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في حلقة جديدة من »بدون 
رقابة« استقبلت اإلعالمية وفاء 
الكيالني الراقصة املصرية املثيرة 

للجدل دينا.
صرحت دين����ا بأنها تؤدي 
مهنة صعبة، فهي حتاول تغيير 
املفاهيم اخلاطئة عن مهنة الرقص 
الشرقي، فاألفالم قد قدمت صورة 
مش����وهة وغي����ر صحيحة عن 

الراقصات الشرقيات.
أهلها  ان  أك����دت دين����ا  كما 
شجعوها على الرقص ووالدها قد 
أدخلها فرقة لتعليم الرقص عندما 

كانت في التاسعة من عمرها.
وفي فقرة »ضد ومع« اعترفت دينا بأنها مع اش����تراك الراقصات 
في املسلسالت الدينية، وضد ظاهرة احتراف الرجال للرقص الشرقي 

الذي أصبح دلعا أكثر من رقص.
أما ع����ن األجر فقد أصرت دينا عل����ى ان الرقص ال يأتي باملاليني 

والغناء حاليا يجني أكثر، وهي راقصة مصر األغلى اليوم.
وقالت دينا انها مستعدة العتزال الرقص عندما تشعر بأن جسدها 
لن يساعدها من ناحية القوة والعضالت، مؤكدة ان مهنة الرقص هي 

من أكثر املهن املتعبة والتي حتتاج الى مجهود.
وعن عدم ظهورها في أي دور بطولة متثيلية أعادت دينا السبب 
الى انها كانت كسولة في التمثيل وكان الرقص يشغل بالها ووقتها.

أتالنتا � سي ان ان: يبدو أن الضجة التي 
أثارتها ش���ركة أبل لإللكترونيات بإنتاج 
أجهزة فريدة من نوعها، مثل هاتف اآلي فون، 
وجهازي اآلي باد، واآلي بود، لم مينعها من 
العودة مجددا إلى جهازها األساسي، وهو 
الكمبيوتر احملمول، في محاولة لتطويره 
والبقاء في حلبة املنافس���ة مع الشركات 
األخرى. ففي حدث أقيم األربعاء، وحمل اسم 
Back to the Mac، كشفت الشركة عن جهازها 
احملمول اجلديد، إضافة إلى عرضها ملجموعة 
من أنظمة التشغيل اجلديدة التي مت إطالقها 
في ذات اليوم. اجلهاز اجلديد يحمل اسم 
MacBook Air، وسيكون متوافرا بحجمني، 
11 انشا، والذي يصل سعره إلى 999 دوالرا، 
و13 انشا، بسعر 1299 دوالرا.  وال يحتوي 
أي من هذي���ن النموذجني اجلديدين على 

مشغل دي في دي، أو قرص صلب.
فبدال من ذلك، يستعمل اجلهاز اجلديد 
تقنية »التخزين بالفالش«، وهي مشابهة 

لبطاريات صغيرة توضع داخل الكمبيوتر 
لتخزين كمية أكبر من املعلومات والطاقة، 

إال أن كلفتها عالية جدا.
وتسمح هذه التقنية للمستخدم بتشغيل 
جهازه على البطارية، أي من دون كهرباء، 

ملدة تتراوح بني خمس وسبع ساعات.
ستيف جوبز، املدير التنفيذي للشركة، 
قال: »أعتقد أن هذا اجلهاز سيطلق اجليل 

اجلديد من أجهزة الكمبيوتر احملمولة«.
 أما بالنس���بة للبرامج، فقد أعلنت أبل 
 ،Face Time عن إطالق نسخة من برنامج
وهو برنامج محادثة بالصوت والصورة 
يستعمل ألجهزة اآلي بود واآلي فون، التي 

تعمل باللمس.
يذكر أن أجهزة الكمبيوتر احتلت املرتبة 
الثالثة في قائمة منتجات أبل األكثر مبيعا 
لهذا العام، إذ خالل الفترة بني شهري يونيو 
وسبتمبر، باعت الشركة نحو 3.89 ماليني 

جهاز كمبيوتر محمول.

