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صحتك
التكييف خطر يهدد صحتك

 باريسـ  أ.ش.أ: حذر أطباء من األضرار الصحية الكبيرة 
ألجهزة التكييف على اجلهاز العصبي والتنفسي.

ــة علمية نشرتها مجلة »توب سانتيه« في   وأثبتت دراس
عددها األخير أن التكييف يسبب أمراض العيون واملفاصل.

ــر ألجهزة  ــرض املباش ــى أن التع ــة إل ــير الدراس  وتش
ــاعات طويلة يسبب أمراضا مختلفة في العيون  التكييف لس
ــي.  وذكرت الدراسة أن املكيفات  واملفاصل واجلهاز التنفس
ــؤدي بدوره إلى  ــه الرطوبة وي ــواء باردا يحمل مع ــج ه تنت
ــن يعانون من امراض  ــدوث التهابات رئوية وخصوصا مل ح
ــاث أن البرودة  ــابقة ومرضى الربو.  وتبني األبح ــة س رئوي
ــؤدي الى ضيق في القصبات  الناجمة عن أجهزة التكييف ت
الهوائية سواء كان املتعرض لها نائما أو مستيقظا، وأن النوم 
ــي الى تعب وإرهاق  ــاعات طويلة في غرف مكيفة يفض لس
ــم التي كانت  ــي خاصة في أجزاء اجلس ــد عضل وأعياء وش
ــط  ــرة. وتنش عرضة اكثر من غيرها لبرودة املكيف املباش
ــببة ألمراض اجلهاز التنفسي في  بعض أنواع اجلراثيم املس
ــا اجهزة التكييف.   ــرارة املنخفضة التي توفره درجات احل
ــواء أجهزة التكييف  ــر له ويؤكد العلماء أن التعرض املباش
ــكلة أصال في  ــوع، وتزداد هذه املش ــى تبخر الدم يؤدي ال
ــتخدام أجهزة تكييف، فكيف  ــل الصيف حتى دون اس فص
احلال مع استخدامها، علما بأن أضرار أجهزة التكييف على 
ــعور بوجود  ــببها بأحداث حكة وش ــني تتلخص في تس الع
ــم غريب بها، وأن من يعانون من التهيج التحسسي في  جس
ــية العني واحمرارها  ــني يكونون عرضة المراض حساس الع
ــاء أن أكثر األجزاء  ــي إفراز الدموع.  ويؤكد العلم وزيادة ف
ــاخنة هي  عرضة للتأثر بهواء أجهزة التكييف الباردة أو الس
ــميكة التي  ــر وذلك لغياب الطبقة الدهنية الس الرقبة والظه
ــيرا إلى أن االختالف املفاجئ واملباشر  حتمي العضلة،  مش
ــا في األلياف العضلية ما  في درجات احلرارة يحدث تقلص
ــدودة وتسبب  يؤدي الى اختالف طول العضلة لتصبح مش
ــذر من االضرار الكبيرة التي  ــان.  ويح أملا كبيرا لدى اإلنس
ــببها املكيفات للمفاصل بسبب تأثر املنطقة الغضروفية  تس
الهالمية اللزجة التي تتأثر باالختالف في درجات احلرارة ما 
ــبب في إحداث تيبس في املفاصل، ناصحا من يعانون  يتس

من حاالت التيبس بعدم اجللوس أمام أجهزة التكييف.

آمال ماهر: خرجت من عباءة أم كلثوم.. وأبوالليف يعجبني 
جلمهورها ولنفسها في املستقبل. 
وأشارت الفنانة املصرية إلى أنها 
سمعت املطرب الشعبي نادر أبو 
الليف، وأنه����ا أعجبت به للغاية، 
حيث انه يقدم لونا خاصا به مثل 
الفنان الراحل محمود ش����كوكو، 
وحقق من خالل����ه جناحا كبيرا، 
إال أنها شددت في الوقت نفسه على 
أنها ال تعرف أن تقدم أغانيه، كما 

أنه ال يستطيع أن يقدم أغانيها.
وانتق����دت آم����ال جل����وء بعد 
املطربات إلى الرقص في الڤيديو 
كليب دون أن تسمي أحدا، مشيرة 
في الوقت نفسه إلى أنها ال ميكن 
أن تقدم هذه النوعية من الفن ألنها 
ليست راقصة باليه، إال أنها رأت 
أن هذا األمر يختلف من فنان إلى 
آخر. كما نفت أن تكون الشهرة أو 
األموال غيرتها، خاصة أنها كانت 
من عائلة متوسطة، أو أن تكون 

