
حول العالم
اخلميس 30 يونيو 2011

46
سعودي ابتلي مبولود ذكر يحمل 
نصف أمراض العالم بعد أن هدد 

زوجته بالطالق إن ولدت أنثى!

البرق يقتل 18 طفالً شمال أوغندا

احذروا الغراب فإنه ال ينسى

جراحات حتويل الفتيات
إلى صبية ملشاركة األهالي

في العمل تفجّر سجاالً في الهند
القاهرة: تش���هد الهند اآلن موجة من اجلدل على العديد 
من األصعدة واملستويات، بعدما تردد عن إجراء أطباء هناك 

عمليات جراحية تهدف إلى حتويل الفتيات إلى صبية. 
وقد بدأت تتكش���ف املزيد من التفاصيل املرتبطة بتلك 
الواقعة، مع بدء توجيه اتهامات إلى هؤالء األطباء بس���بب 
إخضاعهم الفتيات صغيرات السن إلى جراحات تعنى بتغيير 
اجلنس، برغبة من األبوي���ن، الذين يكونون في حاجة إلى 

صبية، ملساعدتهم في حتسني دخل العائلة.
في هذا السياق، ذكرت اليوم صحيفة »الدايلي تلغراف« 
البريطانية أن املسؤولني في حكومة والية »مادهيا براديش« 
الهندية يحققون اآلن في مزاعم تتحدث عن حتويل ما يقرب 
م���ن 300 فتاة إلى صبيان، عن طريق عمليات جراحية، في 
مدين���ة واحدة، بعدما دفع آباؤه���م ما يقرب من ألفي جنيه 

إسترليني عن كل عملية جراحية.
وقد أدان ناش���طو حقوق املرأة والطف���ل تلك العمليات 
اجلراحية، من منطلق أنها »جنون اجتماعي يستهزئ باملرأة 
في الهند«. ولفتت الصحيفة إلى أن التوازن بني اجلنس���ني 
في الهند مييل بالفعل ملصلحة الذكور عن طريق قتل األجنة 
اإلناث )عملي���ات اإلجهاض وفقا جلنس اجلنني( التي تلجأ 
إليها العائالت التي تخشى من ارتفاع تكاليف الزواج وقيمة 
املهر الذي قد تضطر لدفعه. ويزيد اآلن عدد الصبية في الهند 
بأكثر من 7 ماليني عن الفتيات في تلك املرحلة التي ال تزيد 

فيها أعمارهم عن الستة أعوام.
أكد الناشطون املناهضون لتلك العمليات اجلراحية املثيرة 
للجدل أنه���ا تعني أن الفتيات لم تعد ف���ي مأمن حتى بعد 
ال���والدة. وقد أثيرت كل هذه الضجة، بعدما بدأت تكش���ف 
وسائل إعالم محلية عن أن أطفاال من أنحاء الهند كافة يتم 
إخضاعهم اآلن إل���ى عمليات جراحية من جانب األطباء في 

اندور ومادهيا براديش.

عارض أزياء يبدأ في البكاء 
خالل عرضه على املنصة

طهي البراعم يحمي
من عدوى بكتيريا »إي كوالي«

شرطة بريطانيا تطارد لصًا ينهب 
املتاجر متخفياً بالبرقع!

برلني � د.ب.أ: نصح متحدث باسم هيئة معلومات املستهلك 
في مدينة بون االملانية بضرورة طهي البراعم بش���كل كامل 
قبل تناولها للحيلولة دون اإلصاب���ة بعدوى بكتيريا »إي 
كوالي«. وقد أسفر تفش���ي »إي كوالي« في أملانيا في شهر 
مايو والذي ارتبط ببراعم ملوثة، عن مقتل نحو 40 شخصا 

