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عال غامن وفي اإلطار مشهد من مسلسل العار

أثيناـ  د.ب.أ: تسبب إضراب نظمه 
اليونان،  مراقبو املالحة اجلوية في 
عن طريــــق االلتزام باحلــــد األدنى 
املقرر لساعات العمل، في ارباك حركة 
الرحالت مبطار اثينا الدولي امس، في 
الوقت الذي تنقص فيه امدادات الوقود 
نظرا الضراب مفتوح عن العمل بدأه 

سائقو الشاحنات.
املراقبــــة اجلوية،  كان ضبــــاط 
الذين يطالبون بزيادة عدد العاملني 
واحلصول على أجور مقابل ساعات 
العمل اإلضافية، بدأوا االحتجاج من 
خــــالل االلتزام باحلــــد األدنى املقرر 

لساعات العمل.

اإلضرابات تتسبب في إرباك المالحة الجوية باليونان
كاليفورنياـ  أ.ش.أ: افتتحت شركة »أبل« األميركية، برنامج حافظات هواتف »آي 
فون 4« الذي مينح حافظات مجانية للعمالء الذين قاموا بشــــراء هواتف »آي فون 
4« حتى 30 ســــبتمبر. ووضعت الشركة صفحة جديدة على اإلنترنت توضح فيها 
تعليمات كيفية االشتراك فى البرنامج واحلصول عل احلافظات، باإلضافة إلى وضع 
تطبيق مجاني على متجر التطبيقات »آب ستور« بعنوان »آي فون 4 كيس بروجرام«. 
وستوفر الشركة أكثر من نوع من احلافظات لالختيار من بينها بعد اجتياز العمالء 

لعملية تسجيل مكونة من ثالث خطوات عبر صفحة الويب اجلديدة.

»أبل« تفتتح برنامج حافظات هواتف »آي فون 4« 

جمانة مراد

العريس والعروس

دعاوى قضائية بالجملة ضد مسلسالت رمضان.. والفنانون يدافعون

عال غانم  تبرر رقصها في العار: زوجي أكبر مني.. فكيف أغريه؟
آدم: نستخدم اإليحاءات في حياتنا ونحرص على عدم خدش الحياء

تتمنى عمرة رمضان

جومانة مراد: لن أخدش الحياء 
في فيلم خالد يوسف

عقد قران تسعيني وثمانينية!
لندن،ـ  يو.بي.أي: عقد رجل في التسعني من العمر قرانه على امرأة 
87 عاما من العمر ليصبحا أكبر ثنائي في بريطانيا يتم زواجهما.

وذكرت صحيفة »ديلي أكسبرس« أن هنري كير وقعا في احلب 
حني انضمت فاليري إلى حلقة قراءة القصائد التي ينتمي لها هنري 
واكتشفا أن لديهما أصدقاء مشتركني منذ أيام إقامتهما في جوهانسبورغ 

حيث عملت كمدرسة وعمل كمدير لدور سينما.
وقد طلب هنري يد فاليري للزواج بينما كانا يتناوالن كوبني من 
الشاي غير أنها ترددت في املوافقة وطلبت التفكير في املوضوع إال 

أنه أصر إلى أن وافقت.
يذكر أن فاليري كانت متزوجة لســـبعني عاما من قبل فيما كان 

هنري متزوجا لستني سنة.

القاهرة ـ إم.بي.ســــي: نفت الفنانة السورية جومانة مراد ما نشر 
مؤخرا حول رفضها العمل مع املخرج املصري خالد يوسف في فيلمه 
اجلديد »كف القمر«، بســــبب مشاهده الساخنة. وبينما أكدت الفنانة 
السورية أن أداءها ملشــــاهد اإلغراء ال يخدش حياء مشاهديها، فإنها 
عبرت في الوقت نفســــه عن رغبتها في أداء عمرة رمضان هذا العام. 
وقالت جومانا إن كل ما نشر بشــــأن رفضها العمل مع املخرج خالد 
يوسف في فيلمه اجلاري التحضير له حاليا »كف القمر« بسبب احتوائه 
على جرعة كبيرة من املشاهد الساخنة بعيد متاما عن الصحة. وأكدت 
أنها حتترم خالد يوسف على النطاقني الفني واإلنساني، مشيرة إلى 
أنها كانــــت ترغب في العمل معه، خاصة أنها ترى أن أعماله متميزة 

ومختلفة وحتقق جناحا كبيرا أثناء عرضها سينمائيا.

