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واشــــنطن ـ أ.ش.أ: حذرت 
دراسة طبية من أن الكثير من 
الشباب األميركي ما يقرب من 
19% من إجمالي أعداد الشباب 
والبالغني يعانون من ضغط 
الدم املرتفع فــــي الوقت الذي 
يعــــد فيه النصــــف فقط على 
الهام  دراية كاملــــة مبرضهم 
الذي يعد أحد العوامل الهامة 
املؤدية لإلصابة بأمراض القلب 

واألزمات القلبية.
وشــــدد الباحثون »مبركز 
كارولينــــا« الطبي ان نســــبة 
19% لنسبة انتشار ضغط الدم 
املرتفع بني الشباب والبالغني 
من األميركيني تعد من املؤشرات 

املقلقة.
الباحثــــــون قــد  وكـــــان 
اســــتخلصوا هذه النسبة من 
مجمــــل أبحاثهم التي أجروها 
علــــى أكثر مــــن 14 ألف رجل 
وسيدة تراوحت أعمارهم بني 
الـ 24 والـ 32، حيث لوحظ ان 
البدانة شــــكلت نحو 22% من 
زيادة فرص إصابتهم بضغط 
الدم املرتفع في مقابل 11% لعدم 

ممارسة الرياضة.

19% من الشباب 
األميركيني يعانون من 

ضغط الدم املرتفع

دكارـ  أ.ف.پ: منحت جامعة 
يال األميركية املغني السنغالي 
يوسو ندور دكتوراه فخرية، 
املهنية  لــــ »ســـيرته  تكرميا 
املســـتمرة منذ 30 عاما«، على 
ما جـــاء في بيـــان صادر عن 
مكتب املغنـــي وحصل مكتب 
وكالة فرانـــس برس في دكار 

على نسخة منه.
ومنح ندور هذا اللقب خالل 
أقيمت في 23 مايو  مناســـبة 
في جامعة يـــال العريقة، في 
والية كونيتكت شـــمال شرق 
الواليات املتحدة، على ما أوضح 

البيان.
وقال ندور في البيان »أشعر 
بالسعادة الكبيرة لهذه املكافأة، 
التي تعترف بالعمل الذي قمت 
به والنوعية التي أحاول دوما أن 
أضمنها في املوسيقى اخلاصة 
بي، باإلضافة الى رسالة السالم 

في أفريقيا والعالم. 
هذا االمتياز ليس لي وحدي، 
هو لكل الشـــعب الســـنغالي 

واألفريقي«.

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: 
يعرض املمثل األميركي تشارلي 
شــــني منزله الفخم في مدينة 
الراقية للبيع  بيڤرلي هيلــــز 

مقابل 7.2 ماليني دوالر.
وذكر موقع »تي أم زي« أن 
منـــزل شـــــــني الـــذي تبلــغ 
مساحتــــه 736 مترا مربعـــا 
معروض للبيــــع مقابـــل 7.2 
ويضـــــــم  دوالر  ماليـــــــني 
حمامـــــــات وصالــــة عرض 
سينما وغرفا فسيحة تطل على 
حدائق مزينة ومطبخا خارجيا 
وغرفة طعام كبيرة ومسبحا 

ومنتجعا.
وكان شــــني قد طــــرد من 
مسلسل »رجلني ونصف« الذي 
يلعب فيه دور البطولة بسبب 
مشــــاكله مع اإلدمان وسلوكه 

الغريب.

دكتوراه فخرية 
للمغني السنغالي 

يوسو ندور

منزل تشارلي شني 
للبيع مقابل 7.2 

ماليني دوالر

يوسو ندور

تشارلي شني

الثرثرة مفيدة وتساعد على خفض 
مستويات التوتر لدى املوظفني

صبي بريطاني أصغر شخص في العالم
يتسلق أعلى القمم في جميع القارات

لندنـ  يو.بي.آي: كشفت دراسة جديدة 
نشرتها صحيفة »ديلي اكسبريس« امس أن 
أحاديث القيل والقال والنميمة واللغو في 
العمل مفيدة وتساعد على خفض مستويات 

التوتر لدى املوظفني وزيادة االنتاج.
ووجدت الدراسة التي شملت 2000 موظف 
من مختلف أنحاء بريطانيا ان النميمة تثير 
العواطف مثل الضحك وتساعد على اطالق 
هرمونات الشـــعور اجليد الطبيعية في 
جسم االنسان واملعروفة باسم األندروفني، 
وخفض هرمون التوتر الكورتيزول الذي 