وإصابة أكثر من 3 آالف آخرين. 
وقال املتحدث هارال���د زايتس لوكالة االنباء األملانية ان 
البراعم غالبا ما تؤكل من دون طهي، حيث تضاف إلى صحن 
السالطة أو كحشو إضافي في الشطائر، لكن ميكن أن تؤكل 
بأمان بع���د أن يتم طهيها لعدة دقائق عند درجة حرارة 70 

درجة مئوية على األقل.
وتابع زايتس »الكثير من املأكوالت اآلسيوية يحتوي على 
براعم«، مشيرا بذلك إلى أطباق مثل املعكرونة املقلية واألرز 
املقلي وكذلك األطعمة التايلندية التي تقدم مع حليب جوز 
الهند. وغالبا ما حتتوى اخلضراوات األس���يوية املختلطة 
املجمدة عل���ى براعم، وعادة ما تك���ون براعم فول الصويا 

بسبب انخفاض ثمنها.

ايالف � لندن: تطارد الش���رطة البريطانية رجال يتخفى 
بالبرقع لغرض نهب احملال التجارية في مدينة دنستابل، في 
مقاطعة برادفور دشارير اإلجنليزية، بعدما التقطته كاميرات 

املراقبة مرتني، وهو منهمك في اجلرم املشهود.
كانت املرة األولى التي التقطته فيها الكاميرات في يوليو 
2009 عندما دخل إلى فرع لوكالة السفر »فيرست تشويس« 
وهدد موظفتني بس���كني كان يحملها. وأجبرهما على دخول 
غرف���ة خلفية، وطلب اليهما إفراغ خزينة احملل وتس���ليمه 

النقود.
وكانت حادثة النهب الثانية املسجلة في مايو من العام 
املاضي في فرع لوكالة سفر أخرى هي »تومبسونز«، حيث 
هدد موظفة وعميلة زائرة بالسكني أيضا. ومثلما كان احلال 
في نهبه فرع فيرست تشويس، الكائن على مرمى حجر من 
تومبسونز، أخذ لص البرقع هذا ضحيتيه الى الغرفة اخللفية، 

وأجبر املوظفة على تسليمه املال من خزينة احملل.
رغم بعد املسافة الزمنية بني احلاضر واحلادثتني املسجلتني 
ضمن سلسلة طويلة، فقد أفرجت الشرطة عن شرائط الڤيديو 
التي سجلتهما أمس في برنامج »كرامي ووتش« التلفزيوني، 
الذي توظفه الشرطة لبث معلوماتها عن اجلرائم، على أمل 

أن يساعدها اجلمهور في القبض على مرتكبيها.
ونقلت صحيفة »ديلي ميل« عن السارجنت تيري ديڤيد، 
احملقق في ش���رطة برادفوردش���اير، قوله: »شهود العيان 
يؤكدون أن اللص رجل، بس���بب صوته وبنيته اجلسمانية 
وإمياءات جس���ده«. وقال إن صعوبة القبض عليه تنبع من 

أن يدي الشرطة »مقيدة باملوانع الدينية«

روى رئيس جلنة التكافل االسري بإمارة املنطقة الشرقية 
الشيخ غازي الش���مري ان احد اقاربه هدد زوجته في حال 
والدته���ا انثى رابعة بالطالق او الزواج من اخرى بحثا عن 
مولود ذكر بعد ان كان رزق ب� 3 بنات، مشيرا الى ان قريبه 
اب���دى تذمره من والدة البنات ورغبته في رؤية مولود ذكر 

يحمل اسمه.
وأوضح الشمري في حديثه على قناة »الراية« ان زوجة 
قريب���ه وضعت مولودا ذكرا ف���ي والدتها الرابعة، ولكن لم 
تكتمل فرحة والده الذي كان ينتظره على احر من اجلمر بعد 
ان فوجئ بوالدته مش���لوال، واعمى، ويحمل نصف امراض 

العالم!
واشار الشمري في حديثه عن االجناب الى انه رزق من 
اهلل، ويجب على االنسان ان يرضى مبا قسمه اهلل له، الفتا 
ال���ى ان من يرزق البنات قد رزق خيرا كثيرا وس���ببا يقيه 

من النار.
واستغرب غازي الشمري من تصرف بعض االباء وفرحهم 
بوالدة الذك���ر بينما يعتريهم الغضب من قدوم االنثى التي 
هي حجاب من النار في حال نفقتهم عليها وتربيتها تربية 

صاحلة.