إم.بي.ســـي: رفع  ـ  القاهـــرة 
محـــام مصري دعـــوى قضائية 
ضد مسلســـالت رمضان طالب 
التحريض  فيها بتخفيف حـــدة 
علـــى الفجـــور في مسلســـالت 
رمضان، مشيرا إلى أن بروموهات 
الدعائي( ال  املسلسالت )اإلعالن 
تراعي أجواء الشهر الفضيل، ومنها 
مسلسل »العار«، و»الفوريجي«، 

وغيرها.
فـــي املقابـــل، رفـــض أبطال 
املسلســـالت الدعوى القضائية، 
ودافعت عال غامن عن رقصها في 
الفنان  مسلسل العار، بينما قال 
أحمد آدم إن افيهاته الكوميدية لن 

جترح مشاعر الصائمني.
وتساءل احملامي عبداحلميد 
شعالن »كيف ملسلسل )العار( أن 
يحتوي على هذا الكم من الرقص 
والعري واملجون وقمصان النوم 
واإليحاءات والنظرات اجلنسية 
من إحدى بطالت املسلسل ـ عال 

غامن«.
كما عاب شـــعالن أيضا على 
الفنان طلعت زكريا في مسلسل 
»جوز ماما« ارتداءه فستان زفاف 
ويقول بأسلوب به ميوعة »يظهر 
إني هاخد عليه« في إشـــارة إلى 
الـــزواج من رجل  موافقته على 

مثله.

جترح شعورنا وهذا ما حدث في 
املسلسل.

أما الفنان طلعت زكريا، فأشار 
إلى انه إنسان ملتزم ولكن كما يقال 
»لاليفيه أوقات يحكم« وكيف يتم 
احلكم بدعوتي للشذوذ، وهناك 
ارتـــدوا مالبس  ممثلون عظماء 
ســـيدات مثل الفنـــان عبداملنعم 
إبراهيم واسماعيل ياسني، وغيرهما 

فهل مت احلكم عليهم بذلك.
ورد الفنـــان احمـــد عيد على 
احملامي املصري قائال: إنه ال عالقة 
له بـ »برومو« املسلســـل، بل هو 
شيء يخص اجلهة اإلنتاجية، كما 
أن هذا املشـــهد ما هو إال »ايفيه« 

داخل أحداث املسلسل.
الناقد لويس  من جانبه، قال 
جريس ان بروموهـــات األعمال 
الســـينمائية  التلفزيونيـــة أو 
بشكل عام يركز املنتج في عرضها 
التي جتذب  أكثر املشـــاهد  على 

املشاهدين.
لكن جريـــس أوضح أنه البد 
من أن يعي املنتجون أن جمهور 
السينما يختلف عن التلفزيون، فإذا 
كانت البروموهات اخلارجة جتذب 
جماهير الســـينما، فإنها عنصر 
منفر جلمهور الشاشة الصغيرة 
الذين يخشـــون على أبنائهم من 

رؤية مشاهد خارجة.

