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1% من سكان الواليات المتحدة 
نزالء في سجونها

واشنطن ـ أ.ف.پ: أفادت دراسة نشرها مركز بيو االربعاء بأن نحو 
2.3 ماليني أميركي كانوا في الســــجون في يناير 2010، أي نحو أميركي 
من مائة في سن يتيح ســــجنهم وأشارت الى انخفاض طفيف في عدد 

املساجني في السجون التي تديرها الواليات.
وفي الواليات املتحدة ومن أصل نحو 230 مليون أميركي في سن يتيح 
الدخول الى السجن،  هناك مليون و403 آالف و91 شخصا معتقلون في 
سجون الواليات وأكثر من 200 ألف في السجون الفيدرالية والبقية في 
السجون احمللية، والتزال الواليات املتحدة تتصدر االحصائيات الدولية 

فيما يخص نسبة االعتقال.
وتفيد الدراســــة املستقلة بأن عدد املساجني في السجون الفيدرالية 

ازداد بـ 6838 معتقال خالل 2009 مقارنة بسنة 2008.
وفي املقابل اتخذت الواليات إجراءات خلفض عدد املســــاجني الذين 
يكلفون الدولة كثيرا في فترة الركود االقتصادي وحققت نتائج حيث 

ان عددهم تراجع بـ 5739 سجينا مقارنة بسنة 2008.
وأكد مركز بيو ان هذا االنخفاض بنسبة 0.4% هو »األول منذ أربعني 
سنة«. وأشار املركز الى ان 27 والية خفضت عدد مساجينها مقابل 23 
ازداد فيها وبني الفئة األولى رود ايالند )شمال شرق حيث تراجع عدد 
املســــاجني بـ 9.2%( وميشيغن )شمال بـ 6.7%( ونيو همبشير )شمال 

شرق بـ 6%( وهي أعلى معدالت اخلفض من حيث النسبة.
وتراجع عدد املساجني في كاليفورنيا )غرب( وهي إحدى الواليات 
التي تعتقل اكبر عدد من املســــاجني مع تكساس )جنوب( بـ 4257 في 
2009. وقال آدم غيلب الذي ادار الدراســــة ان »هذه األرقام تظهر إلى أي 
حد تترك القرارات التي تتخذها حكومات الواليات اثرا على حجم وكلفة 

نظام السجون«.

أكدت الفنانة سهير رمزي أنها 
كانت تخشى من عدم قدرتها على 
االبتعـــاد عن الفن بعـــد اعتزالها، 
فاعتكفت في املســـجد احلرام ملدة 
شـــهرين، تدعو اهلل فيها أن يغفر 
لها وأن يقويها، مشـــيرة إلى أنها 
في هذه الفترة شعرت بأنها قريبة 

جدا من اهلل.
قالت الفنانة سهير رمزي، في 
مقابلة مع برنامـــج »جنم اليوم« 
على قناة »نايل سينما«، انها كانت 
ملتزمة دينيا خـــالل متثيلها في 
السينما، وأنها كانت تصلي وتؤدي 
العمرة واحلج، مشيرة إلى أنها لم 
تعمل أيام اجلمعة أو في رمضان، 
وكانت تتفرغ فيها للصالة والعبادة 
فقط. وأضافت: هذا الســـلوك كان 
معروفا عني في الوسط الفني، لذلك 
عندما اعتزلت الفن وارتديت احلجاب 
لم يستغرب أحد، خاصة أنني لم 

اعتزالهـــا مفاجئا بعـــد حضورها 
ندوة دينية مع د.عمر عبدالكافي 
وياسمني اخليام وعدد من الفنانات 
احملجبـــات املعتزالت، تأثرت فيها 
جـــدا بكالم د.عمر عن الكاســـيات 
العاريات والعقاب الذي ينتظرهن 

أشرب سيجارة أبدا إال في التمثيل، 
كما أنني لم أشرب اخلمر.