كمباال � د.ب.أ: لقي 18 تلميذا حتفهم، وأصيب 51 آخرون 
بحروق بالغة عندما ضرب البرق مدرسة ابتدائية للتعليم 

األساسي شمال أوغندا الثالثاء.
وذكر تقرير لصحيفة »ذا نيوز فيجن« احلكومية امس أن 
صاعقة البرق ضربت مدرسة »رونيانا« االبتدائية مبنطقة 
كيرياندوجنو، التي تقع على مسافة حوالي 250 كيلومترا من 
العاصمة كمباال، حيث كان االطفال يترقبون توقف األمطار 

الغزيرة للعودة الى منازلهم.
ونقل تقرير الصحيفة عن مدير املنطقة التعليمية إدوارد 
كيريا الق���ول إن أفراد الش���رطة ومتطوعني آخرين هرعوا 
باملصابني إلى أحد املستش���فيات، غير أن حصيلة الضحايا 
مرشحة لالرتفاع. وقال كيريا: »املوقف فوضوي باملستشفى، 
وتبذل الش���رطة جهودا مضنية لصد اآلباء الذين يحاولون 

شق طريقهم إلى داخل املستشفى«.
جتدر اإلشارة إلى أن أعداد ضحايا ومصابي البرق آخذة 

في التزايد في أوغندا في اآلونة األخيرة.
تأتي احلادثة بعد ثالث���ة أيام من عاصفة أخرى ضربت 
مدرسة بويالي االبتدائية العامة في نفس املنطقة، ما أسفر 
عن إصابة خمس���ة تالميذ. كما أصيب 37 تلميذا آخرين في 
منطقة زومبو ش���مالي البالد عندم���ا ضربت عاصفة برق 

مدرستهم في وقت مبكر صباح االثنني.
واش���نطن � يو.بي.آي: كشفت دراسة أميركية جديدة أن 
الغرب���ان تتمتع بذاكرة ممتازة تس���تطيع من خاللها تذكر 

الشخص الذي شكل تهديدا لها وحتذر بعضها منه.
وذكر موقع »ديسكفري نيوز« األميركي أن الباحثني في 
جامعة »واشنطن« وجدوا أنه بإمكان الغربان أن تفرق بني 
الوجه الصديق واآلخر اخلطير وحتذر بالتالي بعضها من 

الوجه اخلطير.
وتبني أن هذه الطيور الذكية كما الشمبانزي تتذكر وجه 

من شكل تهديدا لها خلمس سنوات على األقل.
وقال الباحث املس���ؤول عن الدراسة جون مارزلوف ان 
»دراستنا أظهرت أن تذكر الغربان للوجوه اخلطيرة يستمر 
5 س���نوات على األقل«، مضيفا أن الغربان التي تعيش بني 
15 و40 عاما قد تتذكر االرتباطات املهمة التي شكلتها خالل 

أغلب سني حياتها.
وقام فريق الباحثني بتعريض الغربان موضع البحث إلى 
»وجه خطير« عن طريق ارتداء أقنعة أثناء اصطياد الطيور 

ومن ثم إطالقها في 5 مواقع مختلفة.
وبعد 5 س���نوات وجد الباحثون ردة فعل عدائية كبيرة 
م���ن قبل الطيور في املنطقة على القناع الذي كان قد ارتدي 

ما يفسر أن الطيور قد حذرت بعضها منه.

