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إيران ـ بي.بي.سي: حكم على ناشطة وصحافية 46
ايرانية بالســـجن ست ســـنوات بعد ادانتها بتهمة 

»معاداة اهلل«.
وذكرت وســـائل اإلعالم اإليرانية ان شيفا نزار 
اهاري، مؤسسة جلنة صحافيي حقوق اإلنسان في 
طهـــران، حوكمت بتهمة »معـــاداة اهلل« وهي تهمة 

عقوبتها اإلعدام غالبا.

كما أدينـــت اهاري بالتخطيـــط الرتكاب جرائم 
والتحريض ضد نظام احلكم.

وصدر احلكم عليها بالسجن ست سنوات اضافة 
الى دفع 400 دوالر كفالة.

ونقلت وكالة »اسوشيتدبرس« قول محاميها محمد 
شريف الحدى وكاالت األنباء اإليرانية انه صدم بإدانة 
موكلتـــه بهذه التهمة، مضيفا: »ليس هناك أســـاس 

قانوني للتهمة«. وقال احملامي انه يجهز الستئناف 
احلكم ضد موكلته التي تتهمها السلطات بعضوية 
منظمة »مجاهدي خلق«. ونفت اهاري عضويتها في 
املنظمة التي تعد اجلناح العسكري للمجلس الوطني 

للمقاومة في ايران ومقره باريس.
وكان قد أفرج عن اهاري االســـبوع املاضي بعد 

دفعها كفالة بقيمة 500 ألف دوالر.

سجن ناشطة إيرانية بتهمة »معاداة اهلل«

والد ضحية فندق مكة: لن أترك دم ابنتي سارة 
وسأقاضي كل من أساء لسمعتها بتهمة االغتصاب

القضاء السعودي مقاضيا مالك 
الفندق الذي كنا نقطنه، خصوصا 
أنني شكوت غير مرة تصرفات 
عماله إلى القائمني على إدارته من 
دون أن يحركوا ساكنا«. ولفت 
إلى أنه تذمــــر أكثر من مرة من 
اقتحام العمال للغرفة التي كان 
يقيم فيها مــــع فقيدته من دون 
استئذان، وتذرعهم برغبتهم في 

تنظيفها«.
وقال: »أخطرت إدارة الفندق 
بتوجســــي خيفة مما ملسته من 
محاوالت بعض العمال املتكررة 
إغواء ابنتي مــــن طريق التودد 
إليها بالكالم املعسول، من دون 
أن يتخذوا أي إجراء، وأستغرب 
كثيرا من رفضهم طلبي االستعانة 
باألجهزة األمنية فور اختفائها، 
إذ عمــــدوا إلى إرســــال عمالهم 
بحثا عنها، وأكــــدوا أن هذا هو 
اإلجراء املتبع في السعودية، وهو 
خالف ما أطلعتني عليه عناصر 
األمن الســــعودي الذين قابلتهم 
التحقيق بعد مصرع فلذة  إبان 

كبدي«.

تتولى التحقيق في احلادثة«، وقال 
والد الضحية لـ»احلياة«: »حول 
عدد من الصحف السعودية التي 
تناولت احلادثة ابنتي املقتولة إلى 
مومس، وتعددت الروايات التي 
يخيل لقارئها أن زيارة ابنتي إلى 
مكة املكرمة كانت بغرض البغاء 
عوضا عن أداء نســــك العمرة«، 
وأضاف: »ســــأقاضي صحافيني 
عدة، ولن أترك دم ابنتي الطاهرة 
يذهب هباء منثورا، وسأقف أمام 