اتهامـــات احملامي  وامتـــدت 
املصري لتطول مسلســـل »أزمة 
سكر« للفنان أحمد عيد، إذ اتهمته 
عريضـــة الدعـــوى بأنه يتحدث 

بأسلوب فج عن »الفياغر«.
وأشـــار احملامي املصري إلى 
مشهد من مسلسل »الفوريجي« 
يدور بني أحمد آدم ورزان مغربي، 

حول مدى حتويل رزان من بنت 
بنوت إلى ست الستات، لكن النور 

املوجود مينعهم من فعل ذلك.
في املقابـــل، دافعت عال غامن 
عن رقصها وقمصان النوم التي 
ارتدتها في مسلسل »العار« الذي 
سيعرض في شهر رمضان قائلة: 
أتزوج خالل أحداث املسلسل من 

رجل كبير في السن وأحاول جذبه 
لي بجميع الطرق ومنها املالبس 

والرقصات.
بينمـــا قال الفنـــان احمد آدم 
عن جملتـــه احلوارية مع رزان: 
املسلســـل كوميدي وفي حياتنا 
العاديـــة نســـتخدم جمـــال بها 
بعض التلميحـــات، لكن دون أن 

أحمد آدم في مشهد من مسلسل الفوريجي

صحتك

الدهانات تزيد من مخاطر
 اإلصابة بسرطان المثانة

باريس � أ.ش.أ: ذكرت دراس��ة طبية فرنسية أن الرسامني 
والدهانني وعمال الديكور أكثر عرضة خلطر اإلصابة بسرطان 

املثانة من غيرهم من أصحاب املهن األخرى.
وجاء في الدراس��ة، التي نش��رت في مجل��ة الطب »املهني 
والبيئي«، أن خطر اإلصاب��ة باملرض يزداد كلما طال أمد عمل 
ه��ؤالء في هذه املهنة بس��بب عناصر مضرة ف��ي املواد التي 

يستخدمونها في عملهم.
ورصدت الوكالة الدولية ألبحاث السرطان في مدينة »ليون« 
الفرنسية حوالي ثالثة آالف حالة إصابة مبرض سرطان املثانة 

ملصابني وردت تفاصيل عنهم في 41 دراسة منفصلة.
ووض��ع الباحثون ف��ي االعتبار عوامل ع��دة مثل التدخني 
كس��بب رئيسي لإلصابة بسرطان املثانة ووجدوا أن الرسامني 
والدهانني ومصممي الديكور أكثر عرضة من غيرهم لإلصابة 

بسرطان املثانة بنسبة %30.
وصنفت الدراس��ة الرسامني واحلرفيني الذين يستخدمون 
اجل��ص في أعمالهم والذين يركبون أل��واح الزجاج في املنازل 

ضمن دائرة الدهانني.
ورغم أن الدراس��ة لم حتدد املادة املوج��ودة في الطالء أو 
الصباغ والدهان التي تزيد خطر اإلصابة بسرطان املثانة، بسبب 
املس��تويات املختلفة للتعرض للدهانات واألصباغ واملواد التي 
تتألف منها والتي يتغير تركيبها مع الوقت اال أنها شددت على 

اخلطورة البالغة للتعرض للطالء.
وأش��ارت الدراسة إلى أن النساء اللواتي يدخلن ضمن هذا 
التصني��ف أكثر عرضة من غيرهن لإلصابة مبرض س��رطان 

املثانة الذي ال يقتصر على الرجال فقط.

تخلَّص من صداع التسوق مع زوجتك بكراسي المساج!
الرياض ـ العربيــــة: أخيرا، أصبح 
الذيــــن يصطحبون زوجاتهم  األزواج 
للتسوق في السعودية أمام خيار »لذيذ«، 
اقترحته الزوجات بعد إدراك بعضهن ملا 
يشكله التسوق من متعة لهن و»معاناة« 

لألزواج بحسب وصف بعضهن.
فقــــد فاجأت أم صالــــح زوجها بعد 
أن الحظت تذمره، وهو ما يهدد إكمال 
تسوقها، أن تقترح عليه بعد 5 ساعات من 
التجول املتواصل في أحد أسواق جدة أن 
يجرب االسترخاء على أحد كراسي املساج 
التي تتوافر بكثرة في معظم األسواق 
املركزية، و»بينما تكمل هي النواقص«، 
يستطيع هو أن يحظى بالراحة وجتديد 