اختتام عرض ازياء في اس���بوع املوضة في باريس هو 
ش���يء مهم في مس���يرة اي عارض ازياء، لكن هذه التجربة 
كانت كبيرة جدا على احد عارضي االزياء الذي بكى على طول 

مسافة املنصة خالل عرض Smalto يوم السبت املاضي.
الطفل مجعد الشعر الذي ال يصل عمره الى اربع او خمس 
سنوات كان ممسكا بيد عارض االزياء اليكسندر كونا بينما 
كان االخير محافظا على وجهه اجلدي، اما العارض الصغير 
فكان ميس���ح عينيه في كل صورة تقريبا، وعلى الرغم من 
هذا املوقف بدا انيقا ببذلة للصغار والقى اعجاب الكثير من 

رواد االزياء ووصفوه بالرائع.
وعند نهاي���ة املنصة، انق���ذ عارض االزي���اء البرازيلي 
املوقف بحمل الطفل فتوقف عن البكاء ورسم ابتسامة على 

وجههما.

مفتي السعودية: الشبكة العنكبوتية وسيلة خير في الدعوة إلى اهلل

ثالثة يهشمون رأس والدهم ويقتلونه »دماغيًا«

إشادة بإلغاء »املعّرف« للمرأة واستبداله
بالبصمة في محاكم السعودية

»غوغل« تطلق خدمة جديدة تتحدى بها فيس بوك وسكايب

»آبل« تطلق منصة تشغيل »ليون« الشهر املقبل مقابل 
30 دوالراً حصرياً على »متجر تطبيقات ماك«

وكاالت: انتهى خالف عائلي 
مساء الثالثاء املاضي بوفاة أب 
بالسكتة الدماغية، وتعود تفاصيل 
احلادثة بعدما نشب خالف بني 
االب و3 من ابنائه باحدى قرى 
ابوعري���ش مبحافظة  محافظة 
جازان جن���وب اململكة العربية 
السعودية، وقام االبناء اثناء تطور 
اخلالف الذي دار بينهم بتسديد 
الضربات واللكمات القوية على 

رأس وجسد والدهم االربعيني 
الذي لم يتحمل الضربات وسقط 
اثناء ذلك مغشيا عليه، وعندما 
اقتربوا منه وجدوه ال يستطيع 
التحرك او النطق، وفي هذه االثناء 
جرى االتصال باالس���عاف التي 
املوق���ع، واظهرت  الى  حضرت 
النتائج الطبية ان االب قد توفي 
دماغيا حلظة تلقيه لكمة من احد 
ابنائه، كما عثر على عدة كدمات 

بجس���ده، وقام رجال الشرطة 
مبباش���رة القبض على االشقاء 
الثالثة اثر ثبوت تورطهم بقتل 

والدهم بالضرب حتى املوت.
واوض���ح الناط���ق االعالمي 
لش���رطة منطقة جازان باالنابة 
النقيب عبدالرحمن بن س���عد 
الزهراني ان شرطة محافظة ابو 
عريش تلقت بالغا عن الواقعة 
ليتم على الفور التوجه الى املوقع 

ومباش���رة احلادث وتبني وفاة 
االب، ومت القب���ض على االبناء، 
وبالتحقيق معهم اعترف احدهم 
بانه اعتدى على والده واشقائه 
اثناء نشوب خالف عائلي بينهم 
وب���ني والدهم واثن���اء اعتدائه 
سقط االب مغشيا عليه مما ادى 
الى وفات���ه دماغيا، واضاف ان 
التحقيقات التزال جارية ملعرفة 

مالبسات احلادثة والتفاصيل.

