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والد منال الشريف: ليس من عاداتنا قيادة املرأة للسيارة ومن الظلم »جلدها« 
والفنانة السعودية مرام عبدالعزيز: سأقود سيارتي بنفسي رغم القبض على منال

تتعرض ملضايقة السلطات، ألنها 
لم تقد حملة جماهيرية.

وقالت مرام: »السلطات اعتبرت 
ه���ذه احلملة حتديا له���ا، فكانت 
تترصد خطوات صاحبتها، بدليل 
أن هناك أخريات في إطار احلملة 
نفسها قدن س���ياراتهن مبناطق 
متفرقة من السعودية ولم يقبض 
عليهن«.ورغم أن منال تراجعت عن 
حملتها وأعلنت ذلك من إصالحية 
»الدمام« التي احتجزت بها، قالت: 
»لن أتراجع عن قراري، ألني مقتنعة 
مبا أفعله، وأرى أنه ال يتعارض ال 

مع الشرع وال القانون«.
وتساءلت: »كيف مينعون املرأة 
من القيادة ويس���محون بركوبها 
مع سائق هندي أو بنغالي يدين 
بالهندوسية أو البوذية؟! هل هذا 
السائق سيخاف اهلل ويحفظ السيدة 
التي هو مؤمتن على حمايتها؟!«.
وشنت الفنانة السعودية هجوما 
عنيفا على الرجال املعارضني قيادة 

املرأة سيارتها.
وقالت: »هم ينظرون إلى املرأة 
على أنها خلقت لغرضني ال ثالث 
لهما، هما: الفراش، وتنظيف املنزل«.
واستطردت: »إذا كانت هذه وجهه 
نظرهم، فليطبقوها على أهل بيتهم، 
لكن هناك سيدات ال ميلكن أن يدفعن 
راتبا ش���هريا لسائق يتراوح بني 

700 و800 ريال«.

بحق املرأة في قيادة سيارتها.
وتعتب���ر »مرام« أول س���يدة 
س���عودية تقود سيارتها بنفسها 
في عام 2006، لكنها � كما أكدت في 
تصريحات خاصة ل� mbc.net � لم 

في س���ياق متصل، متس���كت 
الفنانة السعودية مرام عبدالعزيز 
مبوقفها من قيادة سيارتها بنفسها، 
رغم القبض على الناش���طة منال 
الشريف التي قادت حملة للمطالبة 

جلدها. مستطردا ان ابنها مريض 
في املستشفى وينادي باسمها وهي 
في السجن. وختم الشريف بالدعوة 
البنته بالهداي���ة، مكررا مطالبته 

بإطالق سراحه.

متهما إحدى الصحف بترديد ذلك 
بإيرادها خبرا مفاده أنه سيطلق 
النساء،  امام  سراحها بعد جلدها 
متسائال: ملاذا جتلد ابنتي؟! مضيفا 
انها ل���م ترتكب جرمية حتى يتم 

بخير ومعنوياته���ا مرتفعة عند 
مقابلته لها داخل اصالحية الدمام، 
البعض  وعما تردد حول مطالبة 
بجلد »منال« ق���ال: انا اعترف ان 
ابنتي أخطأت بقيادتها للسيارة، 

الدمام � وكاالت: أبدى س���عود 
الشريف والد املوقوفة بسجن النساء 
بالدمام منال الشريف، بعد اتهامها 
مبخالفة األنظمة وقيادتها السيارة 
مبحافظة اخلبر أسفه وندمه على 

ما قامت به ابنته منال.
وقال الشريف في تصريح نقلته 
عنه صحيفة »سبق« اإللكترونية 
أمس: »إنه ليس من عاداتنا وتقاليدنا 
أن تقود النساء السيارة، وتخالف 
األنظمة املعم���ول بها في البالد«، 
مضيفا انه قدم من محافظة جدة 
منذ يوم األحد املاضي بعد أن علم 
أن ابنته مت إيقافها ملخالفتها األنظمة 

وقيادتها السيارة.
وأشار الشريف الى أنه التقى 
أمير املنطقة الشرقية، األمير محمد 
بن فهد، وأبدى أسفه على ما قامت 
به ابنته من فعل حيث انها صغيرة 
س���ن وقد غرر بها، وتعهد بعدم 