أكد د.السعيد محمد علي السعيد مدير البحوث 
والدع����وة بوزارة االوقاف املصري����ة ان الدفاع عن 
الكنائس واملعابد »من انواع اجلهاد في سبيل اهلل«، 
مش����يرا الى انها بيوت يعبد فيها اهلل، و»حق على 
املسلمني الدفاع عنها«. ورأى »السعيد« خالل كلمته 
بن����دوة حتت عنوان »املواطن����ة والتثقيف« عقدت 
مبدينة بني سويف، امس االول عن استبعاد وزارة 

االوقاف اي امام مسجد يتحدث عن امور من شأنها 
اثارة الفتنة، »الن االسالم جاء ليرد مصر للمصريني 

ال ليأخذها منهم« على حد قوله.
وبحسب جريدة »املصري اليوم« طالب د.عبدالشافي 
محمد عبداللطيف استاذ التاريخ االسالمي بجامعة 
االزهر املصريني في كلمته باحلفاظ على البابا شنودة 

والدفاع عنه باعتباره »صمام امان ملصر«.

واضاف: ليعلم اصحاب القلوب السوداء ان حبي 
للبابا ش����نودة ال يقل عن حبي لشيخ االزهر، الن 
مصر منذ ان فتحها عم����رو بن العاص الى اآلن لم 
تشهد هذه االمور الطائفية، مشيرا الى ان عبدالعزيز 
بن مروان كان له نائبان مس����يحيان في مصر، وان 
الشيخ الباقوري امر ببناء كنيسة بكفر الشيخ اثناء 

توليه وزارة االوقاف.

مسؤول بـ »األوقاف« المصرية يرى الدفاع عن الكنائس والمعابد من أنواع »الجهاد«

صحتك

أدمغة األمهات الجديدات تنمو بعد الوالدة

باحثون يحددون المناطق الدماغية 
المسؤولة عن تذكر األحالم المؤثرة

واشنطن � يو.بي.آي: رغم أن ضغط األمومة الذي 
تشعر به األمهات اجلديدات يجعلهن تبدين a مجنونات 
لكن الواقع هو العكس فقد أظهرت دراسة جديدة أن 

أدمغتهن تنمو خالل أشهر من الوالدة.
وذكر موقع »اليف ساينس« األميركي أن الباحثني 
في املعهد الوطني للصح���ة العقلية بأميركا وجدوا 
أن املناط���ق الدماغية عند األمهات اجلديدات املتعلقة 
بالتحفيز واملكافأة وتنظيم احلركة تنمو خالل أشهر 

بعد الوالدة.
ووجد الفريق الباحث بقي���ادة بيليونغ كيم بعد 
مراقبة أدمغة 19 أما بعد أس���بوعني إلى 4 أسابيع من 
الوالدة وبعد 4 أشهر أن املادة الرمادية تزداد في أجزاء 
مختلفة من الدماغ بينها تلك املس���ؤولة عن اإلدراك 

احلسي والتعليل واحلكم.
وقال الباحثون ان هذه الزيادة في املادة الرمادية خالل 

هذه الفترة القصيرة أمر غير معتاد بني البالغني.
وق���د ربط بحث أج���ري على أمه���ات احليوانات 
التغييرات الدماغية مبحف���زات ملس املولود والنظر 
إليه وإرضاعه.وقال كيم إن األمر يختلف عند اإلنسان 
وال ميكن معرفة ما يس���بب هذه التغييرات الدماغية 

عن األمهات اجلديدات.

روما )إيطاليا( � يو.بي.آي: قال باحثون إيطاليون إنهم 
متكنوا من حتديد مناطق في الدماغ متكن الناس من تذكر 
أحالمه����م املؤثرة. ونقلت وكالة األنباء اإليطالية )أنس����ا( 
عن الباحث لويجي دي جينارو من جامعة روما إن أجزاء 
من منطقتي األميغداال والهيبوكامبوس في الدماغ ترتبطا 

باألحالم املؤثرة والغريبة التي يتذكرها الناس.
ونشرت الدراسة في دورية »خريطة الدماغ البشري« 
واستخدم الباحثون أحدث تقنيات تصوير اخلاليا العصبية 

لدراسة التركيبة املجهرية للمنطقتني في الدماغ.
وقال دي جينارو »نعتقد اننا اكتشفنا السبب خلف عجز 
بعض األش����خاص عن تذكر أحالمهم فيما يتذكرها آخرون 

بالتفصيل كما لو كانوا يشاهدون فيلما«.
وأوضح أن حجم هاتني املنطقتني من الدماغ يحدد »الطابع 

النوعي ألحالم كل فرد«.

