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املسجل س����ابقا في موسوعة 
غينيس.

 dance central وكانت لعبة
2 هي مضمار النزال على جهاز 
xbox360، والهدف هو الرقص 
ألكثر من 15 ساعة و17 دقيقة.

الدرازي أحد  ووفقا ألحمد 
التقته  منظمي احلدث، والذي 
الراقصني  ف����إن  »العربي����ة«، 

مقيمان في دبي يسعيان لتحطيم الرقم 
القياسي عبر الرقص ألكثر من 15 ساعة

باحثون إسرائيليون: الرقص الشرقي
 مفيد لصحة املرأة

أمير تبوك للعافني عن قتلة أبنائهم: 
بّيض اهلل وجوهكم وعلمكم غامن

وكاالت: يع���ود فن الرقص الش���رقي إلى 
املصريني القدماء حيث كانوا يستخدمونه كجزء 
من االحتف���االت الدينية. ويفترض املؤرخون 
أن جنود نابليون، الذين كانوا في مصر لفت 
نظرهم الرقص الش���رقي وجلبوه معهم إلى 

املالهي الليلية في فرنسا. 
وعلى ما يبدو، فإن املسألة تتجاوز الترفيه 

منها الى مجال الصحة.
فقد قدمت اخلدمات الصحية في كفر سابا 
بإسرائيل دراسة حول اثر الرقص الشرقي على 
صحة املرأة. وشملت الدراسة 129 مشاركا، كان 

متوسط أعمارهم 49 عاما.
وكش���فت األرقام النهائية التي نشرت في 
مجلة الطب العائلي اإلس���رائيلية ان الرقص 
الش���رقي يس���هم في التقليل من زيارة اطباء 

العائلة كذلك في انقاص الوزن.
وقبل بدء حضور ورشات تدريب الرقص 
الشرقي اظهرت دراسة من الصحة االسرائيلية 
ان 53.6% من النساء يزرن طبيب العائلة على 
األقل مرة كل ثالثة أشهر. ومع ذلك، بعد ورشات 
العمل، انخفضت النس���بة إلى 7.3% كما قلت 

زيارة طبيب العائلة الى مرتني في العام.

تبوك � وكاالت: قال أمير منطقة تبوك األمير 
فهد بن سلطان بن عبدالعزيز للمواطنني الذين 
قبلوا شفاعة خادم احلرمني الشريفني بالتنازل 
عن قتلة أبنائهم: »إن شفاعة امللك هي تقدير 
لكم وتس���تاهلون، فالعلوم الطيبة واألفعال 
الكرمية يتناقله���ا الناس بينهم.. فبيض اهلل 

وجوهكم وعلمكم غامن«.
وقال األمير فهد خالل استقباله ظهر اليوم 
األحد باإلمارة عبدالعزيز هزاع األيداء وأبناءه، 
وتركي شائح العنزي الذين طلبوا نقل حتياتهم 
وشكرهم خلادم احلرمني الشريفني: »نحن جميعا 
نرفع الش���كر أوال هلل ث���م ندعو بطول العمر 
والتوفيق خلادم احلرمني الشريفني -حفظه 
اهلل- والش���كر لصاحب السمو امللكي األمير 

تركي بن عبداهلل ب���ن عبدالعزيز ومن رافقه 
من مشايخ القبائل«. وحسب »سبق« أضاف 
األمير فهد: »نحن في هذه املنطقة وفي جميع 
املناطق نسير على هذا النهج الذي يؤكده خادم 
احلرمني الشريفني على اجلميع، ونسأل اهلل 

تعالى أن يجزيه كل اخلير والثواب«.
يذكر أن األمير تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
قدم لتبوك خصيصا لنقل شفاعة خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز في إنقاذ 
ثالثة رقاب من القصاص، وقد جنحت شفاعة 
خادم احلرمني الش���ريفني في عفو ذوي الدم 
لوجه اهلل تعالي دون مقابل وإكراما لوجاهة 
وشفاعة خادم احلرمني الشريفني، وذلك مساء 

اخلميس املاضي في مدينة تبوك.