قيادتها السيارة مرة أخرى.
وعن توقع���ه لتوقيت عودتها 
للمنزل قال الشريف وفق ما نقلته 
عنه »املدينة« السعودية أمس: »ال 
علم لي«، مطالبا الصفح عنها كونه 
خطأها ألول مرة ومعاملتها بالتي 
هي أحسن عبر توضيح اخلطأ الذي 
ارتكبته وتبصيرها مبا جهلت من 
ان الشيخ غازي  االمور، موضحا 
التكافل  الش���مري )رئيس جلنة 
األس���ري( أكد له ان »منال« كانت 

ناشطات سعوديات اطلقن حملة علي ال� »فيس بوك« حتت شعار »احلرية ملنال«الفنانة السعودية مرام عبدالعزيز في لقطة بجانب سيارتها تعود إلى العام 2006

طفل في غيبوبة بعد أن شنق 
نفسه مبدرسته 

فرنس����ا � أ.ف.پ: دخل طفل في احلادية عش����رة من عمره 
اخلميس في غيبوبة، بعدما عثر عليه مش����نوقا بياقة قميصه 
ومعلقا على مشجب في مدرسته في آرل جنوب فرنسا، من دون 
ان يعلم احملقق����ون ما إذا كان األمر متعلقا بحادث أو مبحاولة 
انتح����ار.ومت نقل الطفل باملروحية الى مستش����فى تيمون في 

مرسيليا، حيث وضع قيد العناية املركزة.
حتى بعد الظهر، كان الي����زال في غيبوبة عميقة، ووضعه 
»خطر«، بحسب إدارة املستشفى.وبحسب مساعد النائب العام 
في تاراسكون جاك روبير فإن التحقيق يذهب باجتاه »فرضية 
وقوع حادث«.لكن »هناك عناصر مربكة« قد تدفع احملققني الى 
التفكير في فرضية اإلقدام على االنتحار، كما اضاف متحدثا عن 

»وضعية اجلسم« التي وجد عليها الطفل، مستقيما.
وبحسب القضاء، وجد الطفل في منتصف النهار وقد توقف 

قلبه عن النبض، في ردهة، معلقا من ياقة قميصه.
هذه احلادثة املأس����وية وقعت في مدرسة »اندريه بونوا ان 

فرانك«، في حي ترينكتاي، على ضفاف نهر الرون.
وبحس����ب العناصر األولية للتحقيق، فإن مدرسة وزميلة 
لها وجدتا الطفل في الردهة، وأخضعتاه لعملية تدليك للقلب 
قبل وصول اإلسعاف.أما رئيس بلدية آرل هيرفيه شيافيتتي 
فقال ان املأساة وقعت في بداية احلصص الدراسية، في مدرسة 
ال تعاني من مشاكل.وقد وضعت وحدة للمعاينة النفسية في 

خدمة األطفال وأهاليهم والكادر العامل في املدرسة.
وقد حضر بعض األهالي الصطحاب أطفالهم، بينما مت نقل 
البعض اآلخر إلى مقصف املدرس����ة برفقة عاملني في املدرسة، 

التي بقيت أبوابها مفتوحة، في ظل حراسة أمنية.

عطل موقع سكايب يقلص 
من عدد املستخدمني 

وزير اإلعالم السعودي: للمرأة 
احلق في عضوية األندية األدبية 

ايالف: لم يتمكن مستخدمو سكايب امس »اجلمعة« من النفاذ 
إلى اخلدمة الشعبية لالتصال على االنترنت بعد أن واجه املوقع 

عطال تقنيا في جميع أنحاء العالم.
وفقا لصحيفة التلغراف، طرأ العطل بعد أسبوعني على شراء 
مايكروسوفت الشركة اخلاصة بسكايب بقيمة 5.2 مليارات دوالر 

أميركي، األمر الذي حث التكهنات 
القائلة إن سبب العطل يعود إلى 

عمل دمج األنظمة.
ونتيج����ة لذل����ك، ل����م يتمكن 
املس����تخدمون ح����ول العالم من 
القي����ام باتص����االت أو النفاذ إلى 
خدمة املراس����لة اآلني����ة علما أن 
موقع سكايب كان مقطوع االتصال 
باالنترنت. وفي سلسلة حتديثات 
على موقع تويتر، زعمت ش����ركة 

سكايب أن املشاكل مست »عددا ضئيال« من املستخدمني الذين 
يفوقون 660 مليون نس����مة. كما زعم املستخدمون في أوروبا 
والواليات املتحدة وآس����يا أن نس����خ البرنامج اخلاصة بنظام 

Windows وMac وLinux تعطلت.
وقال متحدث باس����م الشركة إن هذه األخيرة لم تعلم كمية 
تأثر املستخدمني باملشاكل، ولكنها شددت مجددا على أن العدد 

ضئيل.
ويشار إلى أن شركة سكايب املتموضعة في اللكسامبورغ 
أصدرت تصليحا يدويا مؤقتا للمشكلة التي تضمنت مسح ملف 
مسمى ب� »shared.xml« من مجلد برنامجها، ولكنها وضحت أنها 
تعمل على حل أكثر بساطة. كما وعدت بتغيير جذري خلوادمها 

بغية تفادي األعطال املستقبلية.
فمهما كان سبب العطل، فسيجلب هذا األخير اإلحراج لشركة 

مايكروسوفت التي اشترت سكايب في 10 مايو.

