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وكاالت: أوردت مصادر ان النجمة املثيرة للجدل ليندسي 28
لوهان باتت تتأقلم مع تواجدها بسجن لينوود بكاليفورنيا، 
حيث بدأت املمثلة الشابة في التعرف على زميالتها بالسجن. 
وتقول األخبار نقال على لسان شون شامبان هولي محامي 
لوهان انها قد بدأت في تكوين صداقات مع نزيالت أخريات 
بالس����جن حتى تخفف على نفسها األيام التي ستقضيها 
 US خلف القضبان. ويقول هولي في حديثه له مع مجلة

األسبوعية: »لوهان بخير وكونت اآلن صداقات في السجن«. 
وكان قد حكم على لوهان في 7 يوليو بالس����جن 90 يوما 
ثم قضاء 3 أشهر مبركز إعادة تأهيل للعالج من اإلدمان، 
خلرقها إطالق الس����راح املش����روط بالتخلف عن حضور 
جلسات أسبوعية للعالج من إدمان الكحول ونزعها سوارا 
كانت ترتديه في قدميها بأمر من احملكمة يسمى »سكرام« 

لقياس نسبة الكحول في الدم.

ليندسي لوهان تكّون صداقات داخل السجن

زلزال بقوة 8 درجات دّك الهيكل قبل 2900 عام

اكتشاف أثري ينسف حكاية تدمير »شمشون« لمعبد فلسطيني بساعديه

السقا يروي »مشوار أحمد رمزي« في رمضان 2010

سوزان نجم الدين تدخل في غيبوبة حلمي بكر: إليسا صوتها »معّلب«
ولطيفة التونسية تدفع لتغني

التحقيق مع فرنسية
 في مقتل 8 رضع

ليل � رويترز: قال مصدر قضائي 
في فرنسا امس إن حتقيقا رسميا بدأ 
مع امرأة عمرها 47 عاما لالش���تباه 
ف���ي قتلها 8 رض���ع حديثي الوالدة 
وإخفائهم في قرية بش���مال فرنسا. 
واحتجزت املرأة وزوجها وهو أيضا 
في األربعينيات من���ذ العثور على 
اجلثث ملفوفة في أكياس بالستيكية 
في موقعني مختلفني في قرية تبعد 
نحو 200 كيلومتر إلى الش���مال من 

العاصمة باريس.
ورمبا تكون هذه القضية أس���وأ 

قضية لقتل أطفال في فرنس���ا منذ 
ان صدر حكم في مارس بالسجن 15 
عاما على امرأة عمرها 38 عاما لقتلها 
6 مواليد خالل الفترة من عام 2000 

إلى عام 2007.
وأضاف املصدر أن حتقيقا رسميا 
يجري مع املرأة املش���تبه بها وهي 
املرحلة األولى التي تس���بق توجيه 
اتهامات جنائية »بالقتل العمد لقصر 
دون سن 15 عاما«. واكتشفت الشرطة 
اجلثث يوم الثالثاء املاضي في القرية 

التي يسكنها 650 نسمة. 

جورجي����ا � وكاالت: ما ان يتخطى 
الرئيس اجلورجي »ساكاشفيلي« محنة 
حتى تعجل له األقدار بثانية أقوى وأشد 
تزيد من تهديد نظامه وحكمه، وجتعل 
مستقبله السياسي في مهب الريح رغم 
صموده في مواجهة غرميه »بوتني«، 
بدعم من أميركا وحلفائها، على أن األذى 
هذه املرة لم يأت����ه من أعدائه، بل من 
إحدى وزيراته التي اختار أن يعينها 
في منصب »وزيرة االقتصاد والتنمية 
املستدامة« وهي التي جمعت بني حماس 
الشباب واجلمال خاصة أنها لم تتجاوز 

الثامنة والعشرين ربيعا.
لقد ظه����رت الوزي����رة »فيرونيكا 
كوباليا« على موقع »الفيس بوك« في 
مالبس فاضحة وهي تتلوى وترقص 
مع شقيقتها وثالث نساء أخريات على 

أنغام املوس����يقى الصاخبة في ملهى 
للتعري بكندا. وتعود هذه الصور على 
األرجح إلى شهر فبراير املاضي عندما 
رافقت الرئيس إلى مدينة »فانكوفر« 

مبناسبة األلعاب األوملبية.
وقد ركزت وسائل اإلعالم اجلورجية 
على هذه الفضيح����ة محملة الرئيس 
»ساكاشفيلي« مسؤولية تعيني شابة في 
مقتبل العمر لتتحمل مسؤولية وزارة 

االقتصاد والتنمية املستدامة.
ول����م تس����تطع وس����ائل اإلعالم 
اجلورجية أن تفك لغ����ز العالقة بني 
الرقص الفاضح والتنمية املس����تدامة 
واكتفت بترجيح سعي الوزيرة الشابة 
إلى تطبيق الغالسنوست )الشفافية( 
كما نادى بها »غورباتشوف« وهو يهيئ 

النهيار املعسكر االشتراكي.
هج���وم عنيف 
ش���نته مطرب���ات 
على امللحن البارز 
حلم���ي بك���ر بعد 
الصادم���ة  اآلراء 
واالنتقادات الشديدة 
لها  التي تعرضن 

منه.
وأعلنت املطربات لطيفة وهيفاء وهبي واليسا رفضهن الشديد 
النتقادات امللحن ألن تاريخهن الطويل واجنازاتهن الغنائية وشعبيتهن 