يضعف القدرة على التفكير.
وقالت ان الغالبية العظمى من املوظفني 
البريطانيني تشعر بالسعادة بعد النميمة 
مع أو عن الزمالء، ويعتقد 60% منهم تقريبا 
أن النميمة رفعـــت انتاجيتهم في العمل 

لندنـ  يو.بي.آي: أصبح الطفل البريطاني 
جورج آتكينسون البالغ من العمر 16 عاما 
املتســـلق االصغر في العالم الذي يتسلق 

أعلى القمم في جميع القارات.
وذكرت هيئة االذاعة البريطانية »بي بي 
سي« ان الطفل جورج وهو من سوربيتون 
جنوب غرب لندن بـــدأ ما يعرف بتحدي 
»القمم الســـبع« بتسلق قمة كيليمنجارو 
في تنزانيا في العـــام 2005 أي حني كان 
في احلادية عشـــرة من عمره واستكملها 

بتسلق قمة ايفريست اخلميس.
وكسر جورج رقما قياسيا كان حققه 
املراهق االميركي جوني كولينسون الذي 

بنسبة تزيد على 50% أفضل من زمالئهم 
الهادئني.

وأضافت الدراسة ان املدمنني على النميمة 
واللغط الذين تتراوح أعمارهم بني 45 و54 
عاما الحظوا فارقا دراماتيكيا أكبر ملعدل 
خفقات القلـــب عندهم بعد أحاديث القيل 
والقال، ويعتقـــد 73% منهم أنها خفضت 

ضغط الدم.
ووجدت أيضا أن األشخاص فوق 55 عاما 
هم أسعد مجموعة بعد النميمة، وأكثرهم 

انتاجا في العمل بعد القليل من املزاح.
وأشارت الدراسة إلى أن الطبيعة املرتاحة 
للثرثرة تعني أن املوظفني املدمنني عليها 
قادرون علـــى العمل ملدة أطول وهم أكثر 
كفاءة من زمالئهم الذين ال يحبون أحاديث 

القيل والقال.

استكمل التحدي وهو في عمر الـ 17.
وأكد املجلس البريطاني لتسلق اجلبال 
الرقم القياسي الذي حققه جورج الذي كان 
يبلغ من العمر 16 عاما و362 يوما حني بلغ 

قمة ايفريست.
وبعد كيليمنجارو تســـلق جورج قمة 
البروس الروسية عام 2007 ثم قمتي هرم 
كارستينســـز باندونيسيا وآكونكاغا في 
االرجنتني عام 2008 ثم تســـلق في العام 
2009 قمة جبل ماكينلي في أميركا الشمالية 
وقمة فينسون في أنتاركتيكا العام املاضي، 
وسيبلغ جورج عامه السابع عشر االحد 

املقبل.

الصبي بعد تسلقه قمة أيفريست

طيور اجلهلول حلقت ملسافة حوالي 
6000 كيلومتر من دون توقف

كيلومترا في الساعة.
ونقلت وكالـــة األنباء 
السويدية عن باحثني من 
انهم رصدوا  جامعة لوند 
رحلة قامت بها 3 من طيور 
اجلهلول وهو طير طويل 
املنقـــار يعيش في مناطق 
شمالية من أوروبا الشرقية 

وغرب روسيا.
الطيور رحلتها  وبدأت 
من بحيرة آنســـجون في 
أغسطس 2009 ووصلت إلى 

غرب افريقيا بعد 3 أيام.
وقال الباحثون ان هذه 
هي أطـــول رحلة معروفة 
تقـــوم بها طيـــور حتلق 

بسرعة عالية.
وأشار كبير الباحثني آيك 
ليندستروم إلى أن املسافة 
الطيور تعد  التي قطعتها 

رقما قياسيا عامليا.

السويدـ  يو.بي.آي: قال 
انهم  باحثون ســـويديون 
رصدوا 3 طيور حلقت من 
دون توقف ملسافة قياسية 
بلغت حوالي 6000 كيلومتر 
وبســـرعة حوالـــي 69.2 

طيور اجلهلول

أوبرا وينفري

أوبرا وينفري: لن أقول وداعًا إمنا إلى اللقاء

وزيرة بلجيكية تسمح مجددًا ببث أغان فرنسية 
وفلمنكية في قطار األنفاق في بروكسل

أطلقتها في يناير، وتشمل مجلة 
وقناة تلفزيونية.

