »نساء سعوديات للقيادة«
انطلقت قبل موعدها

لم تستطع السعودية منال الشريف وهي احدى 
مؤسسات حملة »قيادة النساء للسيارات في 
17 يونيو« ان تنتظر املوعد احملدد لتنفيذ ما 

اتفقت عليه مع شريكاتها في احلملة وقررت 
ان تسبقهن حيث متكنت ظهر اخلميس 19 مايو 
2011 من قيادة سيارتها في شوارع مدينة اخلبر 
وسجلت احلادثة بالڤيديو وعرضتها على موقع 

»يوتيوب«.
وذكرت الشريف خالل الڤــيديو الــذي 

اظـهـرهــا وهــي تتجول في الـشــوارع 

بالسـيــارة دون مشاكل ما نــصه: »طلعت 
قضيت اغراض البــيت مــن اخلبر وكــانـت 

معــاي استــاذة وجيهة احلويدر تصورني، 
في الڤيديو انطلقنا من مجمع الراشد حلد 

مجمع اللولو مرورا بالعقربية وشارع الظهران 
بكل امان، كان في كم نظرة مستغربة من غير 

السعوديني، وهذا الشيء االغرب ان السعوديني 
كانوا ياخذوا نظرة خاطفة وما يرجعوا يطالعوا، 

مجمع اللولو كان زحمة ووقفنا في املواقف 
ومحد كلمنا«.