جنوب اليابان يغرق!
أدت أمطار غزيرة هطل���ت على مدينة أمامي جنوب 
اليابان إلى مقتل ش���خصني وفق���دان ثالث، بعد أن أدت 
إلى فيضانات غمرت أكثر من مدينة وقرية في مقاطعة 
أمامي               )أ.پ(

جنديان أميركيان التقيا في العراق يفوزان 
بزواج متلفز في ميدان »تايمز سكوير«

دينا: أنا أغلى راقصة.. والرجال يرقصون 
الشرقي بدلع مبالغ فيه

MacBook Air..أبل تكشف عن جديدها

نيويورك � يو.بي.آي: فاز جنديان من سالح البحرية األميركي 
مخطوبان التقيا في العراق بزواج متلفز يقام في ليلة عيد رأس 

السنة في ميدان »تاميز سكوير« بنيويورك.
ونقلت صحيفة »نيويورك دايلي نيوز« األميركية عن املجندة 
بيتاني فيلبس )24 سنة( واملجند جيفري دوبي )23 سنة(، وكالهما 
من فلوريدا قولهما انهما كانا يخططان حلفل صغير قبل اختيارهما 
من بني ألفي شخص ليصبحا أول من يحتفالن بزفافهما في إطار 

احتفاالت ميدات »تاميز سكوير« ليلة رأس السنة.
وقالت فيليبس »كوننا أول من يحتفل بزفافه يوما في ميدان 
تاميز س���كوير مثير للحماسة فعال ونحن نحب املغامرات وإقامة 

زفاف مذهل تعني الكثير لنا«.

الطالبة ماريسول فاليس في اول يوم عمل لها 

بوستر الفيلم

بيتاني وجيفري بعد اعالن فوزهما بالزواج املتلفز

)ا.پ( جنود مكسيكيون يراقبون احراق 134 طنا من املخدرات التي مت ضبطها خالل عدة عمليات للجيش املكسيكي ضد جتار املخدرات

دينا 

ماك بوك.. آخر ابتكارات شركة »ابل«

حفالت ديسكو »منضبطة« بال خمور أو مخدرات في نيويورك

تحالف جمهوري لمنع أبناء المهاجرين غير الشرعيين 
من الحصول على الجنسية األميركية

»قهوجي« براتب 15 ألف ريال

هامب����ورج � د.ب.أ: أصبحت 
حف����الت الرقص الت����ي تقتصر 
فقط على الرقص دون الس����ماح 
بالكحوليات أو املخدرات، وهو ما 
يحدث بالفعل في برلني وملبورن، 

اجتاها شائعا في نيويورك.
ومت اس����تخدام عدة أس����ماء 

لرقصات شهيرة مثل »أوبن فلور« 
و»بيرفوت بوجي« و»بيودانزا« 
التي  لوص����ف تل����ك احلف����الت 
يحظر فيها أيضا املالبس املثيرة 
وامللتصقة باألجساد واإليحاءات 
واملفاحتات اجلنسية. وفي حفل 
»ال لألضواء.. ال للمالبس الضيقة 

»نو اليتس.. ن����و ليكرا الذي مت 
تنظيمه في طابق س����فلي بدروم 
بإحدى كنائس بروكلني مت إطفاء 
األنوار لكي يركز احلضور بالكامل 
مع أنغام املوسيقى. وانتهى احلفل 
بعد 90 دقيقة إلى أن يأتي موعده 

اجلديد في األسبوع التالي.

واشنطن � أ.ش.أ: أعلن مشرعون جمهوريون في 
15 والية أميركية عن إنش����اء حتالف إلجراء تعديل 
دستوري لوقف منح اجلنسية ألبناء املهاجرين غير 
الشرعيني املولودين داخل الواليات املتحدة. ونقل راديو 
»سوا« األميركي امس عن صحيفة »توداي يو إس« 
األميركية إن السناتور كريس كوباتش، الذي ساهم 
في صياغة قانون أريزونا ضد الهجرة غير الشرعية، 
يعكف حاليا على صياغة املشروع اجلديد بالتعاون 

مع مشرعني آخرين. من جانبه، أشار السيناتور راسل 
بيرس عن والية أريزونا إلى أن تأخير إصدار شهادات 
امليالد قد يكون حال مناسبا إلعطاء األبوين فسحة من 
الوقت تسمح لهم بتقدمي ما يثبت جنسيتهما. ويطالب 
مشرعون جمهوريون بتغيير املادة الرابعة عشرة في 
الدستور األميركي التي تنص على احلق في احلصول 
على اجلنسية األميركية لكل »األشخاص املولودين 

أو املجنسني في الواليات املتحدة«.