عصبية أو مغرورة أو متعالية.
وأك����دت الفنان����ة املصرية أن 
املوسيقار عمار الشريعي صاحب 
الفضل األول عليه����ا في حياتها 
الفنية والشخصية، وأنها ال ميكن 
أن تنسى فضله أو تختلف معه، 
نافية ما يتردد عن أنها انقلبت عليه 
وتركت����ه للعمل مع امللحن محمد 
ضياء زوجها السابق، خاصة أنها لم 

تعمل معه إال عمال واحدا فقط.

ألبومها األول »في إيه بينك وبينها«، 
مشيرة إلى أنها ستظهر بشكل أكثر 
اختالفا عن ال����ذي يعرفه الناس 
عنها خ����الل ألبومها اجلديد الذي 
س����يطرح في األسواق خالل عيد 
الفطر املبارك. وأعربت عن رضاها 
عن املكانة التي وصلت إليها حتى 
اآلن مقارنة باألعمال التي قدمتها، 
الفتة إلى أنها تسعى لتقدمي الكثير 

واعترف����ت الفنان����ة املصرية 
بتقمصها شخصية الفنانة العظيمة 
أم كلثوم خالل الفترة املاضية من 
عمرها، حيث كانت تقلد حركاتها 
ألنها ترب����ت على فنه����ا، وكانت 

منبهرة بها ألقصي درجة.
لكن آم����ال ماهر أوضحت أنها 
تغلبت على تأثرها بشخصية أم 
كلثوم وخرجت من عباءتها خالل 

ام.بي.س����ي: نفت   � القاه����رة 
الفنانة املصرية آمال ماهر تقليدها 
للفنانتني اللبنانيتني نانسي عجرم 
وإليسا بعدما قامت بعمل إعالن عن 
املجوهرات، مشيرة في الوقت نفسه 
إلى أنها خرجت من عباءة الفنانة 
العظيمة أم كلثوم، وأنها أعجبت 
بصوت الفنان نادر أبو الليف لكنها 

ال ميكن أن تقدم لونه.
انتق����دت رقص بعض  وفيما 
الفنانات في الڤيديو كليب، حيث 
انها ال ميكن أن تقدم هذه النوعية 
من الفن، فإنه����ا اعتبرت أن ابنها 
عمر هو أفضل هدية من اهلل من 
زواجها بامللحن محمد ضياء، خاصة 
أنه س����اعدها في عملها وأثر في 
مشاعرها وأحاسيسها في الغناء. 
وقالت آمال - في مقابلة مع برنامج 
»دوام احل����ال« على القناة األولى 
بالتلفزيون املصري »لم أسع إلى 
تقليد نانس����ي أو إليسا من خالل 
قيامي بعمل إعالن عن املجوهرات، 
أو أضع نفسي في مقارنة معهما«.  
وأضاف����ت: »قبولي عمل إعالنات 
ليس حبا للمال، كما أني ال أعتبره 
عيبا، خاصة أنني أعلن عن سلعة 
قيمة، وال يوجد مانع من أن يستثمر 
أي فنان جنوميته في اإلعالن عن 
أي شيء قيم يفيد الناس ويعرفون 

أنه جيد«. 

أكدت أن اتجاهها لإلعالنات ليس تقليداً لنانسي عجرم أو إليسا

آمال ماهر

روالندو فياثون

برينس وباريس جاكسون

)أ.ف.پ( مايكل جاكسون محفورا على البيض 

ميس حمدان

ميس حمدان: برنامجي لم يتوقف.. وانتظروه بعد رمضان
القاهرة � إيالف: نفت الفنانة الشابة ميس حمدان أن 
يكون قد مت إيقاف برنامجها على شاشة »القناة الثانية« 
على التلفزيون املصري نتيج���ة احلملة املضادة التي 

شنت على الفيس بوك.
وقالت ميس ان البرنامج يحقق جناحا كبيرا ويحظى 
مبتابعة واهتمام جماهيري كبير، الفتة إلى أنه البرنامج 
الوحيد الذي يتم إذاعته عبر 3 قنوات مصرية هي نايل 
اليف والفضائي���ة املصرية والقناة الثانية بالتلفزيون 