ل����� 15 س����اعة  س����يرقصان 
وسيتوقفان كل 60 دقيقة ملدة 

10 دقائق للراحة فقط.
وهذا النوع من ألعاب الڤيديو 
يتطلب تفاعل املس����تخدم مع 
اللعبة بتحريك جسده، ما يعني 
بذل طاقة جسدية ومرونة في 
احلركة يلتقطها جهاز كينيكت 
التفاعلي، هو لغة احلوار بني 
الراقص واللعب����ة عن طريق 
املستشعرات الضوئية والكاميرا 

املزودة فيه.
وقد ظهر اإلعياء على الراقص 
الشهير كريستوفر بعد الرقص 
ألكثر من 9 ساعات، لكن التمرين 
اليومي هو السالح االساسي في 
املواجهة، واجلمهور احلاضر 
االلهام  للحدث كانوا مص����در 
الزمن  والطاقة، فم����ا كان من 
إال أن رض����خ أمام هذه االرادة 
التشجيع،  اجلماعية وحماس 
في حني تراق����ص البعض مع 
الراقصني فرحني بتحطيم الرقم 

العاملي في هذه املسابقة.

دب����ي � العربي����ة: خ����اض 
الراقصان الشهيران كريستوفر 
لورانس وكريستيان أورتيجا، 
واملقيمان في دبي، س����باقا مع 
الزمن لتحطيم الرقم القياسي 

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: 
حصل وال���دا النجمة األميركية 
بيونسي على الطالق أخيرا بعد 
سنتني من املعامالت في محكمة 

بتكساس.
وأف���اد موق���ع »ت���ي ام زد« 
األميركي انه حصل على وثائق 
تشير إلى ان طالق نينا وماثيو 
نولز بات نهائيا بعدما عادت والدة 
بيونسي وتقدمت بطلب جديد 
للطالق في 30 أغس���طس2011. 
وكانت والدة بيونسي تقدمت في 
ديسمبر 2009 بطلب الطالق األول 
في تكس���اس بعد زواج استمر 

30 سنة.
وأشارت وثائق احملكمة إلى ان 
نينا وماثيو نولز ما عادا يعيشان 
معا بصفتهما زوجا وزوجة منذ 
اخلامس م���ن يناير 2009 وهو 
موعد عيد زواجهما ال� 30 يشار 
إلى ان ام���رأة رفعت في أكتوبر 
2008 دعوى ضد والد بيونسي 
تطالبه فيه���ا باالعتراف بأبوة 
طفل منها تبني انه في احلقيقة 
وال���ده ولكن لم يذكر أحد ما إذا 
كان ق���رار الطالق مرتبطا بهذه 

القضية أم ال.
يذكر ان للزوجني ابنة أخرى 

باإلضافة إلى بيونسي.

أديس أباب���ا � أ.ش.أ: أكدت 
السيدة األولى في إثيوبيا أزيب 
الوزراء  مسفني قرينة رئيس 
ملس زيناوي أن بالدها تكثف 
حملتها التي تهدف الى القضاء 
على ظاهرة الزواج املبكر بهدف 
العامة للمرأة،  تعزيز الصحة 
مش���يرة إلى ان هناك مكاسب 
كبي���رة حتققت للم���رأة حتى 

اآلن.
وقالت مسفني والتي ترأس 
مجلس ادارة »التحالف الوطني 
للمرأة من أجل مكافحة مرض 
االيدز والڤيروس املسبب له« 
خالل منتدى استش���اري نظم 
بوالية بني شنقول االثيوبية 
ان األه���داف االمنائية لأللفية 
يتعني حتقيقها من خالل احلفاظ 
على املزايا التي حتققت للمرأة 
والقض���اء على ظاهرة الزواج 

املبكر.
ونقل مركز »والتا« اإلخباري 
اإلثيوبي عن مسفني قولها إن 
التحالف الوطني ينفذ أنشطة 
ملنع الزواج املبكر في املناطق 
التي مي���ارس فيها على نطاق 
واس���ع وخاصة ف���ي واليات 
أمهرا وتيجراي وبني شنقول، 
موضحة أن هناك نتائج ملحوظة 
أحرزت حتى اآلن في مساعي 
القضاء على الظاهرة بالواليات 

الثالث.
وقال���ت إن التحالف اجرى 
أكثر من 95 الف حوار مجتمعي 
ومتكن م���ن ابطال نحو 3304 
املبكر خالل  لل���زواج  عق���ود 

السنوات املاضية.

� يو.ب���ي.آي: حاول  لن���دن 
بريطاني في العق���د الرابع من 
العمر إنقاذ كلبه الذي سقط في 
بحيرة ثلجية ليس���قط وراءه 

ويقضيا معا.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية أن الرجل البالغ من 
العمر 37 عام���ا كان ينزه كلبه 
في منطقة مشهورة متارس فيها 
رياضة املشي في لينزي شرق 
دونبارتونشاير حني سقط الكلب 

في بحيرة »غود لوك«.
وح���اول الرجل إنق���اذ كلبه 
ليس���قط هو أيضا في البحيرة 

الثلجية.