نشرت صحيفة »االقتصادية« 
»ش���خصية  ان  الس���عودية 
اجتماعي���ة مرموقة ترغب في 
توظيف قهوجي سعودي للعمل 
في إعداد القهوة وتقدميها، براتب 
15 ألف ريال شهريا قابلة للزيادة، 
إضافة إلى تأمني س���كن فاخر، 
تأمني طبي ش���امل، عالوة على 

تقدمي مكافآت وعالوات«.
وذكرت صحيفة »االقتصادية« 
في مقال نشرته الثالثاء املاضي 
للصحافي السعودي فهيد الغيثي 
إن هذا ما طرحه موقع إلكتروني 
مختص بالتوظيف في منطقة 
الشرق األوسط. وتضمن املوقع 
الذي طرح وظيفة  اإللكتروني 

القهوجي، أن يكون املتقدم متقنا 
عمل القهوة وصبها، وتقدميها 
الش���خصية صاحبة  لضيوف 

اإلعالن.
وأضاف الصحافي أن موقع 
التوظيف أورد الش���روط التي 
طرحها مقدم اإلعالن التي متثلت 
في أن يكون املتقدم س���عودي 
األصل واملنشأ، ال يقل عمره عن 
18 عاما وال يزيد على 50 عاما، 
أن تكون صحته جيدة وال يشكو 
من أمراض مزمنة أو معدية، أن 
يكون حسن السيرة والسلوك، 
أن يكون حسن املظهر، أن يكون 
متفرغا تفرغا تاما للعمل امللتحق 
به، وأال يتدخل فيما ال يعنيه أبدا 

طوال فترة عمله.وعن طريقة 
عمل املتقدم إل���ى الوظيفة كما 
جاء في املوق���ع، القيام بإعداد 
القهوة وتوزيعها على احلاضرين 
على فترات متقاربة في دوام قد 
يصل إلى 12 س���اعة فقط، فيما 
تبقى فترة العمل سواء صباحا 
أو مساء من اختيار الشخصية 
التي س���يعمل لديها القهوجي، 
اإلجازة غير محدد لها وقت معني، 
رمبا ميضي عام دون إجازة أبدا 
ورمبا يك���ون العام كله إجازة، 
ورمب���ا تكون ش���هرا من العام 
ورمبا أسبوعا )أي حسب بقاء 
أو سفر الشخصية، وفقا ملا جاء 

في املوقع(.

إندونيسيا تزعج جيرانها بدخان حرائق الغابات
س���نغافورة � رويترز: قال 
مسؤولون في سنغافورة امس 
ان إشعال احلرائق إلزالة الغابات 
بطريقة غير مشروعة في جزيرة 
سومطرة االندونيسية يبعث 
الدخاني  موجات من الضباب 
عبر مضي���ق ملقة الى ماليزيا 
وسنغافورة املجاورتني، ما سبب 
لهما أسوأ تلوث في الهواء منذ 
عام 2006. وبالرغم من تعهدات 
احلكومات مبنع احلرائق دفع 
الى  الدخاني ماليزيا  الضباب 
حتذير السفن في مضيق ملقة 
م���ن ضعف مس���توى الرؤية 
أبعد من ميلني بحريني وإغالق 
العدي���د من امل���دارس. وأمس 
ارتفع مؤش���ر  األول األربعاء 
الهواء في س���نغافورة  تلوث 

التي غطاه���ا دخان كثيف هذا 
األسبوع الى أعلى مستوى له 
منذ عام 2006. واليزال العمل 
في امليناء واملطار الدولي يسير 
كاملعتاد. وصرح بورواس���تو 
إدارة  ساروبروايوجي رئيس 
حرائق األراضي والغابات في 
وزارة البيئة االندونيس���ية ل� 
»رويترز« بأنه »يشتبه في أن 
هذا يأتي من الغابات التي أزيلت 
انه رمبا  إلقامة مزارع. نعتقد 

يكون من أجل زيت النخيل«.
وأضاف ان الضباب الدخاني 
نتج عن حرائق لتطهير األراضي 
بص���ورة غير مش���روعة في 
منطقتي دوماي وبينجكاليس 
في إقليم رياو ش���مال جزيرة 

سومطرة.

والندونيسيا تاريخ طويل 
ف���ي ضع���ف تطبي���ق قانون 
الغابات ويعد تطهير األراضي 
بطريقة غير قانونية من جانب 
النخيل ممارسة  شركات زيت 

شاسعة.
وتطه���ر احلرائ���ق األرض 
بس���رعة وتقلل من حموضة 
التربة لكنها تطلق كميات هائلة 
من الغازات املس���ببة لظاهرة 

االحتباس احلراري.
وعاد الضباب الدخاني الى 
املنطقة بعد اقل من أسبوع من 
اجتماع وزراء البيئة في منطقة 
جنوب شرق آسيا في بروناي 
ملناقشة مسألة إحراق األرض 
والغابات الت���ي أثارت غضب 

الدول املجاورة.