الرياض � إيالف: القى توجه 
إلغاء  العدل السعودية  وزارة 
ب���� »املع���رف« للمرأة  العمل 
واس���تبداله بنظام »البصمة« 
خالل مراحل التقاضي في احملاكم 
ترحيبا واسعا من قبل مهتمني 
في الشأن العدلي، وأشاروا إلى 
أنه سيقطع الطريق على انتحال 
الشخصيات النسائية والتالعب 
باألنظمة، كما رحبوا بتوظيف 
»مصلح���ات اجتماعيات« في 
الوزارة، في وقت بلغت القضايا 

القضايا  األس���رية 60% م���ن 
املنظورة داخل احملاكم، داعني 
إلى اعتماد عمل احملاميات للنظر 

في القضايا النسائية.
واعتبر احملامي واملستشار 
القانوني، خالد الشهراني، في 
حديث ل� »إيالف« توجه وزارة 
العدل إللغاء العمل بنظام املعرف 
للمرأة واستبداله ب� »البصمة« 
تط���ورا جيدا، ويخ���دم املرأة، 
خاصة في عمل وكالة من دون 
االحتياج إلى معرف قد يرضى 

أن يذهب معها، وقد ال يرضى 
العتبارات أسرية وعائلية، ألن 
من ش���روط املعرف أن يكون 
قريبا لها من العائلة نفس���ها، 
ويعرفه���ا جيدا. خصوصا مع 
ارتفاع احتياج املرأة لرفع دعوى 
ضد هذه األسرة للخالف على 
ميراث أو دعاوى العضل التي 
ترفع على األب في حالة ممانعته 
من زواج ابنته، وحتتاج معرفني 
الذي���ن يرفضون  من األقارب 
مس���اعدتها في عمل وكالة في 

قضايا ضد أسرتها.
كما رأى أن تطبيق البصمة 
سيمنع التالعب بعمل الوكاالت 
عن طريق التزوير، ألن البصمة 
اإللكترونية ليس فيها أي مجال 
لذلك، خصوصا على منتحلي 
الشخصيات وخاصة الوكاالت 
التي تصدر بالبيع أو الش���راء 
ب���وكاالت م���زورة، كم���ا إنها 
ستحافظ على خصوصية املرأة 
بعدم الكش���ف عن وجهها أمام 

كاتب العدل.

لن����دن: أعلنت ش����ركة غوغل 
إطالق موقع للتواصل االجتماعي 
أكثر  يجعل تب����ادل املعلوم����ات 
انتقائية وأقرب إلى الواقع احلي. 
وق����ال محللون إن غوغل تتحدى 
هيمنة فيس بوك بإزاحة الستار 
عن مشروعها اجلديد غوغل )أو 
غوغل بالس(.  وتقول الشركة ان 
غوغل الذي استغرق العمل عليه 
أكثر من عام يتيح للمستخدم تبادل 
أش����ياء مع مجموعات أضيق من 

األفراد عن طريق »دوائر«. ويعني 
هذا ان فئات مح����ددة مثل زمالء 
الدراسة أو زمالء العمل أو العائالت 
س����يكون مبقدورهم ان يشاهدوا 
ص����ورا فوتوغرافية أو روابط أو 
حتديثات ولكن ليس بالضرورة 

كلهم دفعة واحدة. 
ومن السمات األخرى في غوغل 
تسهيل العثور على محتوى يهم 
املستخدم سواء أكان يتعلق بهواية 
صيد السمك أو الطبخات. وميكن 

تبادل ه����ذه احملتوى مع اصدقاء 
قد يشاطرون املستخدم اهتماماته 
هذه. وميكن استكشاف املوضوع 

معا على شريط ڤيديو. 
ويقول محللون في تقييمات 
أولية للمشروع إن عناصر تتيح 
الدردش����ة ع����ن طري����ق الڤيديو 
واخللوي في غوغل قد تكون موجهة 
نحو حتدي سكايب الذي استملكته 
مايكروسوفت مؤخرا مقابل 8.5 
مليارات دوالر.  ونقلت صحيفة 

الغارديان عن اوم مايك الذي كان 
من اول املطلعني على املشروع ان 
غوغل سيكون مبعث قلق خلدمات 
مثل بليك����و وس����كايب وطائفة 
من ش����ركات التواصل والتراسل 
اجلماعي. ويرى احمللل املختص 
باملواقع االجتماعية لو كيرنر ان 
فيس بوك فاز في السباق بوصفه 
الشبكة االجتماعية األكبر في العالم 
وال يعتقد ان فيس بوك ينظر الى 

غوغل على انه منافس.