الطفلـــة  شـــهدت قضيـــة 
اجلزائرية )الفرنسية اجلنسية( 
سارة اخلطيب مفاجآت مثيرة 
مساء االحد إذ ذكر مصدر مطلع 
في مكة املكرمة لـ»احلياة«، أن 
نتيجة تشريح جثتها نفت أي 
أثر الغتصابها قبل موتها، وأن 
التي عثر عليها في  اإلصابات 
ساقها كانت من جراء محاولتها 
النزول من الفندق، وأنها ال تشير 
أنها دفعت دفعا للسقوط  إلى 
من عل، فيما أوصد الفندق الذي 
سقطت منه قبل أيام، وأزيلت 
لوحته قبل أن يعلق القائمون 
عليه أوراقا عـــزت إغالقه إلى 
»الصيانـــة«، ومت إخالؤه من 
قاطنيه كافة الذين ينتمون إلى 

جنسيات إسالمية عدة. 
الفتــــاة املغدورة  وقال والد 
)بالتبنــــي( بومدين اخلطيب لـ 
»احلياة« إنه يعتزم رفع دعوى 
قضائية ضد مالك الفندق وعدد 
من الصحافيني السعوديني »بغض 
النظر عما ستســــفر عنه نتائج 
حتقيقات اجلهــــات األمنية التي 

الضحية سارة اخلطيب

إذاعات سعودية جديدة تعتزم 
البث نهاية األسبوع المقبل

كاتبة سعودية لتدريس
التربية الجنسية في »االبتدائي«

الرياضـ  يو.بي.آي: تعتزم اإلذاعات اجلديدة التي مت التصريح لها في 
السعودية من قبل وزارة الثقافة واإلعالم، البث نهاية األسبوع املقبل.

ومن املعــــروف ان هذه اإلذاعات تعود خلمــــس جهات إعالمية هي: 
شركة روتانا للصوتيات واملرئيات، احتاد شمس، شركة غاية اإلبداع، 

حتالف ألف ألف، حتالف املوارد.
وقالت صحيفة »الرياض« أمس الثالثاء ان اثنتني من هذه اإلذاعات 
اخلمس قد تفقد ترخيصها بســــبب عدم سداد قيمة الرخصة حتى هذه 
اللحظة. ونشرت الصحيفة أرقام ترددات اإلذاعات والتي وزعت خالل 
ورشة عمل خاصة نظمتها وزارة الثقافة واإلعالم مع مسؤولي اإلذاعات 
وفيما يلي ترددات اإلذاعات اخلمس: 90 )92 94 98( 100 على موجة إف 
إم. وستبث اإلذاعات اجلديدة مبدئيا في خمس مدن رئيسية مثل الرياض، 
مكة املكرمة، املدينة املنورة جدة والدمام إلى أن يصل نطاق البث إلى 30 
مدينة باململكة بشكل تدريجي خالل ستة أشهر ليصل مجموع اإلذاعات 

في السعودية احلكومية واخلاصة إلى 11 إذاعة.
يذكر أن حتالــــف »ألف ألف« حصل علــــى أول ترخيص بث إذاعي 
للقطــــاع اخلاص في اململكة بقيمــــة 75 مليون ريال )20 مليون دوالر( 
ثم أظهرت نتائج اإلعالن للمنافســــة الثانية لرخصة البث اإلذاعي على 
موجات »اف ام« في اململكة فوز شركة »غاية اإلبداع« للتجارة القابضة 
احملدودة بثاني ترخيص بــــث إذاعي للقطاع اخلاص في اململكة بقيمة 
66 مليــــون ريــــال )17.6 مليون دوالر( ثم شــــركة )روتانا للصوتيات 
واملرئيات( بثالث ترخيص بث إذاعي للقطاع اخلاص في اململكة بقيمة 
67.3 مليون ريال. وكان حتالف شــــركة املــــوارد اإللكترونية احملدودة 
حصــــل على رخصة البث اإلذاعي الرابعة بـــــ 68 مليون ريال. وحصل 
احتاد شــــمس على الرخصة اخلامسة للبث اإلذاعي على موجات اف ام 
في اململكة بقيمة 60 مليون ريــــال وبواقع 23 موقعا للتغطية منها 15 

موقعا إلزاميا و8 مواقع اختيارية.

