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في حلقة مصورة أثارت الشك حول مغزاها قبل انتخابات الرئاسة الروسية

فالدميير بوتني بطل كرتوني خارق
ودميتري مدڤيديڤ مساعده

مدڤيديڤ يوظف اآلي باد النتزاع القنبلة 

مساعده مدڤيديڤ، الذي يشق 
سترة كان يظهر بها على شكل 
دب صغير، ثم يستخدم جهاز 
»آي باد« النت���زاع القنبلة من 
مكانها قبل أن يلقي بها خارج 

احلافلة.
ويقول بع���ض املراقبني ان 
ظهور بوت���ني بعباءة اجلودو 
يهزأ من ولع���ه بفنون القتال 
باليد، وإن استخدام مدڤيديڤ 
لآلي ب���اد يهزأ أيضا من ولعه 
باالختراع���ات التكنولوجي���ة 
احلديثة، لك���ن البعض اآلخر 
يذهب للقول ان هذه السخرية 
متعمدة لتبديد أي شكوك في 
الل��ذان دب��را  الرجلني هما  أن 

أم��ر املسلس��ل.
وتستمر املغامرة، فتعترض 
س���بيل احلافلة مجموعة من 
مصاصي الدم���اء، وهي تهتف 
»فلننتخب احلكام«، و»اطلقوا 
سراح )ميخائيل( خودروفسكي« 
أثرياء روس���يا،  أث���رى  )كان 
ويقضي عقوبة بالسجن يقال 
إن الكرملني دبرها له(. فيتصدى 
لها بوتني في هذا اجلزء اخلتامي 

ويدحرها.

وفي موضوع مشابه ملادة 
الفيلم األميركي Speed »سرعة« 
عام 1994 من بطولة كيانو ريڤز 
وساندرا بولوك، تظهر احللقة 
األولى بوتني بعباءة اجلودو، 
وهو ينقذ ركاب حافلة من انفجار 
قنبلة مخبأة فيه، ومبرمجة على 
االنفجار، في حال قلت سرعة 
احلافلة ع���ن 80 كيلومترا في 

الساعة.
وبينما يسرع البطل بوتني 
باحلافلة، يتلقى مس���اعدة من 

� إيالف: س���تخوض  لندن 
روسيا انتخاباتها الختيار رئيس 
جديد في العام املقبل. وتتابع 
أع���ني املراقبني بش���كل خاص 
رئيس الوزراء فالدميير بوتني 
الرئيس دميتري  و»غرمي���ه« 
مدڤيديڤ، الستكشاف ما إن كان 
أي منهما � أو كالهما � سيخوض 
هذه االنتخابات، ويتربع على 
عرش الكرملني حتى عام 2018، 
رغم اإلجماع على أن بوتني هو 

الرئيس املقبل بال شك.
وتترك���ز بقعة الضوء على 
هذه املسألة اآلن بشكل خاص، 
ألن روس���يا اس���تيقظت على 
مسلسل مصور جديد، يجعل 
من بوتني بطال خارقا في فنون 
اجلودو، ومدڤيديڤ مس���اعدا 
الوطواط  الرجل  له على غرار 

ومساعده روبن.
ورغ���م أن اجلهة التي تقف 
خلف املسلسل تقول إنه منزه 
م���ن الغ���رض، يق���ول أولئك 
املراقبون إن���ه جزء من حملة 
رئاسية مقنعة. وذهب البعض 
إلى القول إن الكرملني نفسه رمبا 

كان هو الواقف وراء الفكرة.

بوتني البطل اخلارق

عالم دين سعودي يصف السعوديات اللواتي يطالنب بقيادة السيارات بـ»الفاسقات«

منال الشريف صاحبة قضية قيادة السيارات
في السعودية تقاضي الصحف املغالطة 

بكم لإلفراج فورا عن ابنة الوطن 
منال الشريف ورفع ما حلق بها 

من ظلم«.
وأض����اف املوقع����ون على 
اخلطاب »كما أننا نعتقد أن الوقت 
قد حان حلسم مسألة قيادة املرأة 
للسيارة بوضوح. نحن في أمّس 
احلاجة لنظام واضح حال املنع 

