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هاني شاكر

أبوالليف عبداحلليم حافظ

صحتك

الوسائد الهوائية في السيارات تحمي الكلى

الكركديه يقاوم األورام السرطانية

واش���نطن يو.بي.آي: أظهر بح���ث أميركي جديد أن 
الس���ائقني والركاب الذين يتعرضون حلادث س���ير في 
سياراتهم املجهزة بوسائد هوائية هم أقل عرضة لإلصابات 

في الكلى.
ووجد الطبيب املس���ؤول عن الدراس���ة في جامعة 
»تكساس« األميركية توماس سميث بعد مقارنته إصابات 
من يتعرضون حلوادث في سيارات مجهزة بهذه الوسائد 
وغير املجهزة بها أن الوس���ائد الهوائية األمامية خففت 
بنس���بة 45.3% من اإلصابات الكلوية، واجلانبية منها 

خفضت من تلك اإلصابات بنسبة %52.8.
وقال سميث إن »االنخفاض احلاد في معدل اجلروح 
الكلوية كان مفاجئا ألن الوسائد الهوائية مصممة خصيصا 

حلماية الرأس والنخاع الشوكي«.

القاهرة � وكاالت: أعدت د.صباح عمار، املدرس بقسم 
الباطنة واجلراحة بكلية التمريض جامعة حلوان في 
القاهرة، بعض األبحاث والدراسات املتعلقة ببعض 
املشروبات الشعبية، مثل الكركديه والبابونغ، حيث 
تقول: كشفت دراسات مصرية جديدة عن أن مشروب 
الكركديه املش���هور في مصر والسودان، يساعد في 
تنشيط عضلة القلب، وتخفيض ضغط الدم الشرياني، 

والتصدي لألورام السرطانية اخلبيثة.
وحسب صحيفة »اليوم السابع« امس وجد اخصائيو 
العلوم الصيدالنية واألدوية في املركز املصري القومي 
للبحوث، ان تناول هذا املش���روب، باردا أو ساخنا، 
يس���اعد في حاالت ارتفاع ضغط ال���دم والوقاية من 
أمراض القلب، وتخفيف حاالت اخلفقان السريع الناجت 
عن التدخني واإلفراط في استهالك الشاي والقهوة، كما 
يساهم في عالج الزكام ونزالت البرد الحتوائه على 

نسبة عالية من ڤيتامني )سي(.

هاني شاكر: الغناء تحّول إلى سوق نخاسة
..وبناء مسجد أفضل من شراء الـ »ميوزك أوورد«

القاهرة � ام.بي.س����ي: أكد املطرب املصري هاني ش����اكر أن »وورلد 
ميوزك أوورد« جائزة زائفة ُتش����ترى باملال، ويحصل عليها من يدفع 
أكثر، وأنه يفضل بناء مس����جد أو مدرسة بهذه األموال، مشيرا إلى أن 
الطرب حتول اآلن إلى سوق للنخاسة، يعرض فيه األشياء الرخيصة 

واألغاني اجلنسية والعري.
وانتقد احتكار إحدى الش����ركات للمهرجان����ات التي تقام في الدول 
العربية، ومنع املصريني م����ن الغناء فيها، ما داموا غير متعاقدين مع 
الشركة، الفتا إلى أنه يفكر حاليا في تقدمي مسلسل قريبا، لكنه يعتبر 

أن السينما بعيدة عنه متاما ويتخوف من خوض التجربة حاليا.
وقال شاكر في مقابلة مع برنامج »واحد من الناس« على قناة »درمي« 
الفضائية: »جائزة امليوزك أوورد موجودة وتباع ملن يدفع أكثر، وأنا 
حزين جدا على هذا النجاح الزائف الذي يفخر به البعض دون حق«.