الرياض )السعودية( ـ يو.بي.آي: طالبت كاتبة سعودية بإدخال 
مادة التربية اجلنسية في املدارس بدءا من املرحلة االبتدائية لتفادي 
مشـــكالت الزنا واالغتصـــاب والتحرش التي يعانـــي منها املجتمع 

السعودي.
وكتبـــت الكاتبـــة الصحافية والتربوية ليلـــى أحمد األحدب في 
صحيفة »الوطن«: »بيوتنا غائبة عن التثقيف اجلنسي الصحيح ما 
أدى بنا إلى فوضى اجلهل والكثير من املشـــكالت من زنا واغتصاب 

وحترش«.
وأضافت في مقال بعنوان »التربية اجلنسية في املدارس.. هل هي 
عيب أم ضرورة«: »ال تزال املشكالت اجلنسية تشكل ثلث املشكالت 
االجتماعية التي تصل إلى موقعي الشخصي وأعتقد أنه احلال نفسه 
بالنسبة ألي موقع مخصص لالستشارات األسرية أو االجتماعية«.

وتابعت »ليس ما يحدث في بعـــض بيوتنا العربية من حترش 
جنســـي وزنا محارم وال ما يحصل أحيانا في الشوارع اخللفية من 
خطف واغتصاب لألطفال أو للنســـاء أو حتى للشباب أحيانا وال ما 
نسمع به ونقرأ عنه من شذوذ في بعض املدارس ومثلها نسب الطالق 
العالية التي تقارب 40 الى 50% إال نتيجة لإلخفاق التربوي والثقافي 
واالجتماعي في شتى املجاالت وحتديدا اإلخفاق في التربية النفسية 

اجلنسية للطفل واملراهق«.
وقالت الكاتبة السعودية »أفضل اختيار مصطلح »التربية اجلنسية« 
على »التثقيف اجلنسي« لسببني: األول هو عالقة املوضوع بالتربية 
سواء عن طريق األسرة أو اإلعالم أو املدرسة والثاني من أجل تخفيف 
صوت املعارضة لهـــذا األمر ألن كلمة »اجلنس« التزال حتمل صدى 

مخالفا للحياء لدى كثير من الناس«.
وقالت »املناهج املدرســـية ميكنها أن تتناول املوضوع اجلنسي 

بتكامل تام وتدرج مترافق مع املرحلة الدراسية للطالب«.

عمرها 12 عامًا وطولها 175 سنتيمترًا

ابنة الرئيس أوباما مفرطة في الطول ولن تتزوج
سي.إن.إن: أشارت تقارير مؤخرا الى ان »ماليا«، 
االبنة الكبرى للرئيــــس األميركي باراك أوباما، قد 
اصبح طولها 175 سنتيمترا وهي في الثانية عشرة 

من عمرها فقط.
وتلقى هذه التقارير الضــــوء ثانية على اآلثار 

االجتماعية للطول الزائد بالنسبة للعمر.
وفي بريطانيا، كان من الطبيعي حتى التسعينيات 
ان يعرض على الفتيات عالجهن بالهرمونات اذا كن 
مفرطات في الطول، فقد كان هناك شعور بأن الفتيات 
»مفرطات الطول« لن يكن ســــعيدات ولن يتزوجن 
أبدا. ويشمل العالج اعطاء الفتاة هرمون األستروجني 
بجرعات قليلة ـ ممــــا يبكر في حدوث البلوغ لدى 
الفتاة لكن األطباء يقولون ان من احلكمة استشارة 
األســــرة للطبيب اذا شعرت ان طول ابنها او ابنتها 
ليس طبيعيا، ألن الطــــول الزائد اثناء الطفولة قد 
يكون احــــد اعراض بعض األمراض، مثل »متالزمة 
مارفان« التي قد حتدث تلفا في العينني او القلب او 

األوعية الدموية الكبرى.
وكان عــــالج الفتيــــات باألســــتروجني لتحديد 
منوهن أمرا مألوفا في الفترة من اخلمسينيات حتى 
التســــعينيات في كثير من الدول، خاصة أستراليا 

والواليات املتحدة وهولندا والدول االسكندنافية.
وأجرى باحثون دراسات على هؤالء الفتيات ملعرفة 
ما اذا كان ذلك قد جعل الفتيات أسعد، وقارنت دراسة 
أســــترالية بني فتيات رفضن العالج باألستروجني 

وأخريات تلقينه.