ليل اول من امس، شهد احللقة 
األخيـــرة من حلقات وداع دامت 
ألشهر، ولكن مع انتهاء الساعة 
املخصصة للبرنامج تنفســـت 
وينفري الصعداء قبل أن تقول 
الوداع. وقالت: »لن أودعكم بل 
ســـأقول إلى اللقاء«. ثم عانقت 
شريكها القدمي ستيدمان غراهام، 
وصافحت اجلمهور قبل أن تعبر 
قاعات »هاربو اســـتوديوز« في 
شيكاغو، معانقة أعضاء فريق 
عملهـــا وذارفة الدمـــوع معهم. 
وصرخت »جنحنـــا« وأظهرت 
اللقطـــة األخيـــرة مـــن احللقة 
األخيـــرة مغـــادرة وينفري مع 

كلبها سادي.
وأقام بعض معجبيها في أنحاء 
البالد حفالت ملناســـبة احللقة 

األخيرة.
شارون إيفانز، )من شيكاغو( 
علقت على احللقة األخيرة قائلة: 
»كانت أوبرا هادئـــة جدا اليوم 
وأعجبت انها لم تســـتقبل أحدا 
من املشاهير ولم تقدم أي هدايا 
مميزة في الســـاعة األخيرة. بل 
ما قالته كان فعال رسالة محبة 

لنا«.
إميـــي كـــورن، )32 ســـنة 
من شـــيكاغو(، التـــي كانت في 
االستوديو عندما سجلت احللقة 
الثالثاء، وصفت حديث وينفري 
التخرج.  بأنه يشـــبه خطـــاب 
واعتبـــرت أن »البرنامـــج كان 

مدهشا«.

اجلمهور«.
وأتى موقف الوزيرة اثر جدل 
أثير األربعاء. فقد كشفت صحف 
بلجيكية ان شركة »ستيب« ال 
تبث في محطـــات القطارات الـ 
69 التابعة لها اال أغاني باللغات 

اإلجنليزيـــة )70%( وااليطالية 
واالســـبانية )15% لكل واحدة 
منها( يتم اختيارها استنادا الى 

تصنيفات عاملية لالغاني.
ولتبرير موقفها قالت الشركة 
انها بثت اخيـــرا بعض األغاني 
بالفرنسية اال انها تلقت »عشرات 
الشـــكاوى« بعضهـــا الذع من 
مستخدمني فلمنكيني لقطارات 
األنفاق يسألون فيها لم ال تبث 

أغان فلمنكية ايضا.
ونادرا مـــا تدخـــل األغاني 
الفلمنكيـــة هـــذه التصنيفات 

العاملية.
وقالـــت الوزيـــرة »بصفتي 
الوزيرة املســـؤولة افهم حرص 
شركة ســـتيب على ان تكون ـ 
محايدة ـ اال ان النظام املعمول 
به راهنا يعطي األولوية لفنانني 
أجانـــب على حســـاب الفنانني 

احملليني«.

ميسيسيبي الريفية.
وأضافت أنها ليست مصادفة 
»أن فتاة صغيرة وحيدة، لم تشعر 
بكثير من احملبة، مع أن والديها 
وجديها سعوا جهدهم إلحاطتها 
باحلب، وليست مصادفة أن تكبر 
هذه الفتاة لتشعر بلطف ومحبة 
وثقة حقيقية وإميان من املاليني 

منكم في أنحاء العالم«.
وقالت للمشاهدين أنها أحيانا 
كانت معلمـــة، ولكن في معظم 

األحيان تعلمت من جمهورها.
وأطلقت على حلقة األربعاء 
اســـم »الدرس األخيـــر من هذا 

املسرح«.
وشـــكرت أوبرا املشـــاهدين 
ملشاركتها »درب النجاح املبارك«، 
وهي عبارة كانت قد استخدمتها 
في نوفمبر 2009 عندما أعلنت 
أنها قد تنهي برنامجها، الذي أدى 
إلـــى والدة إمبراطورية إعالمية 