أو حال السماح«.
على الصعيد الدولي، تصدرت 
القضية وسائل اإلعالم الدولية 
وحظيت باهتمام »هيومن رايتس 
ووتش« التي طالبت على موقعها 
اإللكتروني بإطالق سراح منال 
والسماح للس����يدات بالقيادة 
ف����ي تصريح  باململك����ة، جاء 
لكريستوف ويلكي وهو باحث 
أول في قس����م الشرق األوسط 

وشمال افريقيا باملنظمة.
وكانت مجموعة من السيدات 
أطلقن حملة »سأقود سيارتي 
بنفسي 17 يونيو« في محاولة 
لتصعيد ملف قيادة السيارة مرة 
أخرى بعد أن نوقش في مجلس 
الشورى وظل حبيس األدراج. 
وجاءت قيادة جنالء احلريري 
لس����يارتها في جدة كمحاولة 
أولى تبعتها منال الشريف في 

الشرقية.
وظهرت فتاة من القطيف في 
ڤيديو مصحوبة بوالدها وأختها 
تقود سيارتها بالقطيف. الفتاة 
ذكرت أنها حتمل رخصة بحرينية 
وترفض أن تبيع سيارتها على 

أمل أن تقودها يوما ما.
من جهة اخرى وصف عالم 
الدين السعودي إمام وخطيب 
جامع عمر ب����ن عبدالعزيز في 
اخلبر الشيخ محمد املنجد النساء 
اللواتي أعلن عن عزمهن على 
قيادة السيارات في امللكة بأنهن 

»فاسقات«.
وظهر ذلك من خالل تسجيل 
صوت����ي مت بث����ه عل����ى موقع 
يوتيوب أن من تتولى الدعوى 
القيادة »خبيثة منافقة  حلملة 

فاسقة حاقدة«.

التغري����ب والعلمنة  برف����ض 
واخلروج على العادات بحسب 

تعبيرهم.
من جانب آخر، حصدت منال 
تأييد أكثر من 15 ألف شخص 
على ال� »فيس بوك« واكتسحت 
صورتها الصور الش���خصية 
لألعضاء املسجلني في »فيس 
بوك« و»تويتر« املناصرين لها 
واملطالبني بحقها في احلرية 
حت���ت مس���ميات تراوح���ت 
بني »احلرية ملن���ال« و»كلنا 

منال«.
على صعيد آخر، وقع حوالي 
1000 ناش����ط وناش����طة على 
خط����اب موجه خلادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل يطالبون 
فيه بإطالق سراح منال وتقدمي 
إيضاح بخصوص منع أو فسح 

قيادة السيارة باململكة.
وجاء في اخلطاب »وحيث إن 
قيادة املرأة للسيارة ليس فيها 
نص شرعي أو نظامي. فإننا يا 
خادم احلرمني الشريفني نهيب 

جدة � العربي����ة: نفت منال 
الشريف � املوقوفة في إصالحية 
سجن الدمام شرقي السعودية 
بتهمة تأليب ال����رأي العام من 
النساء على قيادة  خالل حثها 
س����ياراتهن في 17 يونيو � أن 
تكون قد انهارت أو أن يكون مت 
حتريضها من قبل جهات أجنبية، 
فيما احتفظت منال بحقها في 
مقاضاة اجلهات اإلعالمية التي 
تنش����ر أخب����ارا مغلوطة عن 

قضيتها.
وأشار محاميها عدنان الصالح 
إلى أن منال أكدت »لم أبك ولم 
أنهر في ظل وجود خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل« كما أكد 
الصالح زيارة حقوق اإلنسان 

ملنال.
ويأتي نفي منال بعد نش����ر 
إحدى الصح����ف احمللية خبرا 
اس����ندت فيه ملصادرها انهيار 
منال الش����ريف أثناء التحقيق 
ومطالبتها بالتحقيق مع سيدات 

حرضنها على القيادة.
وكان الصالح اعتبر في وقت 
سابق أنه يحق إيقاف املتهم ملدة 
يوم أو يوم����ني، موضحا أنهم 
يسعون إلى إطالق سراح منال 

بكفالة.
منال الش����ريف البالغة من 
العمر 32 عاما حتمل رخصتي 
قي����ادة إل����ى جان����ب حيازتها 
لشهادة فريدة عامليا في األمن 
املعلوماتي، أثار قضيتها الرأي 
العام السعودي ولم تسلم من 
حمالت محلي����ة مضادة، إال أن 
احلمالت املؤي����دة لها اجتاحت 