النشاط مقابل مبالغ معقولة.
هذا احلل رمبا وجــــد القبول، وهو 
بحسب ما يقوله أبوصالح يعتبر ُمرضيا، 
خصوصا في هذه الفترة التي تكثر في 
مناسبات الزواج، وال تتوقف السيدات 
التجول للوفــــاء مبتطلباته  غالبا عن 
سواء املعقول أو ما يعتبرنه ضروريا 
ويراه اآلخرون كماليــــات »ال ضرورة 
لها«، وذلك بحســــب ما نقلته صحيفة 

»احلياة« امس.

وإذا كان أبوصالــــح قد قرر ان يبدأ 
بنصح أصدقائه بذلك فإن الصدفة قادت 
أبوفواز نفسه للذهاب سريعا إلى كراسي 
املساج ويدع الفرصة لزوجته في التسوق 
واالختيار ويقول »كنا نتبضع في أنحاء 
مختلفة من الســــوق، وبالصدفة رأيت 
الكراسي وقلت لزوجتي سأستخدمها 
ثم أحلق بك«، مؤكدا أن الصدفة وحدها 
هي من قادته إلى كراسي املساج إذ لم 
يكــــن له علم بها من قبل أو لم يلق لها 

باال »ولكن للضرورة أحكام«.
يذكر ان العديد من مراكز التســــوق 
الكبرى توفر هذه اخلدمة ملرتاديها مقابل 
مبالغ زهيدة وهي سهلة االستخدام وتقوم 
بعملها بشكل تلقائي وأتوماتيكي وتوفر 
خدمة املســــاج كتدليلك األقدام وجهاز 

تدليك الرقبة والظهر.
ويرى بعض علماء النفس ان الزوج 
أحد األسباب التي تدفع السيدات لهوس 
الشراء بسبب وبدون سبب حتى وإن 
كانت الزوجة غير مسرفة، حيث أشار 
اخلبراء إلى أن إهمال الزوج للمرأة يدفعها 
للبحث عن حل لتثأر من خالله لشخصها 
وكرامتها، فتتعمد الرد على زوجها من 

خالل جيبه اخلاص معتبرة أن ماله عزيز 
عليه فتقوم بصرفه بشراهة مبالغ فيها، 
وذلك بحسب دراسة أعدتها كلية اإلعالم 
»جامعة القاهرة« وقد أوضحت الدراسة 
أن نحو 80% من اإلعالنات التلفزيونية 
موجهة للمرأة ألنها صاحبة قرار الشراء 
في األســــرة، وألنها على عكس الرجل، 
تنقاد بسرعة وتضعف أمام بريق اإلعالن، 

والفرق بني الرجل واملرأة في ذلك.
وفي السعودية أكدت إحصائية شملت 
938 عينة من الفتيات والســــيدات أن 
حوالي 33% من النســــاء يتسوقن أكثر 

من 5 مرات في الشهر الواحد.
ولم تخل دراســــة اخرى من إخافة 
الرجال: فدراسة طبية أكدت أن إيصاالت 
الشــــراء التي حتررها املتاجر حتتوي 
على مــــادة تصيب الرجــــال بالضعف 

اجلنسي.
وتعرف هذه املادة باسم »بيفينول« 
وهي تنتقل إلى الرجال مبجرد اللمس، 
وحتول ما تبقى من الهرمونات اجلنسية 
لدى الرجال إلى األستروجني وهو على 
املدى الطويل يؤدي إلى ضعف الرغبة 

اجلنسية.