ويلينجت���ون � د.ب.أ: ق���ال 
مس���ؤولون االثنني ان أس���ماك 
القرش تسببت في تأخر عملية 
إنقاذ سفينة الشحن »رينا« التي 
جنحت بعد اصطدامها بالشعاب 
املرجانية بالقرب من نيوزيلندا 

ألكثر من 10 أسابيع.
البحري���ة  وقال���ت وكال���ة 
النيوزيلندية التي تشرف على 
عملية اإلنقاذ ان األسماك املفترسة 
هاجم���ت أجه���زة »الس���ونار« 
املس���تخدمة لتحديد احلاويات 
التي س���قطت من السفينة التي 
جنحت قبالة ميناء تاوراجنا على 
الساحل الشرقي لنيوزيلندا في 

5 أكتوبر املاضي.
الوكالة أن هجمات  وتابعت 
القرش منع���ت فريق  أس���ماك 
اس���تعادة احلاويات من العمل 

باستخدام »السونار«.

طالق والدي 
بيونسي

حملة إثيوبية للقضاء 
على الزواج املبكر

حاول إنقاذ كلبه.. 
فقضيا معًا

القرش تهاجم 
أجهزة »السونار« 

كانت تطهو لعائلة بيضاء، 
بعد املدرسة.

وحي���اة هوليس���وا او 
باختصار هولي مثال حزين 
على حياة الكثير من اجلنوب 
افريقيني السود، فبعد طفولة 
امضتها في مدينة صفيح في 
احدى املناطق البعيدة انتقلت 
الى جوهانسبرغ حيث وجدت 
عمال عند عائلة بيضاء ومن 
ثم في مأوى للعجزة مخصص 
لليهود. وقتل زوجها االول 
في حرب مدن الصفيح بني 
الوطن���ي االفريقي  املؤمتر 
وحزب اينكات���ا للزولو في 
مطلع التسعينيات فيما توفي 

الثاني في حادث سير.
وقام���ت والدتها واختها 
بتربي���ة اطفالها االربعة في 
منطقة تبعد 800 كيلومتر 
ع���ن جوهانس���برغ، اال ان 
هولي التقت نلسون مانديال 
فتغيرت حياته���ا، فبفضل 
مس���اعدة صديقة لها بدأت 
العمل عنده العام 1992 عندما 

كان يبحث عن طاهية.

جوهانسبرغ � أ.ف.پ: في 
املكتبات اجلن���وب افريقية 
يتنافس في هذه األيام كتاب 
طبخ مع األعمال املكرس���ة 
لنيلس���ون مانديال فطاهية 
البط���ل القوم���ي اص���درت 
كتاب وصفات يضم اطباقه 
املفضلة، حتت عنوان »طبخ 
منزل���ي.. مذاق���ات مطبخ 
نلسون مانديال« ويضم كتاب 
هوليسوا ندويايا 62 وصفة 
مرفقة بطرائف حول عائلة 

مانديال او شخصيات.
وف���ي الوصف���ات كرنب 
بروكسل باحلامض وسلطة 
االرز باملانغ���و وال���كاري 
والباييال وتسعة انواع من 
احلساء وديك رومي بالبرتقال 
والدجاج بكل انواعه او »كرات 
اللحم على طريقة والدتي«، 
الكتاب  وتق���ول صاحب���ة 
البالغة 49 عاما مبتس���مة 
»هذه ليس���ت كل وصفاتي، 
فاليزال لدي الكثير الكثير«، 
وقد عشقت فن الطبخ عندما 
مائدة نيلسون في كتابكانت تنضم الى جدتها التي 

نزهة مطبخية عبر مائدة نلسون مانديال

تأجيل نظر طعن هشام طلعت مصطفى
 والسكري إلى 16 يناير املقبل

ممثلة باكستانية »عارية« ترتدي النقاب خوفًا 
من املالحقة األمنية

هيئة الدفاع عن هشام طلعت 
والسكري والتي طالبت بإلغاء 
حكم محكمة جنايات القاهرة 
والذي كان قد قضى مبعاقبة 
هشام طلعت مصطفى بالسجن 
املشدد ملدة 15 سنة ومعاقبة 
السكري بالسجن املؤبد ملدة 25 
سنة في قضية مقتل سوزان 

متيم.
واستندت هيئة الدفاع في 
مرافعاتها بصورة أساسية إلى 
ان محكمة جنايات القاهرة فى 
محاكماتها الثانية للمتهمني قد 
أخلت بحقهما في إبداء الدفاع 
عنهما حي���ث أصدرت احلكم 
دومنا االستماع إلى مرافعات 
الدفاع عنهما ودون االستجابة 
الى طلب���ات جوهرية تتعلق 

بسير القضية.