الشبكات االجتماعية.
وج����اءت حمل����ة »العقال« 
الداعية إلى ضرب أي سيدة تقود 
س����يارتها في املدن السعودية 
يوم 17 يونيو، وهو اليوم الذي 
طالبت فيه الس����يدات بالقيادة 
احلرة في مدن السعودية أسوة 
بالسيدات الالتي قدن سياراتهن 

في 1991 بالرياض.
احلمالت املض����ادة طالبت 

ملصق يحمل صورة منال الشريف يطالب باطالق سراحها

القاهرة � بي.بي.سي: كشف مسح جديد باالقمار االصطناعية 
عن عدة مبان قدمية في مصر من بينها 17 هرما.

ومت الكش���ف عن 1000 مقبرة و3000 مس���تعمرة قدمية 
بواسطة صور باالشعة حتت احلمراء تظهر املباني املطمورة 
حتت االرض. واكدت اعمال التنقيب االولية بعض االكتشافات 
مب���ا فيها اثنان م���ن االهرامات غير املعروفة س���لفا. تقول 
د.س���ارة باركاك »ان الكشف عن هرم هو حلم كل من يعمل 

في مجال اآلثار«.
وقادت د.باركاك فريق البحث االثري بتكنولوجيا الفضاء 
في مختبر ترعاه وكالة ابحاث الفضاء األميركية )ناسا( في 
برمنغهام بوالية االباما وتقول انها مذهولة مما اكتش���فته 

هي وفريقها.
وتضيف: »قمنا بهذا العمل بكثافة على مدى اكثر من عام 
وكنت ارى املعلومات وهي تتجمع لدينا، لكن حلظة الدهشة 
كانت عندما نظرت الى كل ما اكتشفناه ولم اصدق انه بامكاننا 

حتديد مثل هذا العدد من املواقع في مصر«.
وقام الفريق بتحليل صور اقمار اصطناعية حتلق على 
ارتف���اع 700 كم فوق االرض وم���زودة بكاميرات من القوة 
بحيث ميكنها حتديد اي شيء على سطح االرض يقل نصف 

قطره عن متر.
واستخدم التصوير باالشعة حتت احلمراء لتحديد املواد 

املختلفة حتت سطح االرض.
وبنى املصريون القدماء بيوتهم ومبانيهم االخرى بالطوب 
اللنب غير املفخور املصنوع من الطمي، وهو اكثر كثافة من 
التربة احمليطة به وهكذا ميكن رؤية اشكال البيوت واملعابد 

واملقابر.
وتقول د.باركاك »ان ذلك يوضح لنا مدى سهولة ان نقلل 

من قيمة حجم ومدى املستوطنات البشرية في املاضي«.
وتعتقد الباحثة األميركية ان هناك املزيد من اآلثار التي 

ميكن اكتشافها.
وتضيف »هذه فقط املواقع القريبة من الس���طح، وهناك 
آالف عديدة من املواقع التي طمرها النيل بالطمي، هذه مجرد 

بداية ملثل هذا النوع من اجلهد«.

بابل � إيالف: مازال أس���د بابل ماث���ال للعيان، وهو األثر 
األصل���ي الوحيد املتبقي بحجارت���ه التي مضى عليها آالف 

السنني، شاهدا على حضارة سادت، ثم بادت.
لكن هذا األثر سيتحول بعد سنني إلى شاهد تاريخي من 
دون مالم���ح، فعوامل التعرية والتلوث البيئي تزحف على 
بنيت���ه، لتختفي تفاصيل وجهه وجس���ده مع مرور الزمن، 
بفعل التآكل وأعراض اإلجهاد. ويتوقع النحات رباح العلي 
أن يتحول األسد املنتصب في العراء منذ خمسة آالف سنة 

إلى كومة من حجارة بال تفاصيل بعد ربع قرن.
وأس���د بابل، الذي جنا من محاوالت السرقة مرات عدة، 
يقف عاجزا أمام عوامل االندثار البيئية واملياه اجلوفية التي 