وأوضحـــت أنهـــا لـــم تخطط 
لالعتزال، وأنها كانت حتضر وقتها 
لفيلم »احذروا هذه املرأة« ومسرحية 
اســـتعراضية ضخمة، وجاء قرار 

في اآلخرة. وأكدت أنها قبل االعتزال 
كانت حريصة على سماع دروس 
الشيخ الشـــعراوي في التلفزيون 
يوم اجلمعة دائمـــا، وتقربت منه 
أكثر بعد اعتزالها، وكانت حريصة 
على االســـتفادة من علمه، وكانت 
تسأله عن كل األمور اخلاصة بالدين. 
وأشارت إلى أن قرار رجوعها للفن 
كان صعبا للغاية، واتخذته باالتفاق 
مع زوجها، وباستشارة كبار علماء 
الدين ومنهم د.يوسف القرضاوي، 
االلتزام  حيث نصحوها بضرورة 
باحلجاب في أدوارها، وأن حترص 
على تقدمي األدوار املفيدة الهادفة التي 
تفيد املجتمع بكل فئاته، موضحة 
أنها كانت خائفة جدا من عدم تقبل 
اجلمهور لها بشكلها اجلديد، إال أن 
ذلك األمر مر بسالم بعد ردة الفعل 
التي وجدتها بعد مسلسل »حبيب 

الروح«.

الحكومة الكندية تبلغ مواطنتها بموتها السعودية الخامسة عالميًا 
في عدد المدخنات

الشاي عمره أكثر من 900 سنة

مخلوق بدائي عاش في إندونيسيا 
منذ أكثر من مليون سنة

كنداـ  يو.بي.آي: اضطرت امرأة من مقاطعة نوفا سكتيا الكندية الى 
ابالغ احلكومة الكندية مرتني انها ليســــت ميتة وما تزال تريد قبض 
شيك ضمان الشيخوخة الذي حتصل عليه شهريا. وأفادت صحيفة 
»ذي بيكتو نيوز« الكندية بأن اخلطأ بدأ في ديســــمبر املاضي عندما 
ذهبت تريزا فرايزر )77 سنة( إلى املصرف في بلدة »غاردن أوف إدن« 
وعلمت أن شــــيكها املالي لم يودع في حسابها، واتصل أحد املوظفني 
باحلكومــــة فتم تبليغه بأنها ميتة. وقالت فرايزر ان اخلطأ ناجم عن 
وجود امرأة حتمل االسم عينه ولكنها ماتت في السنة املاضية. وصححت 
احلكومة اخلطأ وبدأ الشــــيك يصل إلى احلساب حتى 9 مارس عندما 
تلقى ورثتها رسالة تطالبهم بإعادة شيك مالي إلى وكالة عائدات كندا 
وعادت املرأة لالتصال ملعرفة السبب ومتت تسوية األمر بعدما أكدت 
انها مازالت حية ترزق. وقالت فرايزر انها لم تتلق اعتذارا عن أي من 

احلادثني وهي ال تفهم البيروقراطية الفيدرالية.

الريـــاض ـ د.ب.أ: احتلت اململكة العربية الســـعودية املرتبة 
اخلامسة على مستوى العالم من حيث عدد النساء املدخنات، حيث 

بلغت نسبتهن 5.7% من جملة السكان اإلناث.
وأظهرت إحصاءات السجل الوطني لألورام في السعودية، الذي 
نشرته صحيفة »الرياض« السعودية امس، إنه باالجمال وصلت 
نســـبة املدخنني في اململكة من البالغني ذكـــورا وإناثا 21.6% مما 

وضع اململكة في املرتبة السادسة عامليا.
كما أظهرت االحصاءات بروز ثالثة أنواع من السرطانات التي 
لها عالقة بالتدخني، حيث مت تســـجيل 2350 حالة سرطان للرئة 
في اململكة، بينها 1741 سعوديا، بينهم 374 امرأة، ما بني عام 1994 

وحتى عام 2000.
وأوضحت أن نســـبة حدوث ســـرطان الرئة لدى النساء تبلغ 

13%، وميوت منهن %23.
وتعتبر الرئة أكثر جزء في جسم اإلنسان تأثرا بالقطران وأول 

أكسيد الكربون في التبغ.
ومت تســـجيل 1681 حالة ســـرطان للفم بني عام 94 وحتى عام 
2000، وسجلت 1854 حالة سرطان للمثانة البولية للفترة نفسها 

مؤثرا كذلك على نضارة البشرة ورونق الشعر وجماله.
جتدر اإلشارة إلى أن الشعب السعودي يستهلك 40 ألف طن من 

التبغ سنويا، ويوجد في اململكة حوالي 6 ماليني مدخن.