وتابع الباحثون حالة الفتيات منذ كن في الثالثة 
والعشرين حتى بلغن اخلامسة واخلمسني من العمر، 
ووجدوا ان اللواتي تلقني العالج لم يكن أقل عرضة 

لإلصابة باألمراض النفسية.
وفي الواليات املتحدة أيضا، وجدت دراسة لعينة 
من 60 ألف مواطن ان النســــاء الطويالت سعيدات 

عموما بطول قامتهن.

ماليا أوباما

تأجيل محاكمة وكيل معهد أزهري
اتهم باالعتداء جنسيًا على 11 تلميذة

طائرة أوكرانية تهبط في بيروت اضطراريًا
بعد انفجار أحد محركاتها .. وال إصابات

شرطة جنوب أفريقيا تنجح في تفكيك 
عصابة كبرى متخصصة في صيد الخرتيت

القاهرة: في ثالث جلسات نظر اتهام وكيل معهد 
أزهري باالعتداء علـــى 11 تلميذة، قررت محكمة 
اجلنايات في القاهرة تأجيل محاكمته الى جلسة 

23 اجلاري الستدعاء املجني عليهن.
وخالل اجللسة طالب دفاع املجني عليهن بتوقيع 
أقصى عقوبة على املتهـــم خصوصا انه اعترف 
أمام النيابة العامة بارتكابه للجرمية ومت تسجيل 

اعترافاته بالصوت والصورة من قبل النيابة.
وتعود أحداث الواقعة الى 15 مارس 2010 عندما 
تلقت أجهزة األمن بالقاهرة بالغا من أولياء أمور 

4 طالبات في معهد أزهري مبنطقة حدائق القبة، 
أكدوا فيه ان بناتهم يأخذن دروســـا خصوصية 
عند وكيل املعهد في منزله، وان بناتهم أخبرنهم 
بأنه يعرض عليهن أفالما مخلة، ومقاطع جنسية 
على جهاز الكمبيوتر اخلاص به، كما يشغل لهن 
قنوات إباحية على القمر األوروبي تعرض مشاهد 
جنسية فاضحة، كما اتهموه باالعتداء اجلنسي 
على بعضهن في املعهد بشكل غير كامل، وروت 
بعض الطالبات ألمهاتهن عما يدور داخل شـــقة 

وكيل املعهد أثناء الدروس اخلصوصية.

ذكرت قناة »املنار« ان طائرة ركاب أوكرانية 
اضطرت الـــى العودة والهبوط في مطار بيروت 
بعد دقائق مـــن اقالعها أمس، اثـــر انفجار أحد 

محركاتها، ووفق ما نقل موقع النشرة اللبناني 
انه لم حتصل أي اصابات بســـبب الهبوط الذي 

وصف باالضطراري.

جوهانســــبيرغـ  د.ب.أ: أعلنت الشــــرطة في جنوب أفريقيا 
أنها أحرزت جناحا كبيرا في املعركة ضد أنشطة صيد اخلرتيت 
املنتشــــرة في البالد حيث متكنت من القبض على تسعة أفراد 
بعصابة يشتبه أنها متخصصة في صيد اخلرتيت بصورة غير 

قانونية.
وقال فيشنو نايدو املتحدث باسم الشرطة إنه مت القبض عليهم 

في إقليم ليمبوبو بشمال البالد أمس األول االثنني.
وبلغ عدد حيوانات اخلرتيت التي جرى قتلها حتى اآلن هذا 
العام سعيا للحصول على قرونها أكثر من 200 رأس مقابل 122 

في عام 2009 بالكامل.