تعانيها مدينة بابل بشكل كارثي.
ويؤكد خبير اآلثار قيصر اجلابري أن أسد بابل سيئول 
مبرور الزمن إلى صخرة تكسوها األمالح، وتطفو حتتها املياه 
اجلوفية، و»بفعل تلك العوامل فإننا نتوقع أن يتحول الكثير 

من املعالم البابلية إلى كومة من التراب خالل ربع قرن«.
وحني عس���كرت القوات األميركية في املوقع األثري بابل 
لم يفعل األميركيون شيئا إلنقاذه من علله، واكتفوا بالتقاط 
الصور التذكارية أمام األسد العظيم. وحتى مشروعهم، الذي 
وعدوا بتنفيذه ورصدوا له مبلغ مليون دوالر تقريبا، لم ير 
النور لسببني، األول صراع اإلرادات السياسية في احملافظة 
وبغداد، والثاني املياه اجلوفية، التي تقف عائقا أمام أي مشروع 

ترميم قبل أن يتم إيجاد طريقة إلبعاده عن املدينة.
وفي عهد النظام السابق، زار خبراء آثار املوقع، ووضعوا 
خطة خاصة للحفاظ على األسد من السرقة وعوامل التعرية، 
وكان هناك مش���روع لوضعه داخل بيت من الزجاج لتقليل 
تأثير العوامل البيئية على بنيته، لكن املشروع لم ير النور 

بسبب احلرب في العام 2003.
ولم حتصل عمليات ترميم علمية وش���املة آلثار بابل، 
وكل ما فعلته املشاريع هو إعادة بناء جدران وسقوف فوق 
األساسات األصلية، وفي زمن الرئيس العراقي السابق صدام 
حس���ني، أطلقت عملية إحياء آثار بابل، لكنها كانت عمليات 
جتميلة، شوهت وجه املدينة ألن اجلدران احلديثة شيدت فوق 
األساسات األصلية، وصاحب ذلك أجندة سياسية ودعائية 

منها حفر اسم املقبور صدام حسني في األساسات.

اإلسكندرية � أ.ش.أ: قام مركز توثيق التراث احلضاري 
والطبيعي التابع ملكتبة اإلس���كندريه بإصدار »أطلس« هو 
األول من نوعه للمواقع األثرية اخلاصة مبحافظتي ش���مال 
وجنوب سيناء، وذلك ضمن سلسلة من األطالس املخصصة 

للمواقع األثرية في مختلف محافظات مصر.
وق���ال مدير مركز توثيق الت���راث احلضاري والطبيعي 
مبكتبة اإلسكندرية د.فتحي صالح إن هذه األطالس تهدف 
إلى إحكام السيطرة على املواقع األثرية لتوفير قاعدة بيانات 
دقيقة ومفصلة ميكن على أساسها التعامل مع املوقع ووضع 

خطط التنقيب أو الترميم أو الصيانة وخالفه.
وأشار صالح إلى أن األطلس يحتوي على خريطة عامة 
للمواقع األثرية بكل محافظة، باإلضافة الى اخلرائط األثرية 
لكل منطقة في كل محافظة من احملافظات، وخرائط املواقع 
طبق���ا لوضع األمالك أي ما هو ملك ل���وزارة اآلثار وما هو 

خاضع لقانون حماية اآلثار وما يجرى ضمه.
وأوضح صالح أن مشروع خريطة مصر األثرية خطوة 
مهمة في إطار استراتيجية إدارة التراث اجلغرافي، ويتضمن 
توثيق املواقع التراثية التي تتيح املعلومات األثرية والتاريخية 
بصورة مختلفة تتناسب واهتمامات مختلف املهتمني باآلثار، 
سواء على مس���توى املؤسس���ات أو املتخصصني األثريني 

والباحثني أو عامة اجلمهور.
أتالنتا � س���ي.إن.إن: قام رائدا فضاء األحد مبهمة خارج 
مكوك الفضاء إنديفور ومحطة الفضاء الدولية واستغرقت 8 
ساعات وسبع دقائق، وفقا ملا ذكرته وكالة الفضاء األميركية 

)ناسا(.
وهذه هي املرة الثانية التي يتم الس���ير فيها في الفضاء 
اخلارجي في مهمة من ضمن 4 مهمات مقررة للسير في الفضاء، 
وذلك للقيام بأعمال صيانة على محطة الفضاء الدولية، مبا 