أكد وزير الثقافة واإلعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة 
أحقية املرأة املثقفة في عضوية اجلمعية العمومية لألندية 
األدبية واملشاركة في انتخاباتها ناخبة ومرشحة، حتى لو 
وصلت لرئاسة مجلس إدارة النادي عبر االنتخاب. وأضاف 
ان أي حديث عكس ذلك غير صحيح فوزارة الثقافة واإلعالم 

لم تفرض أحدا ولن تتدخل.
من جانبه، صرح وكيل وزارة 
الثقافة واإلعالم للشؤون الثقافية 
الدكتور ناصر احلجيالن بأن آلية 
االنتخابات املزم���ع عقدها بدءا 
من منتصف األسبوع املقبل في 
نادي مكة األدبي والثقافي أوال 
ومن ثم أندية حائل، واجلوف، 
والطائف واألندية وبقية األندية 
خالل األشهر املقبلة، تقتضي أن 
يقوم املنتمون للثقافة واألدب من 
اجلنس���ني رجاال ونساء بتقييد 
أسمائهم في اجلمعية العمومية 
لنادي منطقتهم، ليحصلوا على العضوية، وهو ما يخولهم 

للترشح لعضوية مجلس إدارة النادي.
وقال إن من حق املرأة املثقفة أن تكون عضوا في مجالس 
إدارات األندية في حال حصولها على األصوات التي تخولها 

لذلك.
الفت���ا إلى أن الئحة األندية األدبي���ة لم تفرق بني الرجل 
واملرأة، وأضاف: االجتهاد السابق بقصر عضوية املرأة على 
»اللجنة النسائية« لم يعد قائما اآلن، إذ يحق للمرأة ما يحق 

للرجل من دون أي فروق.
وتابع: اجلمعية العمومية هي الس���لطة العليا للنادي، 
وإذا ق���ررت هذه اجلمعية أن تك���ون املرأة أو الرجل عضوا 
في مجلس اإلدارة، فإن الوزارة ستبارك هذا القرار وتدعمه، 
وكذلك إذا قرر مجلس اإلدارة أن تترأسه امرأة، فإن الوزارة 
س���تقدم الدعم الالزم إلجناح العمل كما صرح وزير الثقافة 

في وقت سابق.
ودعا احلجيالن في ختام تصريحه النخب الثقافية رجاال 
ونساء إلى املبادرة بتقييد أسمائهم لكي يتمكنوا من املشاركة 
في صنع الق���رارات الثقافية التي تهمه���م، مؤكدا انه على 
املثقفات دعم توجه وكالة الشؤون الثقافية باملشاركة الفعالة 
في هذه االنتخابات وتقدمي برامج انتخابية منافسة لكسب 

األصوات بجدارة.

إخضاع مليوني ياباني للفحص الطبي بعد كارثة فوكوشيما

س���نويا وهو 20 ميليسيفرت، 
وهو نفس املستوى الذي تسمح 
ب���ه »اللجنة الدولي���ة للحماية 
من االش���عاع« لعم���ال احملطات 

النووية.
ورحب حاكم فوكوشيما يوهيي 
ساتو باخلطوة، وقال انه نظرا الن 
توليد الطاقة النووية ميثل سياسة 
وطنية، فانه يتوجب على احلكومة 

املركزية حتمل التكاليف.