كاليفورني���ا � أ.ش.أ: قال���ت 
ش���ركة »آبل« األميركية، رائدة 
صناعة احلاس���بات والهواتف 
احملمولة، إنها س���تطلق منصة 
تشغيل »ماك أوه إس إكس 7.0« 
املقبل، حصريا  الشهر  اجلديدة 
على متج���ر تطبيقات »ماك آب 
س���تور« مقاب���ل 99.29 دوالرا 

أميركيا.

وستقوم »آبل« بتوفير نظام 
التشغيل اجلديد املعروف باسم 
»ليون« فقط عبر متجر »ماك آب 
ستور«، ذلك املتجر اإللكتروني 
الذي مت إطالقه في ش���هر يناير 
املاضي ملستخدمي نظام »سنو 
ليوب���ارد«. ويصل حجم ملفات 
إلى  النظام اجلديد  إلى  الترقية 

4 غيغا بايت.

وميكن تثبيت النظام اجلديد 
على جميع أجهزة »ماك« اخلاصة 
باملستخدم، حسبما ذكرت »آبل«، 
مما يضع نهاية حلزمة العائلة 
لتراخيص االستخدام املتعددة 

التي كانت تباع سابقا.
ومن خالل منص���ة »ليون« 
اجلديدة س���يتم تزويد مميزات 
إضافية ملتجر »ماك آب ستور« 

مث���ل ميزة »املش���تريات داخل 
التطبيقات« املماثلة ملا هو متاح 
ملتجر تطبيقات منصة تشغيل 
األجه���زة احملمول���ة »آي أوه 
إس«، وميزة رسائل التنبيهات، 
باإلضافة إلى تكنولوجيا مكافحة 
التي  االستغالل »ساندبوكس« 
تقوم بعزل تلك التطبيقات عن 

باقي نظام التشغيل.

وتثقيفها في دينها، ليسيروا على 
النهج القومي والطريق املستقيم، 
وتاب���ع: »إن العالم اإلس���المي 
يواجه فتنا وضالالت ودعوات 
مختلف���ة وأنواعا من الضالالت 
املتنوعة، كل  والطرق املختلفة 
حزب مبا لدي���ه فرحون، فالبد 
لألمة اإلسالمية ان يكون عندها 
تصور لهذا اخلطر العظيم وكيف 
حتاصر وتكافح الش���ر وأهله، 
وكيف توقف زحفه، مفيدا بأن 
ذلك ال يقاوم إال باحلق الواضح 
والدعوة الصادقة والعلم الشرعي 
الذي يدمغ الباطل، والبد للعلماء 
من حترك ملقاومة الشر والفساد 
بالعلم النافع والدعوة الى احلق 

والبصيرة«.

العلمي، مش���يرا الى ان الشبكة 
يستفيد منها اآلالف من املسلمني 
فيقرأون ويسمعون ويناقشون 
ويجدون من يجيب عن مسائلهم 

ومن يعنيهم ويعلمهم.
واضاف: »إن شباب األمة اذا 
تركوا أمام هذه التحديات العظيمة 
فال شك ان شياطني اإلنس واجلن 
ستتلقفهم وس���تحول مسيرة 
أفكارهم الى أفكار بعيدة ضالة، 
والى هبوط من القيم والفضائل 
الى األخالق الس���يئة والرذيلة، 
ولك���ن إذا وج���دت ف���ي الناس 
دع���وة صادقة ون���داء خالصا 
ملثل هذه الش���بكات فإنه لألمة 
خير«. وأوضح املفتي ان مجمع 
إمام الدعوة يهتم بتبصير األمة 