أوبرا وينفري

نجدت أنزور: الجزائر تستحق  ريادة السينما عربيًا وعالميًا

نصيحة أوبرا وينفري لتجنب الطالق: اقتربوا أكثر من اهلل 

القاهــــرةـ  ام.بي.ســــي: أكــــد املخرج 
السوري جندت أنزور أن اجلزائر تستحق 
أن تكون الرائدة عربيا وعامليا في مجالي 
السينما والتلفزيون. وقال أنزور إن هذا 
البلد اجلميل يستحق فعال أن يكون رائدا 
في مجال العمل السينمائي والتلفزيوني 
ليس عربيا فقط، بل حتى على املستوى 
العاملــــي، وذلــــك بالنظر إلــــى طبيعته، 
وتاريخ شعبه املتمسك بعاداته وتقاليده 
وطيبته وبساطته، رمبا التي لم جندها 
في أي بلد آخر. وأضاف املخرج السوري 
ـ املتواجد حاليا في مدينة قســــنطينة، 
الستكمال تصوير باقي حلقات مسلسل 
»ذاكرة اجلســــد« ـ نحن نقوم بتصوير 
بعض حلقات هذا املسلسل الذي يستمد 
أحداثــــه من واقع اجلزائر، هنا في أرض 
املليون ونصف املليون شهيد، لفك احلصار 

التلفزيوني عليها، وتشــــجيع املنتجني 
فــــي مختلف القصص  العرب للخوض 

والروايات اجلزائرية.
وأكد أنزور أنه كان يحلم كثيرا بزيارة 
اجلزائر، وتقدمي عمل فني على أرضها، 
مضيفا أن املمثلة اجلزائرية آمال بوشوشة 
ستكون مفاجأة مسلسل »ذاكرة اجلسد« 

املزمع عرضه خالل شهر رمضان.
وعن أهم ما مييز رواية »ذاكرة اجلسد«، 
أكد أنزور أنها لم تعد مجرد رواية للقراءة، 
أو مجرد مسلسل يتابعه املشاهدون فقط، 
بل ملحمة حقيقية حتمل في طياتها تاريخ 
اجلزائر، أو باألحرى تاريخ فترة حساسة 
جدا فــــي اجلزائر، من الثورة إلى عملية 
االنتقال ودخول اإلسالميني إلى السلطة، 
والتغييرات السياسية التي حدثت على 

جندت أنزورمراحل بعيدة ومختلفة. 

»إم بي سي«: استعرضت 
اإلعالمية األميركية الشهيرة 
أوبرا وينفري قضية انهيار 
الحياة الزوجية بسبب فقدان 
أحد الزوجين لوظيفته، التي 
تنتشر في معظم أنحاء العالم 
حاليا، حيـــث قدمت نماذج 
لهذا األمـــر، وكيفية معالجة 
هذه المسألة، وذلك من خالل 
اقتراب الزوجين من اهلل بأداء 

الشعائر الدينية.
جاء ذلك خـــالل برنامج 
»أوبرا« على MBC4 مساء اول 
من امس، والذي استضافت 

فيه عالم النفـــس األميركي 
الزواج  الشهير ومستشـــار 
جاري نيومان للتحدث عن 
خطته للحيلولة دون انهيار 
الحياة الزوجية »خطة جاري 
لألزواج«، التي تقول »قاتلوا 

من أجل الزواج«.
إنـــه قام  وقـــال نيومان 
بعالج ظاهرة انهيار الحياة 
الزوجية بســـبب فقدان أحد 
الزوجين لوظيفته من خالل 
خطة أعدها بنفســـه تسمى 
»خطة جاري لألزواج« والتي 
ترفع شعار »قاتلوا من أجل 

الزواج«، مشيرا إلى أن الخطة 
تفـــرض على الزوجين عمل 
اجتماع كل فترة لمدة ساعة 
لحل أي مشـــكلة، ومن ثم ال 
يتحدثان في هذه المشكلة إال 

في االجتماع القادم.
وأوضح مستشار الزواج 
أن خطته تحث الزوجين على 
الذهاب إلى أماكن العبادة من 
أجل الراحة النفسية، الفتا إلى 
أنها تطلب من الزوجين أيضا 
التركيز علـــى الضروريات 
والذهـــاب إلى أي مكان دون 

اإلسراف في إنفاق المال.