املصري.
وأكدت أنه نظرا لضيق الوقت على »القناة الثانية« 
ورغبتهم في إذاعة مسلس���ل »فت���اة الليل« الذي تقوم 
ببطولته الفنانة ليلى علوي، متت إذاعة املسلس���ل في 
نفس توقيت البرنامج على أن يكتفى ببثه على القناة 

الفضائية وقناة النيل اليف.
ولفتت إلى أن املسؤولني في التلفزيون أكبر من أن 
يس���تجيبوا ملجموعة على الفيس بوك ال يتجاوز عدد 
أعضائها األلف، مش���يرة إلى أنه لو مت إيقاف البرنامج 
كان س���يتم ذلك على القنوات الثالث وليس على قناة 

واحدة.
وأضافت أن الفضائية املصرية يش���اهدها ويتابعها 
املصريون املوجودون في اخلارج لذلك ال ميكن أن يسمح 
ببث أي ش���يء عليها يسيء إلى مصر أو إلى املصريني 

بصفة عامة.
وأرجعت الهجوم على العمل إلى أعداء النجاح الذين 
نشروا األخبار عبر االنترنت، الفتة إلى أن العمل حقق 
نسبة مشاهدة عالية والدليل على ذلك النقد الذي يتعرض 

له.
وأوضحت أنه���ا وصلتها ردود فعل إيجابية للغاية 
من متابعي البرنامج أثنوا خاللها على أدائها، مش���يرة 
إلى أنها انتهت من تسجيل 13 حلقة ستتم إذاعتها عقب 
رمضان كسهرات أسبوعية وسيتم خاللها مضاعفة وقت 
البرنامج ليصبح ساعة وليس 30 دقيقة كما هو اآلن.

3 بيضات في عيد ميالد مايكل جاكسون

وقالت املصادر ان االبن األصغر للنجم الراحل 
بالنكيت مازال يدرس في البيت ألن جدته كاثرين 
وه���ي الوصية عليهم وجدت ان���ه مازال غير 

مستعد لتغيير هذا الوضع.

لوس أجنيليس � وكاالت: قام الفنان الهندي 
املعروف هارونيدر سينغ بحفر 3 صور لنجم 
البوب الراحل مايكل جاكس���ون على البيض 
مبناسبة عيد ميالده ال� 52 والصور الثالث متثل 

املراحل العمرية املختلفة ملايكل جاكسون.
م���ن جهة اخ���رى يرتاد ابن وابن���ة مايكل 
جاكسون برينس وباريس للمرة األولى مدرسة 
 خاصة في كاليفورنيا بعدما كانا معتادين على
تلقي دروس���هما في املنزل ط���وال فترة حياة 

أبيهما.
ونقل موقع »تي إم زي« األميركي عن مصادر 
مقربة من عائلة جاكسون ان برينس وباريس 
بدآ بتلقي دروس���هما في مدرسة »باكلي« في 

سان فرناندو.
يذكر ان من أبرز رواد هذه املدرس���ة ماثيو 
بيري واليسا ميالنو ونيكول ريتشي ونيكوليت 

شيريدان ولورا ديرن.

»يوتيوب« يطلق خدمة سينمائية مجانية في بريطانيا

واعرب عن أمله في أن يستمتع 
عشاق السينما بتشكيلة األفالم 
املتوافرة في مكتبة »يوتيوب« 
املجانية س���واء مبواكبة األفالم 
املتاح���ة  أو  املتداول���ة حالي���ا 
في ارش���يف واس���ع من االفالم 
الكالسيكية التي تعود الى عقود 

مضت.

ع���ن دوناغ اومالي مدير قس���م 
الڤيديو في يوتيوب  ش���راكات 
ان اخلدم���ة اجلديدة واحدة من 
عدة جهود لتمكني األش���خاص 
من العثور على اشرطة الڤيديو 
التي يودون مشاهدتها بأنواعها 
املختلفة، ومنها االفالم الروائية 

والبرامج التلفزيونية.