يصبح ملف القضية كامال لدى 
احملكمة.

النقض قد  وكانت محكمة 
الى مرافعات  اليوم  استمعت 

القاه���رة � أ.ش.أ: ق���ررت 
محكمة النقض في جلس���تها 
املنعق���دة أم���س تأجيل نظر 
الطعن املقدم من رجل االعمال 
هشام طلعت مصطفى وضابط 
الشرطة السابق محسن السكري 
على احلكم الصادر من محكمة 
جنايات القاهرة بإدانتهما بقتل 
املطربة اللبنانية سوزان متيم 
وذل���ك الى جلس���ة 16 يناير 

املقبل.
وجاء قرار احملكمة بتأجيل 
نظ���ر الطعن لض���م مفردات 
الدعوى بعدما تبني للمحكمة 
أن هناك بعض األوراق التزال 
بح���وزة النياب���ة العامة ولم 
يت���م إرفاقها مبل���ف القضية 
النق���ض على  ل���دى محكمة 
نحو استوجب التأجيل حتى 

هشام طلعتسوزان متيم

نفت أن تكون قد ظهرت عارية 
متاما على غالف املجلة الهندية 
في عددها لش���هر ديسمبر 
اجل���اري، مش���يرة إلى أنها 
ظهرت عاري���ة الصدر فقط 

وليس اجلسد كامال.
ف���ي   � املمثل���ة  وقال���ت 
تصريحات لوسائل اإلعالم 
األميركية � إن مجلة »اف اتش 
ام« الهندية تالعبت بالصور 
لتجعلها تبدو وكأنها ال ترتدي 
ش���يئا، الفتة إلى أنها تنوي 

مقاضاة املجلة.
أنني  وأضافت: أعت���رف 
فعلت شيئا جريئا، ولكنني 
لم أك���ن عارية، وهناك فرق 
كبير بني عري الصدر وعري 

اجلسد كامال.
املقابل، أكدت مجلة  وفي 
»اف ات���ش ام« الهندي���ة أن 
املمثل���ة مت تصويرها عارية 
متاما وأن فين���ا مالك كانت 
على عل���م بالصور ووافقت 

على نشرها.
وقال كبير شارما � رئيس 
حترير املجلة � إن مالك كانت 
عل���ى عل���م متام���ا بصورة 
الغالف، وكانت على علم متاما 
بهذا األمر، وقالت إنها حتب 

الطريقة التي ظهرت بها.

م���ن املتش���ددين الهندوس 
الهند واإلس���الميني في  في 

باكستان.
ولكن املمثلة الباكستانية 

إس���الم آباد � ام بي سي: 
ظهرت املمثلة فينا مالك في 
بلدها باكستان بالنقاب، وذلك 
عقب اختفائها الذي اس���تمر 
ألكثر من أسبوعني بعد نشر 
صورة عارية لها بغالف مجلة 

هندية.
وقال���ت قن���اة »جيو تي 
الباكستانية، إن جنمة  في« 
بوليوود عبرت نقطة حدودية 
مع الهند وهي ترتدي النقاب 
لك���ي ال يالحظها أحد، إال أن 
رجال اجلمارك تعرفوا عليها 

عن طريق جواز سفرها.
وأش���ارت القن���اة إلى أن 
الت���ي تعيش في  املمثل���ة، 
مومباي، عادت إلى باكستان 
إقامتها في  لتجديد تأشيرة 
الهند، ولكنها حاولت إخفاء 
عودتها خوف���ا من املالحقة 
األمنية، ولك���ي ال تزيد من 
حالة اجلدل في بالدها والتي 

سببتها الصورة العارية.
وكانت فينا مالك قد اعترفت 
بأنها ظهرت بصورة عارية 
على غالف مجلة هندية وعلى 
ذراعها وشم باألحرف األولى 
من اسم جهاز االستخبارات 
الباكستاني، وهو األمر الذي 
تسببت في إثارة غضب قطاع 

فينا مالك

واشنطن ـ أ.ف.پ: توصل باحثون 
أميركيون إلى احلفاظ على خاليا ورمية حية 

في املختبر ملدة سنتني، وذلك في خطوة 
قد تغير جذريا طريقة معاجلة األشخاص 

املصابني بسرطان بحسب ما أظهرت دراسة 
االثنني.