ميليسيفرت سنويا.
وأض���اف تاكاكي انه في حال 
بقاء املس���تويات أعلى من واحد 
ميكروس���يفرت في الساعة، فان 
طوكيو ستقوم بدفع تكاليف ازالة 

التربة امللوثة باالشعاع. 
وتس���ببت الوزارة في اثارة 
احتجاجات غاضبة من قبل اولياء 
االمور احملليني عندما وضعت حدا 
سنويا لتعرض األطفال لالشعاع 

طوكيو � د.ب.أ: أعلنت السلطات 
احمللية في اليابان امس انها ستقوم 
بإجراء فحوصات طبية ملليوني 
ش���خص يعيش���ون بالقرب من 
محطة الطاقة النووية املتضررة 
فوكوشيما دايتشي للوقوف على 

تأثيرات االشعاع.
وتسرب محطة فوكوشيما مواد 
مشعة إثر تضررها جراء الزلزال 
الذي وقع في احلادي عش���ر من 
مارس املاضي وموجات املد العاتية 

)تسونامي( التي أعقبته.
وشكلت السلطات احمللية في 
مقاطعة فوكوشيما جلنة لالشراف 
على الفحوصات وتعتزم بدءها في 
اواخر شهر يونيو املقبل بسبب 
مخاوف الس���كان من التأثيرات 
الض���ارة لالش���عاع والتعرض 
لفترة طويلة الشعاع منخفض 

املستوى.
وذكرت وسائل اإلعالم اليابانية 
نقال عن مس���ؤولني ان احلكومة 
ستجري أيضا فحوصات متابعة 
لالشعاع على مدار الثالثني عاما 
املقبل���ة لنحو 150 ألف س���اكن 

بالقرب من احملطة.
وقال وزير التعليم يوشياكي 
املركزية  تاكاكي إن احلكوم���ة 
إلى بقاء مستويات  ستس���عى 
اإلش���عاع املتراكم في املدارس 
ف���ي املقاطع���ة أقل م���ن واحد 

كارثة فوكوشيما ال تزال مستمرة

رقم قياسي عاملي في زيادة كفاءة خاليا الطاقة الشمسية

دراسة: حجم املياه الباطنية للقمر
 يلقي بالشكوك حول كيفية تشكله

لن����دن � بي.بي.س����ي: أظهرت 
دراس����ة ش����ملت حتليل رواسب 
جلبتها املركب����ة الفضائية أبولو 
17 عند عودتها إلى األرض أن كميات 
املياه الباطنية املوجودة في كوكب 
القمر أكبر مما كان يعتقد سابقا.

ورك����زت الدراس����ة على مواد 
بركانية مخزنة في اخلرز الزجاجية. 
وعثرت الدراسة على كميات مياه 
في اخلرز الزجاجية تفوق مائة مرة 
القياسات السابقة، مضيفة أن القمر 
كان يحتوي في املاضي على كميات 

مياه بحجم بحر الكاريبي.
وألقت هذه النتائج شكوكا على 

النظريات الس����ابقة بشأن كيفية 
تشكل القمر. وذهبت مجموعة من 
الدراسات خالل السنوات األخيرة 
إلى أن كميات املياه املوجودة في 
القم����ر أكبر مم����ا كان يعتقد في 

املاضي.
السائدة على  النظرية  وتقوم 
أن الكثير من املياه املوجودة على 
سطح القمر جاءت عن طريق آثار 
مذنبات جليدية أو نيازك محملة 
باملياه.لكن االكتشاف األخير يلقي 
املياه  األضواء على كيفية ظهور 
داخل القمر، ما يش����ير بدوره إلى 
العناصر التي تتألف منها وكيفية 

تشكلها.وكان فريق من الباحثني من 
معهد كارنيجي وبعض اجلامعات 
األميركية حلل عام 2008 محتويات 
املي����اه التي عثر عليها في عينات 

رواسب جلبتها مركبة أبولو.
وذهب الباحثون إلى أن كميات 
املياه التي عثر عليها تزيد بعشر 
مرات عن حجم الكميات التي كان 

يعتقد سابقا أنها موجودة.
يقول إريك هوري وهو املؤلف 
الرئيسي للدراسة وباحث في معهد 
كارنيج����ي لبي بي س����ي »نظرا 
ألن هذه الرواس����ب مخزنة داخل 
بلورات، فإنها ال تفقد مياهها خالل 

البحث  انفجارها«.وخلص فريق 
إلى أن جيوب الرواس����ب القمرية 
احت����وت على كمي����ات مياه تزيد 
مبائة مرة عن العينات الس����ابقة 
ما يعني أن املناطق الداخلية من 
القمر كانت حتتوي على مياه تعادل 
املياه املوجودة في طبقة األرض 

أي حتت قشرة األرض.
ومثلما هو الشأن بالنسبة إلى 
الدراسات التي أجنزت عام 2008، 
ساهمت هذه الدراسة اجلديدة في 
إلقاء املزيد من الغموض بش����أن 
النظريات اخلاصة بكيفية تشكل 

القمر.