فيلم وثائقي كندي عن أصغر سجناء غوانتنامو 
العربية: وصف مخرج الفيلم 
الوثائقي »أنت ال حتب احلقيقة: 
أربعة أيام داخل غوانتنامو« عميل 
املخابرات الكندي���ة الذي تولى 
الكندي  الس���جني  التحقيق مع 
عمر خضر عام 2003 بأنه »هاو«، 
وتوقع أن تت���رك تصرفاته أثر 
كبير لدى جمهور الفيلم الذي بدأ 
عرضه في مونتريال، وسينتقل 
إلى عدة م���دن كندية في ال�� 29 

من الشهر اجلاري.
واش���تهر خضر بأنه أصغر 
سجناء غوانتنامو، ويبلغ حاليا 
23 عام���ا، وناش���دت جمعيات 
حقوقية عدة احلكومتني األميركية 
والكندية معاملته باعتباره طفال 
قاصرا، لكن احلكومة األميركية 
رفضت مراعاة سنه كونه متهما 

بقتل جندي أميركي.
وق���ال املخرج ل���وك كوتيه 
في لقاء مع تلفزيون »س���ي بي 
س���ي« إنه »أمر مخيف إلى حد 
ما، سخرية العميل وإغاظته أمر 

إنريكه شريكه في إخراج الفيلم، 
الذي تبل���غ مدت���ه 100 دقيقة، 
قد ش���اهدا تس���جيالت حتقيق 
املخاب���رات الكندي���ة CSIS عام 
2008 قب���ل أن تقص���ر احملكمة 
العليا الكندية مش���اهدتها على 
من له صلة بالتحقيق خالل العام 
نفسه، لكن محامي خضر عرض 
10 دقائق من التس���جيالت أمام 
الصحافي���ني بعد قرار احملكمة.  
وجرت حتقيقات املسؤول الكندي 
عل���ى مدى أربعة أي���ام، وتبلغ 
ساعات تس���جيل الڤيديو الذي 
مت م���ن خالل كاميرات مراقبة 7 
ساعات، وسمحت احملكمة أخيرا 

بعرضه عالنية.
ويكش���ف الفيل���م الوثائقي 
أن خضر لم يك���ن يعلم هوية 
أنه  عميل املخابرات، حيث ظن 
ديبلوماسي كندي، في الوقت الذي 
كانت السلطات األميركية تتيح 
لقاء مسؤولني غير ديبلوماسيني 

فقط مع سجناء غوانتنامو. 

أن العميل ظن أن خضر سيتكلم 
لو أعطاه سندوتش���ا من مطعم 

صب واي«.
وكان كوتيه ومعه باتريسيو 

ال يص���دق، من املفترض أنه ذو 
خبرة ويعرف الكثير عن عائلة 
خضر، لكنه ال يبدو حتى قادرا 
على إجراء حوار«. وأضاف »يبدو 

مخرجه يتهم المحقق الكندي بعدم الكفاءة

المكسيك: تعيين طالبة جامعية كرئيس
لشرطة بلدة تعاني من اضطرابات أمنية

 مكسيكو س����يتي � أ.ش.أ: أعلنت احلكومة املكسيكية تعيني طالبة 
تدرس علم اجلرمية وتبلغ من العمر 20 عاما رئيسة للشرطة في بلدة 
»براكسيديس جيودالوبى جويريرو« بوالية »شيهواهوا« التي تعاني 
م����ن اضطرابات أمنية. وذكر تلفزيون هيئ����ة اإلذاعة البريطانية )بي.
بي.سي( امس أن الطالبة ماريسول فاليس هي الشخص الوحيد الذي 
قبل تولي املنصب، وهي مكلفة اآلن بحكم منصبها اجلديد بإرساء قواعد 
األمن العام في املنطقة التي اغتالت فيها عصابات املخدرات عمدة إحدى 

بلدات الوالية وعددا من رجال الشرطة.
يش����ار إلى أن املكسيك تعانى بشدة من أنشطة عصابات املخدرات، 
خاصة على طول احلدود الش����مالية مع أميركا، وأسفرت أعمال العنف 
املرتبطة باملخدرات عن مقتل آالف األشخاص في املكسيك خالل السنوات 

القليلة املاضية.