عالم أردني يفّند علميًا وتاريخيًا مزاعم إسرائيل
بوجود هيكل الملك سليمان أسفل األقصى

عمانـ  أ.ش.أ: فند الباحث الدولي في التراث 
الطبيعي البروفيسور األردني »أحمد مالعبة« 
مزاعم إسرائيل بوجود هيكل امللك سليمان عليه 
السالم حتت املسجد األقصى بالقدس الشريف، 
ومملكة النحاس العبرانية في بلدة »فينان« في 
وادي عربة جنوب األردن، باالستناد إلى الشواهد 
التاريخية والطبيعية املوثقة باألدلة العلمية. 
ودعا العالم املتخصص في هندسة اجليولوجيا 
واملعادن والبيئة في اجلامعة الهاشمية وامللقب 
بـ »قيصر الصحراء« بحســــب ما أطلق عليه 
الباحثون األملان، في حوار مع صحيفة »الغد« 
األردنية، إلــــى البحث الدقيق عن موقع هيكل 
سليمان بعيدا عن أرض فلسطني، مشيرا إلى 
أن قصر بلقيس ملكة ســــبأ شيد من الزجاج 
»القوارير« على بحر مليء باألسماك واألحياء 

البحرية، ومن احملال أن يكون هو البحر امليت 
الذي لم يطرأ تغيير كبير على شدة ملوحته 
وانعدام إمكانية تواجد حياة في مياهه منذ 11 
ألف عام. وأوضح أن أسطورة مملكة اليهود التي 
متتد مــــن النيل إلى الفرات »مزيفة« ومخالفة 
للواقع التاريخي، الذي كشفت عنه عدة برديات 
فرعونية، عندما أكدت أن اليهود عاشــــوا أوال 
عماال في مصر بالقرب مــــن نهر النيل، وبعد 
خروجهم من مصر وفقا للمالعبة، قام »نبوخذ 
نصر« بسبيهم وساقهم باجتاه بابل في العراق 
بجانب نهر الفرات، بعــــد أن دمر كل أثر لهم، 
لكنهم ارتأوا بناء على األيديولوجية الصهيونية 
أن يشيروا في علمهم األزرق أن مملكة سليمان 
متتد من النيل إلى الفرات، لكن في احلقيقة هما 

يدالن على دجلة والفرات.

وأعلن الباحث الدولي في التراث الطبيعي 
البروفيسور األردني »أحمد مالعبة«، عن اكتشافه 
اجلديد ملومياء كائن بشــــري محنط بطريقة 
فرعونيــــة مبنطقة األغــــوار األردنية، ونقش 
فرعوني ضخم في شمال اململكة لكنهما اليزاالن 
قيد القراءة والدراســــة والبحث وتفاصيلهما 
ستعلن قريبا. وفي ســــياق متصل اكد ناجح 
بكيرات مدير قســــم الوثائق واملخطوطات في 
املســــجد االقصى املبارك ان سلطات االحتالل 
االســــرائيلي بدأت سلســــلة حفريات جديدة 
وخطيرة خالل اليومني السابقني اسفل القصور 
االموية ودار االمارة مبحاذاة احلائط اجلنوبي 
للمسجد االقصى. وقال بكيرات امس ان احلفريات 
اجلديدة متتد على مســــاحة 12 دومنا اســــفل 

العالم االردني أحمد مالعبةالقصور االموية ودار االمارة.

مع استمرار سلطات االحتالل في إجراء حفريات جديدة أسفل المسجد األقصى

رغم رفض األزهر لتجسيد ثاني الخلفاء الراشدين في مسلسل تلفزيوني مصري

كندا: ممنوع صعود المنتقبات للطائرات 
دون كشف كامل الوجه

أوتاوا ـ أ.ف.پ: عززت كندا املراقبة األمنية خالل الصعود الى 
الطائرات من اجل تصحيح خطأ أتاح صعود منتقبة الى الطائرة، 