وأضاف »أعتقد أن األموال التي تدفع في شراء اجلائزة من األفضل أن 
يتم استغاللها في بناء مسجد أو مدرسة أو دار لأليتام، أو مساعدة الفقراء 

واملساكني واحملتاجني، وال أعتقد أن أسعى لشراء هذه اجلائزة«.
وأوضح أن جائزة »امليوزك أوورد« ليست لها أي معايير واضحة أو 
مقاييس محددة، مشيرا إلى أن ما يقال عن أنها تعتمد على نسب التوزيع، 

فإن مثل هذه النسب من املمكن التحكم فيها بسهولة كبيرة.
وأكد الفنان املصري أن الطرب حتول حاليا إلى س����وق نخاس����ة، 
تعرض فيه األش����ياء الرخيصة واألغاني اجلنسية والعري وغيره من 
اإلسفاف، منتقدا أصحاب القنوات التي تقدم الفن الرخيص، وتساءل 

كيف يقابل هؤالء الناس ربهم؟ وماذا سيقولون له؟
وأضاف شاكر معلقا على األغاني الهابطة املنتشرة هذه األيام ضاربا 
املث����ل بأغنية »أنا مش خروجن« لصاحبه����ا أبوالليف قائال: لو عرض 
عل����ّي مؤلف او ملحن ان اغني هذه األغنية لطردته من بيتي، وال أظن 
ان أحدا يجرؤ على هذا الفعل وهو يعرف قيمة هاني ش����اكر ورسالته 

السامية من امتهانه للفن«.
وأش����ار ش����اكر إلى أنه انتقد في بداية حياته بأن����ه يرتدي عباءة 
عبداحلليم، األمر الذي جعله يغير لونه، نافيا ما تردد عن أن عبداحلليم 
كان يحاربه حتى ال ينجح، وش����دد على انه قرأ هذا الكالم في الصحف 

فقط، وأنه لم ير منه أي شيء.

ورأى شاكر أن املقاطعة العربية التي بدأت عام 1977، واستمرت 
عشرة أعوام، أثرت على ش����هرته على املستوى العربي، مشيرا إلى 

أنه لم يخرج في هذه الفترة في أي حفلة خارج مصر.
وأك����د أنه لم يصبه الغرور بعد ظهوره وتألقه في وجود عمالقة 
الغن����اء، أمثال عبداحلليم حافظ وأم كلث����وم وفريد األطرش وجناة 
ووردة وش����ادية وفايزة أحمد، الفتا إلى أن ش����ادية تنازلت له عن 
أغنية »كده برضه يا قمر«، حتى يجد أغنية جديدة ويش����ارك معها 

في حفل التلفزيون.

أكد أن عبدالحليم لم يحاربه وحرص على أال يرتدي عباءته

لو عـرض عليَّ أحـد أغنيـة »أنا مش خرونـج« لطردتـه من بيتي

ورسالة أخرى خادشة للحياء شريط املسجات الذي تضمن رسائل مسيئة للصحابة

بعد أن تلّقت العديد من الشكاوى من ذوي األطفال

»mbc3« تعتذر عن بث مسجات خادشة
ومسيئة للصحابة وتتعهد بعدم تكرارها

مفرح الشمري
اعت���ذرت إدارة قناة ال���� mbc3 ال��موجهة لألطفال 
عن المسجات المسيئة التي بثتها القناة قبل أيام عن 
طريق شريط »المسجات« مؤكدة ان مثل هذا الخطأ غير 
مقصود ولن تسمح به القناة الحقا وستتخذ إجراءات 
بحق ال�قائمين على إجازة المسجات المسموح ببثها 
خاصة انها اوقفت ه���ذه الخدمة بعد أن تلقت العديد 
من الشكاوى من ذوي االطفال على ما تبثه من رسائل 

خادشة للحياء العام وبعضها مسيء للصحابة الذين 
يكّن لهم المسلمون كل التقدير واالجالل، فيما رجحت 
 مصادر مقرب���ة من القناة أن يكون وراء المس���جات

المس���يئة للرم���وز اإلس���المية، أن���اس م���ن غي���ر 
المسلمين.

وكان الم�شاهدون قد صدموا بعرض هذه المسجات 
وبدأت تتداول على نطاق واسع على مواقع اليوتيوب 

والمنتديات اإللكترونية وخدمة البي بي.