الصنيـ  يو.بي.آي: عثر علماء آثار صينيون على بقايا أوراق شاي 
في أطقم شاي اكتشفت في مقبرة عائلة أول عالم انثروبولوجيا معروف 
بالبالد لو دا لني الذي عاش قبل 900 سنة، ما يدحض نظرية تقليدية 

تقول ان نقع الشاي لم يصبح شائعا إال في العصور احلديثة.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( عن الباحث مبعهد 
اآلثار في مقاطعة شنشــــي الصينية تشانغ يون قوله انه عثر على 
عينات من الشاي األخضر في أكثر من عشرة أطقم للشاي مصنوعة 
من البرونز واخلزف واحلجر ومت اكتشافها في مجموعة من 29 مقبرة 
في محافظة النتيان الصينية. وقاد تشانغ احلفريات التي دامت من 
ديسمبر 2007 إلى ديسمبر 2009 والتي متخض عنها اكتشاف مجموعة 

متنوعة من املواد التي كانت تقدم كقرابني.
وقال تشــــانغ »عثرنا في أحد أطقم الشاي على نحو 20 عينة من 
بقايا أوراق الشاي«، مضيفا ان »ورق الشاي اليزال غضا وهو دليل 

على انه مت نقعه بدال من غليه قبل تقدميه«.
وافترض تشانغ وزمالؤه ان العائلة أحبت الشاي، لذا مت دفن أفراد 
العائلة مع أكواب الشــــاي اخلاصة بهم على أمل انهم سيتمكنون من 

التمتع بالشاي في احلياة اآلخرة.
يذكــــر ان لو دا لني )1044 ـ 1091( عاش في محافظة النتيان طوال 
حياتــــه وكان أول من درس الكتابات القدمية واألدوات البرونزية في 

الصني واعتبر بالتالي جد علماء االنثروبولوجيا الصينيني.

توصـــل باحثـــون 
دوليون إلى كشف أثرى 
مهم يعزز احتمال وجود 
حياة بشـــرية بجزيرة 
الواقعـــة  »فلوريـــس« 
بشـــرق إندونيسيا منذ 

مليون عام على األقل.
بـــروم  آدام  وقـــال 
الباحثني  عضو فريـــق 
الدوليـــني الذي توصل 
إلى االكتشاف بجزيرة 
الفريق  فلوريـــس »إن 
اكتشف معدات حجرية 
بتلـــك اجلزيـــرة يعود 
تاريخ انتاجها إلى مليون 
عام ماضية، مشيرا إلى 
أن ذلك االكتشاف يؤكد 
البدائي  وجود املخلوق 
بتلك املنطقة. وأضاف 

بروم في تصريحات له امس »أن فريق العلماء اكتشف أيضا موقعا 
أثريـــا بجزيرة فلوريس يعود بناؤه إلـــى 120 ألف عام ماضية«، 
مشيرا إلى أن فريق الباحثني سيواصل عمليات التنقيب عن اآلثار 
بفلوريس وعدد من اجلزر اإلندونيســـية األخرى من أجل كشف 
النقاب عن طبيعة اإلنسان البدائي الذي عاش في تلك املنطقة منذ 
حوالي مليون عام. وكان علماء آثار إندونيسيون قد عثرو مؤخرا 
على بقايا معبد هندوسى يرجح بناؤه خالل القرن التاسع امليالدي 

بإقليم »جوجياكرتا« بوسط إندونيسيا.

دمعة أغنى رجل
 في العالم.. شجرة أرز

كارلوس يلتقط صورة بغابة شجرة األرز وفي اإلطار تسقط دمعه من عينيه     

صورة تخيلية للمخلوق البدائي

د.يوسف القرضاويد.عمر عبدالكافي

سهير رمزي

سهير رمزي: اعتزلت بندوة  لعمر عبدالكافي 
وعدت بفتوى من القرضاوي

غالبت الدموع أغنى رجل في العالم عندما حاصره احلنني 
والذكريات حلظة دخوله غابة األرز قرب مدينة بشــــّري، فلم 
يســــتطع كارلوس ســــليم حلو ان مينع دموعه من السقوط 
بعد ان خنقته العبرة في موطنه األصلي، وذلك ضمن جولته 
التي يقوم بها في لبنــــان حاليا، ولم ينس كارلوس ان يقوم 
بالتقاط عدة صور لغابة األرز التي انتزعت منه دمعة احلنني 
الى وطنه.                    )رويترز(

طوكيـــو ـ د.ب.أ: أعلنت شـــركة »جابان 
توباكو« لصناعة السجائر امس اعتزامها إنتاج 