حسبما أعلنت وزارة النقل األربعاء.
وقالت املتحدثة باسم الوزارة ماريز دوريت ان الوزارة أصدرت 
في 20 اغســـطس »مذكرة عاجلة« حـــول املراقبة خالل الصعود 
الـــى الطائرة بحيث يجب على »املراقب اجلوي ان ينظر الى وجه 

الراكب كامال«.
واتخذ هذا االجراء بعد نشر ڤيديو على موقع »يوتيوب« يظهر ان 
نساء منتقبات كليا قد صعدن الى طائرة دون ان يكشفن عن وجوههن 

ملوظف »اير كندا« الذي كان يدقق في هويات املسافرين.
والتقطت هذه الصور من قبل احد البريطانيني في مطار بيار 

اليوت ترودو في مونتريال خالل رحلة بني مونتريال ولندن.
وردا على اجلدل الذي خلفه هذا الڤيديو، اكد وزير النقل الكندي 
جون بايرد مطلع اغســـطس انه اذا كانت »السياسات احلالية في 
مجال األمن اعتبرت غير كافية فإن حكومتنا ســـتتخذ اإلجراءات 

الضرورية لتأمني أمن الركاب«.

مدارس بلجيكية ال تقدم الخنزير لطالبها
احترامًا لمليون مسلم يعيشون في بروكسل

سعر مخفض لقصر »األب الروحي«

إم بي ســـي ـ الريـــاض: تعتزم الدراما 
السورية إنتاج اول مسلسل تاريخي ضخم 
 ،ÿ يتناول سيرة اخلليفة عمر بن اخلطاب

سيعرض خالل موسم رمضان املقبل.
وحتـــى اآلن لم يتحدد بشـــكل نهائي 
املمثل الذي سيجســـد ألول مرة شخصية 
ثانـــي اخللفاء الراشـــدين على الشاشـــة 
الصغيرة، حيث سيعتمد املسلسل اظهار 
وجه الشخصية املركزية في العمل الدرامي 
التاريخي بعد أن حصل القائمون على العمل 
على فتاوى جتيز ذلك من أكثر من مرجعية 
إسالمية بحسب ما نقلت صحيفة »الرياض« 

السعودية أمس االول.
ومن املرجح أن تظهر شخصيات أخرى 
من صحابة رســـول اهلل ـ ژ ـ وذلك في 
خطوة متقدمة على مستوى إنتاج مثل هذا 
النوع من أعمال السير التاريخية والدينية 
العربية. ومن املرجح ان يخرج املسلسل 
املخرج السوري حامت علي، من خالل نص 
درامي كتبه وليد سيف في شراكة تتجدد 
بني الثنائي بعد عدة مسلســـالت قدماها 
معا، وهي: »التغريبة الفلسطينية« و»صقر 

قريش« و»صالح الدين األيوبي«.
ولم يكشف حتى اآلن عن اجلهة املنتجة، 

أو بقية شـــخصيات املسلسل الذي اليزال 
في طور االعداد.

جدير بالذكر ان االعالم العربي شهد مؤخرا 
جدال واسعا بسبب عرض مسلسالت ايرانية 
تظهر على التلفزيون وجوه شخصيات ذات 
قداسة لدى املسلمني، مثل شخصية النبيني 

يوسف وعيسى، عليهما السالم.
وكان مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر 
الشريف قد رفض جتسيد شخصية ثاني 
 ÿ اخللفاء الراشـــدين عمر بن اخلطاب
في مسلسل تلفزيوني، بعد طلب تقدم به 
احتاد اإلذاعة والتلفزيون املصري حلسم 

مصيره، وإبداء الرأي الشرعي. وقال الشيخ 
علي عبدالباقـــي ـ األمني العام للمجمع إن 
القرار صدر باإلجماع، إذ ان ظهور األنبياء 
وآل البيت والعشرة املبشرين باجلنة على 
الشاشـــة حرام شـــرعا، وبالتالي فظهور 
شـــخصية عمر بن اخلطـــاب ÿ في أي 

عمل مرئي ممنوع.
وأكد عبدالباقي ان املجمع يرفض األعمال 
اإليرانية التي جتسد األنبياء والصحابة، 
وانه يرى ان عرضها حرام، مشيرا الى ان 
هناك العديد من الفتاوى في العالم اإلسالمي 

ترفض جتسيد الصحابة واألنبياء.