واس: قال مفتي عام اململكة 
رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية واالفتاء الشيخ 
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ، 
ان العلم الشرعي نعمة من اهلل 
الناس من  على العباد يخ���رج 
ظلمات اجله���ل الى النور، ومن 
ظلمات الشرك الى نور التوحيد 
واملعرفة ف���ي الدنيا، مضيفا ان 
الش���بكة العنكبوتية التي تبث 
في العالم كله وس���يلة خير إذا 
استغلها املس���لمون في اخلير 
وفي الدع���وة الى اهلل وترغيب 
الناس في اخلير وتبيني محاسن 
اإلسالم وفضائله. جاء ذلك خالل 
رعايته حفل تخريج 4 آالف طالب 
من أكادميية مجمع إمام الدعوة 

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

الدراسي،  وعن بداية يومها 
جتيب »أحمل معي كتبي وأتوجه 
عصرا إل����ى املركز، حيث ألتزم 
اليوم����ي، وال أفوت  باحلضور 
حصة دراس����ية واحدة، وأكتب 
تقاري����ري وبحوثي بنفس����ي، 
ومبساعدة من شقيقتي وابنتها 
وبناتي، فهن من شجعنني على 
املضي في طريق العلم ومواصلة 
دراس����تي، كما كنت أتردد على 
املكتبة أسبوعيا للمذاكرة وإلعداد 

بحوثي وتقاريري«.
أنها  إلى  أم سليمان  وتشير 
جتيد استخدام احلاسب اآللي، 
وتستخدم البريد اإللكتروني في 
التواصل مع زمالئها وموجهاتها 

في عملها.
وردا على سؤال حول شعورها 
بعد ظهور النتيجة، تقول ابنتها 
عبيدة � وهي موظفة وطالبة � إنها 
تشعر بفخر كبير عندما تتحدث 
عن أمها. وتضيف »أمي من أعظم 
األمهات. لم نتمالك أنفسنا، وبكينا 
فرحني لدى سماعنا النتيجة، ألننا 
نعرف مقدار اجلهد الذي بذلته 

حتى حتقق هذا احللم«.

وتستطرد »كنت أصحو قبل 
الفجر ملراجعة دروس����ي وأداء 
فروضي املدرسية. وهو أفضل 
وقت للدراسة، ألن اجلو فيه يكون 
هادئا، والتركيز عاليا، ثم أصلي 
الفجر وأخ����رج لزيارة والدتي 
وأقبل رأس����ها، ثم أجهز أوالدي 
وأوصلهم إلى كلياتهم وأعمالهم، 

وأتوجه إلى عملي«.

ام.بي.س����ي: على   � القاهرة 
الرغم من كونها س����يدة عاملة 
في اخلمس����ينيات من عمرها، 
وأم����ا لتس����عة أوالد، جنح����ت 
السيدة اإلماراتية »أم سليمان« 
في احلصول عل����ى 94.6% في 
الثانوية العامة، وحققت رغبتها 

في مواصلة تعليمها.
الطالبة  تقول »أم سليمان« 
في مركز جمانة بنت أبي طالب 
لتعلي����م الكبار ف����ي خورفكان 
التابع����ة إلمارة الش����ارقة، إنها 
كانت تنتظر نتيجتها على أحر 
من اجلمر، وانها أصيبت بالذهول 
عندم����ا علمت أنه����ا حققت هذا 
املعدل، حسب صحيفة »اإلمارات 

اليوم«.
وعن رحلة الدراسة واملعوقات 
التي واجهتها، تقول إنها تزوجت 
في س����ن مبكرة، وانقطعت عن 
الدراسة لتربية أوالدها والتفرغ 
ألسرتها، وعندما كبروا واعتمدوا 
على أنفسهم، عاودتها الرغبة في 
مواصلة الدراسة، على الرغم من 
الظروف الصعبة التي فرضتها 

عليها وفاة زوجها.

أم سليمان تعرض بيان الدرجات

أم إماراتية لتسعة أطفال حتصل على 95% في الثانوية العامة