سجائر جديدة دون دخان في مايو املقبل.
وذكرت الشـــركة أن الســـيجارة اجلديدة 
واسمها »زيرو ستايل مينت« تشبه السجائر 
وتعطي نفس إحساس التدخني للمدخن لكنها 
بال دخان وتتيح ملستخدميها استخدامها في 

األماكن التي حتظر التدخني.
تتكون السيجارة اجلديدة من حامل على 

شكل ســـيجارة مع خرطوشة مملوءة بقطع 
التبغ ميكن استبدالها. يتيح نظام تدفق الهواء 
في السيجارة للمستخدمني االستمتاع مبذاق 

التبغ املمزوج بنكهة املنتول.
تستمر خرطوشة التبغ ملدة تتراوح بني 

نصف يوم ويوم كامل قبل استبدالها.
وتعتزم الشركة طرح السيجارة اجلديدة 
مع خرطوشتني بسعر 300 ين )3.3 دوالرات( 

ومجموعة 4 سجائر بسعر 400 ين.

صحتكسجائر من دون دخان في اليابان

باحثون يكتشفون سبب صعوبة التعلم لدى المراهقين
واشنطن ـ د.ب.أ: اكتشف باحثون أميركيون 
أن الوقت األمثل للتعلم لدى اإلنسان ينتهي مع بدء 
مرحلة املراهقة، وأن من بني أسباب تراجع القدرة 
ــة حدوث تغيرات في  ــى التعلم في هذه املرحل عل
منطقة »احلصني« بالدماغ مما يؤدي إلى إضعاف 
االستثارة لدى اإلنسان وخفض قدرته على التعلم 

وضعف الذاكرة.
وأكد الباحثون من خالل التجارب التي أجروها 
ــب على تراجع القدرة  على الفئران إمكانية التغل
التعليمية بسبب املراهقة لدى الفئران على األقل 
ــببة للضغط  وذلك من خالل أحد الهرمونات املس
العصبي. وتعتبر منطقة »احلصني« مسؤولة عن 

العمليات التعليمية وعن الذاكرة في املخ.
ــتهم في مجلة  ــر الباحثون نتائج دراس ونش

»ساينس« العلمية األميركية الصادرة امس.
ــراف األستاذة  ــف الباحثون حتت إش واكتش
ــميث بجامعة نيويورك أن بدء مرحلة  شيريل س
املراهقة يتسبب في تكاثر أحد البروتينات املستقبلة 
املعروفة باسم »جي ايه بي ايه ايه« في اجلزء املذكور 
من الدماغ وأن تكون هذا البروتني يضعف إحدى 
عمليات التعلم في هذه املنطقة وبالتحديد الذاكرة 
ــدة املدى والتي يقوم املخ خاللها بتعزيز نقل  بعي
ــارات بني اخلاليا العصبية ملدة معينة وبذلك  اإلش

يخزن معلومات جديدة بالذاكرة.
وتبني للعلماء خالل التجارب أن التغيرات التي 
ــران املراهقة أدت إلى تراجع  طرأت على مخ الفئ
قدرتها الذهنية بشكل واضح مقارنة بالفئران التي 

لم تبلغ بعد ملرحلة البلوغ اجلنسي.
ــون الفئران املراهقة  لكن عندما أعطى الباحث
هرمون »تي اتش بي« وجدوا أن الفئران التي وصلت 

مرحلة البلوغ تتعلم بقدرتها السابقة نفسها.
وتتفق هذه النتيجة مع املعلومات العلمية احلالية 
ــؤول عن  ــي تؤكد أن هرمون تي اتش بي مس الت
خفض القدرة التعليمية وخفض قوة الذاكرة في 

السن املتقدمة.
وخلصت سميث نتائج أبحاث فريقها العلمي 
في بيان صحافي جلامعة نيويورك قائلة »أوضحت 
أبحاثنا أن آليات خاصة بالدماغ تغير القدرة على 
ــة وأن اإلجهاد العصبي  ــم في مرحة املراهق التعل
ــدرة التعليمية بعد  ــط الق اخلفيف ميكن أن ينش

تراجعها في هذه املرحلة«.
وأشارت سميث إلى أن العلماء يرجحون ضرورة 
ــتراتيجيات تعليمية خاصة تهدف إلى  اعتماد اس

استثارة مناطق التعلم في املخ لدى البالغني.