بروكســــل ـ أ.ش.أ: أظهر تقرير لوســــائل إعالم 
بلجيكيــــة فلمنكية )الناطقة باللغــــة الهولندية( ان 
معظم مدارس العاصمة البلجيكية بروكسل الناطقة 
باللغة الهولندية ال تقدم حلم اخلنزير لطالبها لتجنب 

اإلساءة الى املسلمني.
وأعد احلزب الفلمنكي اليميني املتطرف املناهض 
للمهاجريــــن التقرير ملعرفة عدد املــــدارس الناطقة 
بالهولندية في بلجيكا والتي تتبنى سياسة تعتمد 

على تعدد الثقافات.
وانتقد احلزب تقدمي اللحم احلالل، قائال انه »حدث 
غير مسبوق ان يجبر األطفال غير املسلمني على تناول 
اللحم احلالل وغالبا ما يحدث ذلك دون معرفتهم أو 

معرفة أهلهم«.
جدير بالذكر ان نحو 20% من سكان بروكسل البالغ 

عددهم مليون نسمة يعتنقون الدين االسالمي.

لـــوس اجنيليس ـ د.ب.أ: ذكرت صحيفة 
»لـــوس اجنيليس تاميز« األميركية أول من 
أمس االثنني أن القصر الذي شـــهد تصوير 
معظم مشـــاهد فيلم »األب الروحي« عرض 
للبيع بقيمة تقل عـــن 75 مليون دوالر عن 

السعر الذي كان مطلوبا فيه من قبل.
وعرض القصر الواقع فـــي بفرلي هيلز 
بوالية كاليفورنيـــا، والذي عاش فيه قطب 
صناعة النشر األسطوري ويليام راندولف 
هارست واملمثلة ماريون ديفيز،  للبيع عام 
2007 مقابل 165 مليون دوالر، لكن مطلوب 
فيه حاليا 90 مليون دوالر فقط. وتراجعت 
أســـعار املنازل في جنوب كاليفورنيا بنحو 

43% منذ االرتفاع اجلنوني عام 2007.

الدراما السورية تعتزم إنتاج أول عمل عن الخليفة عمر بن الخطاب

لقطة الڤيديو التي أثارت اجلدل حول املنتقبات

قتل 200 خرتيت خالل العام احلالي قصر »األب الروحي« في كاليفورنيا

صحتك
حتى عندما ال تفكر.. 

فدماغك يعمل
ــنطن ـ يو.بي.آي:  واش
ــبب  بس دائما  ــرء  امل يفكر 
العمل خالل  لنسيان  جهده 
ــة يرددها  أو أغني ــة  العطل
دائما األمر الذي قال علماء 
ــود إلى حاجة  ــرده يع إن م
ــتنفاد مزيد من  الدماغ الس

الطاقة في سبيل ذلك.
ــاينس  »س موقع  وذكر 
العلماء  أن  األميركي  ديلي« 
في جامعة »كايس ويسترن 
ــدوا أن وقف  ريزرف« وج
ــة،  ــرف طاق ــر يص التفكي
التفكير. وقالت  ــل  مثله مث
ــة  الدراس ــن  ع ــؤولة  املس
ــال كالفتي إن »هذا قد  دانيي
ــر ملاذا من املتعب جدا  يفس
االسترخاء والتفكير بشيء 
ما«. وأشارت إلى أن الدماغ 
العصبية  اخلاليا  يستخدم 
املثبطة ملنع اخلاليا الدماغية 
املعلومات  نقل  من  األخرى 
بني بعضها البعض وبالتالي 
من  ــدا  مزي ــتنفد  تس فهي 

الطاقة.