الشمسية في احلصول على الكهرباء 
وتطويعها في تطبيقات مختلفة.
ونق����ل البيان ع����ن رئيس فريق 
الباحثني ايوديا تيفاري قوله »ان 
التوصل الى تلك اخلطوة سد فجوة 
تقنية مهمة ف����ي صناعة اخلاليا 
الالقطة ألشعة الشمس، حيث مت 
مزج الس����بيكة اجلديدة مع مواد 
جديدة أكسبتها مرونة ووزنا اقل، 
مؤكدا ان هذا االبتكار يساعد أيضا 
في تخفي����ض تكلفة تصنيع تلك 
اخلاليا«.وأكد ان وزن تلك اخلاليا 
اخلفيف يساعد أيضا في تخفيض 
تكلفة نقلها كما تس����اعد ليونتها 
على تذليل عقوب����ات التثبيت ما 
يفتح مجاالت واسعة للتطبيق كما 
يجعل تكلفة إنتاج الطاقة أرخص 

مما كانت سابقا.

التي يسعى خاللها الباحثون في 
العالم بأسره الى التوصل الى أفضل 
السبل املمكنة لالستفادة من الطاقة 

� كونا: متكن باحثون  جنيڤ 
في املختبر االحتادي السويسري 
لعلوم املواد والتقنية من تسجيل 
رق����م عاملي جديد في زيادة كفاءة 
خاليا امتصاص الطاقة الشمسية 
وصوال ال����ى 18.7% محطما الرقم 
القياس����ي للفريق ذاته واملسجل 
ف����ي يونيو م����ن الع����ام املاضي.
وأضاف بي����ان صادر عن املختبر 
ان العلماء متكنوا من الوصول الى 
هذا الرقم القياسي اجلديد من خالل 
سبيكة جديدة من معادن النحاس 
واالنديوم والغاليوم والسيلينيد 
فضال عن مرونة الشريحة الضوئية 
وهو جناح آخر محسوب لصالح 

الباحثني في املختبر.
وأكد البي����ان ان هذه اخلطوة 
اجلديدة تسهم في املسيرة العلمية 

منوذج للخاليا الشمسية املطورة
إيالف: تبني للباحثني أنه حني تكون اليدان احداهما فوق 

األخرى فإن تلك الوضعية تصرف الدماغ عن أي آالم يتم 
معاجلتها باألدوية.

واتضح أنه عند وضع اليدين بعضهما فوق بعض، يرتبك 
الدماغ للحظات، وهو ما يجعله أقل عرضة لأللم. ويعتقد 
الباحثون أن النظرية حتظى مبعظم األثر على األلم الذي 

يحس في اليدين، ولم تختبر بعد على مناطق اجلسم 
األخرى.وقال د.غياندومينيكو النيتي، الباحث الرئيسي في 

الدراسة التي أجريت في كلية لندن اجلامعية »رمبا عندما 
جنرح، ال يتوجب علينا فحسب أن ننظف مكان اجلرح بشكل 

جيد، بل علينا كذلك أن نضع يدينا احداهما فوق األخرى«.
وتبني من خالل جتربة محدودة أجريت على ثمانية أشخاص، 

بعد إحداث جروح طفيفة بأيديهم عبر تقنية الليزر، وبعد 
أن أعيدت مع وضع اليدين بعضهما فوق البعض، أن درجة 

الشعور باأللم كانت أخف حني مت وضع اليدين بعضهما فوق 
البعض.

وتردد، بحسب ما أفادت به الدراسة، أن التأثير »صغير لكنه 
ملحوظ«، ومعادل للحد من درجة األلم بنسبة تقدر بحوالي 
3%. وأبدى د.النيتي اعتقاده بأن هذا التأثير ينجم عن حالة 

االرتباك التي تصيب الدماغ.
وتابع في هذا الصدد بقوله: »في احلياة اليومية، تستخدم 

في الغالب يدك اليسرى للمس أشياء تقع على يسارك، ويدك 
اليمني للمس أشياء على جانبك األمين ـ فعندما تريد مثال 
أن تلتقط كوبا زجاجيا من على ميينك، فإنك تستخدم عامة 

يدك اليمنى. وحني تضع يديك بعضهما فوق البعض، حتدث 
حالة من عدم التطابق، وهو ما يجعل معاجلة األلم عملية أكثر 

صعوبة«.

وضع اليدين بعضهما فوق بعض 
يخفف األلم

صحتك

د.عبدالعزيز خوجة

تواجد أمني أمام املدرسة التي شهدت احلادث