وفي السابق، لم يكن بإمكان العلماء احلفاظ 
على خاليا سرطانية لفترة طويلة إلى هذا 

احلد أو اللجوء إلى طريقة مشابهة لتلك التي 
تنمو اخلاليا من خاللها في جسم اإلنسان.

وبشكل عام، يشخص األطباء السرطان 
ويوصون بعالج باالستناد إلى أجزاء 

نسيجية يقومون بتجميدها أو طالئها مبادة 
حافظة كي ال يطرأ عليها أي تغيير.

وأظهرت الدراسة التي نشرت على املوقع 
االلكتروني ملجلة »أميريكان جورنال أوف 

باثولوجي« أن األطباء قد يتمكنون في أحد 
األيام من اختبار عالجات مختلفة على 

اخلاليا السرطانية اخلاصة مبرضاهم ثم 
التوصل إلى عالج أثبت فعاليته.

وتستند الطريقة التي تسمح لألطباء 
باحلافظ على خاليا ورمية لفترة طويلة، إلى 
عملية بسيطة تستخدم في األبحاث املتعلقة 

باخلاليا اجلذعية اجلنينية بحسب اخلبراء.
وبالتالي، متكن العلماء من احلفاظ على 
خاليا سرطانية مصدرها الرئة والثدي 
والبروستات والقولون لفترة أقصاها 

سنتان بفضل هذه التقنية التي تشمل 
خاليا ليفية »فيبروبالست« للحفاظ على 

اخلاليا السرطانية حية وكذلك مثبطات نوع 
من البروتني اسمه كيناز تسمح للخاليا 

بالتكاثر.

تقدم مهم نحو عالج لألمراض السرطانية 

مانيال ـ د.بأ: دفنت أكثر من 60 جثة في مقابر جماعية في 
املدينتني املنكوبتني بالفيضانات في جنوب الفلبني، نظرا لعدم 
قدرة دور اجلنازات التي تعمل على جتهيز اجلثث للدفن على 

استيعاب العدد املتزايد من الضحايا.
وفي مدينة إليجان، دفنت نحو 50 جثة مجهولة الهويات في 
مقبرة جماعية مبنطقة خالية في قرية باناو، وذلك للسيطرة 

على الرائحة الكريهة املنبعثة من اجلثث املتحللة.
أما في مدينة كاجايان دي أورو، دفنت 17 جثة في مقبرة 
جماعية قرب مستودع قمامة في قرية زاياس بعدما جمع 

محققو الشرطة عينات من أنسجة اجلثث والتقطت لها صور 
للتعرف على هذه اجلثث الحقا.

وشهدت املدينتان أغلب حاالت وفيات ضحايا الفيضانات 
الناجمة عن العاصفة االستوائية »واشي« التي أودت بحياة 625 

شخصا على األقل.
وأودت الفيضانات واالنهيارات األرضية أيضا بحياة مائة 

شخص في مناطق مجاورة.

مقابر جماعية لضحايا الفيضانات
 في جنوب الفلبني

مينسك � يو.بي.آي: اختارت 
ناشطات من مجموعة »فيمني« 
احلقوقية األوكرانية املدافعة 
النس���اء أمس الشوارب  عن 
لتك���ون رمز احتجاجها الذي 
نفذته في بيالروسيا للمطالبة 
بإطالق السجناء السياسيني.
أنب���اء  وأف���ادت وكال���ة 
»نوفوس���تي« الروس���ية أن 
احملتجات من مجموعة »فيمني« 
تظاهرن خارج مقر وكالة أمن 
الدولة في مينسك واضعات 
شوارب على وجوههن تشبها 
بالرج���ال ومطالبات بإطالق 
سراح الس���جناء السياسيني 
في البالد. ولم حتدد الوكالة 

جنسيات احملتجات.

محتجات بشوارب يتظاهرن للمطالبة 
بإطالق سراح السجناء السياسيني

احملتج���ات  وحمل���ت 
الفتات كت���ب عليها »تعيش 
بيالروسيا«، »أطلقوا سراح 

السجناء السياسيني«.
وذكرت الوكال���ة أن عددا 
من الصحافيني اعتقلوا خالل 
االحتجاج النس���ائي فيما لم 
يعرف بعد إن كانت الناشطات 

قد اعتقلن.
املعارض���ة  وكان���ت 
البيالروسية نفذت بعد فوز 
الكسندر لوكاشينكو بانتخابات 
الرئاسة في ديس���مبر 2010 
احتجاجا في مينس���ك حيث 
اعتقل املئات بينهم مرشحون 
رئاسيون أطلق سراح بعضهم 

الحقا.

توقيف صحافيني يغطون املظاهرة

صحتك