فيها إعادة تعبئة املشعات باألمونيا وشحم التزليق.
وقالت »ناسا« إن رائد الفضاء أندرو فيوستل ومايك فينكل 

قاما بأعمال الصيانة على منت محطة الفضاء الدولية.
وكانت أول مهمة للسير خارج احملطة الفضائية قد متت 
اجلمعة وشارك فيها فيوس���تل وزميله غريغ تشاميتوف، 
واستغرقت 6 ساعات و19 دقيقة. يشار إلى أن البابا بنديكتوس 
حتدث الس���بت إلى رواد الفض���اء، وتطرق إلى غيفوردس، 
وق���ال »أعرف أن مارك وزوجته كانا ضحية اعتداء وآمل أن 

تتواصل حالتها الصحية بالتحسن«.
وكان املكوك إنديفور قد انطلق إلى الفضاء اخلارجي في 
آخر مهمة له قبل إحالت���ه للتقاعد عقب عودته إلى األرض 

يوم االثنني املاضي، وتستغرق املهمة 16 يوما.
وفي األثناء حددت ناسا موعدا أوليا إلطالق مكوك الفضاء 
أتالنتس في آخر مهمة له قبل تقاعده هو اآلخر، وذلك يوم 

الثامن من يوليو املقبل.
وسينطلق أتالنتس ليلتحم مبحطة الفضاء الدولية، في 
مهمة تس���تغرق 12 يوما، حامال معدات وقطع غيار في آخر 
رحلة له، وهي الرحلة 135، كما أنها آخر مهمة للبرنامج برمته، 

حيث سيحال إلى التقاعد حال عودته إلى األرض.
هذا، ومن املقرر أن يعود املكوك إنديفور إلى األرض في 
األول من يونيو املقبل، وهو اليوم نفس���ه الذي سيتم فيه 

نقل املكوك أتالنتس إلى منصة اإلطالق.

منطقة اثرية في سقارة

أسد بابل

مكتبة االسكندرية

مكوك فضائي

العثور على أهرامات مصرية 
مفقودة عبر األقمار االصطناعية

أسد بابل بال وجه ومالمح بعد 
ربع قرن بسبب التعرية والتلوث

مكتبة اإلسكندرية تصدر أول 
أطلس للمواقع األثرية بسيناء

»فن الواو« في أمسية 
شعرية بهيئة الكتاب

القاه���رة � أ.ش.أ: تواصل الهيئة املصرية العامة للكتاب 
برئاسة د.أحمد مجاهد نش���اطها الفني، حيث تقيم أمسية 
شعرية عن »فن الواو« في السادسة من مساء اليوم بقاعة 

صالح عبد الصبور مببنى الهيئة بكورنيش النيل.
يحيى األمسية من محبي نظم وإلقاء شعر الواو الشعراء 
حسني عالم الس���وهاجي، محمد شحاتة، هاني خلف، جابر 

الزهيري، ويديرها الشاعر محمد إسماعيل.
»فن الواو« أو كما يعرف بفن »املربعات الشعرية« هو فن 
من فنون الش���عر القدمي املوجودة في صعيد مصر ويعتبر 
هذا الفن من الفنون الكثيرة التي كادت أن تندثر لوال الكثير 
من محبي الفن األصيل الذين عملوا على إحياء ذلك الضرب 

من ضروب الشعر.
ولو حتدثنا عن »فن ال���واو«، فإننا البد أن نذكر القدير 
عبدالستار سليم الذي عمل جاهدا على إحياء هذا الفن وله 

كتاب شهير بعنوان »ديوان فن الواو«.
ويع���د »فن الواو« فنا قنائيا )نس���بة إلى محافظة قنا( 
وسمي بهذا االسم ألن الراوي كان يبدأ الرواية بقوله »وقال 
الشاعر« وتكثر واوات العطف هذه فأصبحت الزمة البد أن 

تقال، وصارت سمة مميزة لهذا القول من ثم سميت به.

رائدا فضاء ينفذان »مهمة خارجية« 
استغرقت 8 ساعات

1000 ناشط وناشطة 
يطالبون باإلفراج عنها 

و»هيومن رايتس 
ووتش« تتدخل