لوس اجنيليس ـ أ.پ: ما من 
سيارات أو عطل مجانية، ما من 
هدايا مفضلة أو مســـتحضرات 
جتميل، ما من ضيوف من املشاهير 
على خشبة املسرح على الرغم من 

حضور جمهور غفير.
احللقـــة األخيرة من برنامج 
أوبـــرا وينفري، التي ســـجلت 
الثالثاء وعرضت األربعاء، ركزت 
على العنصر الوحيد الذي جعل 
اوبرا امـــرأة ناجحة متلك مليار 
دوالر، وهو االرتباط املتميز الذي 
حققته مع ماليني املشاهدين على 
مدى 25 عاما. وفيما أطلقت عليه 
»رسالة احملبة« التي ترسلها إلى 
معجبيها، اعتبـــرت أن كل تلك 
الصداقات التي بنتها في عملها 

التلفزيوني كانت متبادلة.
وقالت وينفري: »ان شيئا في 
داخلـــي مرتبط بكل واحد منكم 
بطريقة سمحت لي أن أرى نفسي 
فيكم وأن أراكم في نفسي. استمعت 
لكم وكبرت معكم، وأعرف أنكم 

كبرمت معي أيضا«.
الشـــخص  وينفـــري كانت 
الوحيد على املســـرح، يرافقها 
بعض املوسيقى وعرض مقاطع 
قصيرة من حلقات ســـابقة. أما 
اإلعالن عن هذه احللقة األخيرة، 
فكان عبارة عن كلمة »25 عاما« مع 
موسيقى خفيفة ألفها وسجلها من 

أجلها املوسيقي بول ساميون.
وخالل احللقة وصفت أوبرا 
معجبيهـــا بــــ »مالذهـــا اآلمن« 
واغرورقـــت عيناهـــا بالدموع 
عندما فكرت بنشأتها في والية 

بروكســـلـ  أ.ف.پ: أعلنـــت 
النقل في بروكســـل ان  وزيرة 
األغاني الفرنســـية والفلمنكية 
ســـتبث مجـــددا في قطـــارات 
األنفاق في العاصمة البلجيكية 
حيث مت منعها لتجنب مزيد من 
التوتر بني الناطقني بالفلمنيكة 

والفرنسية.
وأوضحت الوزيرة بريجيت 
غرويلـــز علـــى موقعهـــا على 
االنترنت »ســـأطلب من شركة 
ستيب )شركة ادارة وسائل النقل 
العام في بروكسل( وضع نظام 
يسمح ببث ما يكفي من األغاني 
باللغتني الرسميتني في منطقة 
بروكســـل في محطات قطارات 

االنفاق«.
وأضافت الوزيرة من احلزب 
املسيحيـ  الدميوقراطي الفلمنكي 
»يحـــق لفنانينا البلجيكيني ان 
يتمتعوا بفرصة ان يستمع اليهم 

األميركي احلامل مع وينفري في واحدة من أشهر حلقاتها

قطار األنفاق في بروكسل

بوربانك ـ يو.بي.آي: أعلنت استوديوهات 
»وولت ديزني« عن عرض فيلم كرتون »األسد 

امللك« باألبعاد الثالثة في صاالت العرض في 
الواليات املتحدة ملدة أسبوعني في سبتمبر 

املقبل. وقالت »ديزني« اخلميس إن عرض الفيلم 
الفائز بجوائز أوسكار وغولدن غلوب سيعرض 

للمرة األولى على الشاشة الكبرى بتقنية األبعاد 
الثالثة ابتداء من 16 سبتمبر ويستمر ملدة 

أسبوعني. وستطلق »ديزني« الفيلم بتقنية »بلو 
راي عالية الدقة« و»بلو راي باألبعاد الثالثة«.
وقال مدير التوزيع في استوديوهات »وولت 

ديزني« إن »األسد امللك« هو الفيلم األكثر مبيعا 
فيما يتعلق باإلصدارات املنزلية. وقد شارك 

في إعداد موسيقى الفيلم الذي صدر عام 1994 
مشاهير أمثال ألتون جون وتيم رايس وهانس 

زمير وشارك في أداء األصوات جنوم أمثال 
ماثيو برورديك ونايثن الين وووبي غولدبورغ 

وجاميس إيرل جونز وجيرمي أيرونز.

»األسد امللك«.. 
باألبعاد الثالثة