لن���دن � إيالف: ق���رر موقع 
اط���الق خدمة جديدة  يوتيوب 
لعرض االفالم مجانا في بريطانيا 
بع���د توصل���ه الى اتف���اق مع 
اميركية  استديوهات سينمائية 
بينها س���وني بيكتشرز وخدمة 
البريطانية الفالم  بلنكبوك���س 
الڤيديو. وميكن حاليا مشاهدة 
برامج تلفزيونية بريطانية على 
»يوتي���وب« باتفاق مع القناتني 

الرابعة واخلامسة.
وستبدأ خدمته السينمائية 
اجلدي���دة بأكثر م���ن 400 فيلم 
الطلب.  متوافرة مجانا وبرسم 
وتشمل األشرطة السينمائية افالم 
رعب واعماال كالسيكية وحتى 

افالما هندية رائجة جتاريا.
الغارديان  ونقلت صحيف���ة 

المكسيكي روالندو فياثون  ينسحب من أوبرا ڤيينا 
ڤيينا � أ.ف.پ: أعلن بيان صادر عن ادارة اوبرا ڤيينا السبت 
ان املغني املكسيكي روالندو فياثون سينسحب من حفلتي اوبرا 
للمؤلف االيطالي بوتش����يني )1858-1924( كانتا مقررتني في 

السادس والتاسع من سبتمبر في ڤيينا.
وبحسب البيان فإن هذا القرار هو ثمرة »اتفاق مشترك«.

وأوضحت االدارة ان هذين العرضني »سيعوضان الحقا في 
املوسم احلالي«.

وفي عرضي السادس والتاسع من سبتمبر، سيستبدل مغني 
االوبرا املكسيكي في أداء دور رودولفو على طبقة تينور، باملغني 

االميركي الشاب ستيفن كوستيلو، البالغ من العمر 28 عاما.
وكان روالندو فياثون )38 عاما( خضع في ابريل 2009 لعملية 
جراحية في األوتار الصوتية، وهي عملية أثارت املخاوف حول 

إمكانية استمراره في الغناء.

شهر حبس وإبعاد آلسيوي
خدش حياء أنثى في دبي

بطاقة التهنئة وصلت بعد 53 عاماً !

دبي � العربية: قضت محكمة جنح دبي باحلبس شهرا واإلبعاد عن 
البالد لعامل آس����يوي اتهم بالتعرض ألنثى وخدش حيائها في طريق 

عام، حيث وضع ورقة صغيرة على مركبة املجني عليها.
وكانت املجني عليها وهي موظفة بنك خليجية )31 عاما(، وجدت ورقة 
وضعها املتهم على سيارتها، ويطلب منها االتصال به وأنه يريد التحدث 
معها، ومت إلقاء القبض على املتهم بعد أن واعدته الشاكية للقائه، ولكنه 
فوجئ عندما خرج إليها بأن الش����رطة بانتظاره، وفقا لصحيفة البيان 
اإلماراتية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم جنحة التعرض ألنثى 
عل����ى وجه يخدش حياءها، وقالت املجن����ي عليها في حتقيقات النيابة 
إنه بتاريخ 19 يوليو املاضي وفي متام الس����ابعة مساء وأثناء خروجها 
من املنزل شاهدت ورقة وقد دون عليها رقم املتهم يطلب منها االتصال 
به. وقالت إنها لم تر املتهم من قبل ولم حتدثه، وأنكرت استدعاءها له 
أو معرفتها به، وادعت أن هدف املتهم من وضع الورقة على س����يارتها 
معاكس����تها. من جهته، قال املتهم بحس����ب حتقيقات النيابة إنه أثناء 
تواجده في منطقة الورقاء الثانية في دبي، وأمام مركز أسواق وفي متام 
الس����ابعة مساء شاهد الشاكية تخرج من مركبتها، وعندما رأته رفعت 
ذراعها بقصد لفت انتباهه، ومن ثم أرسلت له القبل من بعيد، وبعد ذلك 
غادرت املكان مبركبتها إلى منزلها الكائن باملنطقة ذاتها، مشيرا إلى أنه 

حلق بالشاكية إلى منزلها وتعرف على مكانها.

جوهانس���برغ � أ.ش.أ: أخيرا، وصل���ت بطاقة تهنئة بريدية من 
جنوب افريقيا الى اجلهة املقصودة بعد نحو 53 عاما.

وفي ذلك الوقت كانت بطاقات املعايدة البريدية من لونني فقط: 
األبيض واألس���ود،  وفي البطاقة صورة لطفل في الواجهة بتاريخ 

2 نوفمبر 1957.
وأرسلت البطاقة الى »مونكتون ويلد كورت« في ضاحية شارماوث 
في بلدة دورست التي تعد اآلن مركزا تعليميا ولالعاشة الدائمة ثم 

حتولت الى مدرسة داخلية.
غير أن البريد امللكي في بريطانيا أجزم أنه من العسير أن يتكهن 

املرء مبا حدث طوال تلك السنوات.