اجلارفة كفيلة بالرد على انتقاداته.
وقلن ان ما يهمهن في املقام األول واألخير هو جمهورهن ومحبوهن 
وليس لديهن الوقت لاللتفات النتقادات تقف وراءها مواقف شخصية 
وليس���ت نقدية، وكان حلمي بكر قد انتقد بشدة لطيفة قائال انه ال 
يسمعها حتى ال يرتفع الضغط عنده، متسائال عن وضعها الغنائي 
وانها تدفع اآلن أمواال كي تغني، مشيرا الى انها اختفت ألنها ال متلك 

موهبة االستمرار ولن تنجح في شراء الناس كي يسمعوها.
كما هاجم بكر إليسا واصفا صوتها ب� »الصوت املعلب« الذي ال 
يصلح للغناء اال داخل االستديو وال جتيد الغناء في احلفالت الاليف 

عندما تقف على املسرح.
أما هيفاء وهبي فأكد بكر انها ال تصلح للغناء وجمهورها يستمع 
اليها بأحاسيسه وليس بأذنيه وهي مجرد سلعة تعرف كيف تعرض 

نفسها.

ايالف: دخلت 
سوزان نجم الدين 
في غيبوبة أثناء 
تصوير مسلسلها 
إن  فما  الجديد، 
الفنانة  ارت���دت 
السورية سوزان 
نجم الدين، بدلة 
اإلعدام الحمراء 
ل���ف حبل  وتم 
المش���نقة حول 
عنقه���ا، تمهيدا 
لتنفي���ذ حك���م 
اإلع���دام بحقها، 
حت���ى أصيبت 
 ، ب���ة بغيبو
وت���م نقلها إلى 
مستشفى الشيخ 

زايد بالقاهرة.
هذا ما حدث بالفعل أثناء تصوير مش���هد إعدامها في ديكور 
لغرفة إع���دام بمدينة اإلنتاج اإلعالمي، ضمن أحداث مسلس���ل 
»مذكرات سيئة السمعة«، وأصيب فريق العمل بالقلق خصوصا 
أن سوزان لم تفق من غيبوبتها إال بعد ما يزيد على الساعة بعد 

دخولها المستشفى.
وقرر المخرج خالد بهج���ت منحها إجازة من التصوير لمدة 
يومين، إال أنها رفضت وعادت إلى العمل في اليوم التالي، حتى يتم 

االنتهاء من تصوير المسلسل ليلحق بالعرض في رمضان.
وح���ول تفاصيل ما جرى، قالت س���وزان: لق���د رأيت الموت 
بعيني، فبمجرد ارتدائي بدلة اإلعدام الحمراء، شعرت بارتعاشة 
في جس���دي، ولم أتمالك أعصابي، وصرخت بش���دة كما لو كان 
المشهد حقيقيا، ولم أشعر بنفسي إال وأنا في مستشفى الشيخ 

زايد في حالة غيبوبة.
وأضافت: كنت أخشى ذلك المشهد منذ البداية، ووددت لو تم 
حذفه، لكني وجدت أنه مشهد مهم، ويحتاج إلى شجاعة كبيرة، 
وحاولت التحلي بها قدر اإلمكان لكن أعصابي خذلتني، وأصبت 

بغيبوبة أشبه ما تكون بغيبوبة الموت، بل هو الموت بعينه.
يذكر أن مسلس���ل »مذكرات سيئة السمعة« من تأليف محمد 
مسعود وإخراج خالد بهجت، يشارك في بطولته لوسي، وخالد 

زكي، وسلوى خطاب، ومحمود عبدالمغني.

أفاٍع لتخفيف الوزنروال سعد تتقمص شخصية الفنانة مارلين مونرو

وفاة عميدة سن مستخدمي »تويتر« 
عن 104 سنوات

نيودلهي � يو.بي.آي: اعتقل صاحب مركز صحي في الهند وبحوزته 
48 أفعى س���امة اتهم باستخدام س���مها في أدوية لتخفيض الوزن. 
ونقلت وكالة أنباء »برس ترست« الهندية عن الشرطة امس اخلميس 
أن املتهم راجش كابور اعتقل ليل أمس بعد أن اعترضت الش���رطة 
سيارته وعثرت معه على حقيبة مليئة باألفاعي السامة حيث اتهم 
باستخدام سمها في أدوية لتخفيف الوزن.وقالت الشرطة إن »كابور 
قال إنه اش���تراها لغايات تتعلق بشعائر دينية وسيطلقها جميعها 

في الغابة«.
وأشارت إلى أن األفاعي ال� 48 مدرجة ضمن احليوانات احملمية، 

واملدان مبثل هذه اجلرمية قد يسجن ملدة 7 سنوات.

لندن � أ.ف.پ: توفيت بريطانية تعتبر عميدة س���ن مستخدمي 
تويتر في العالم،  األربعاء عن 104 سنوات على ما أفاد املأوى حيث 

كانت تقيم.
وكان نحو 57 ألف مشترك يتابعون مدونة ايفي بني وهي عاملة 

تنظيفات سابقة كانت تكتب حتت اسم »ايفيبني 104«.
مع تراجع صحتها، واظب العاملون في املأوى على اطالع مشتركي 
ه���ذه اخلدمة عبر االنترنت القلقني، عل���ى وضعها الصحي قبل ان 
يعلنوا األربعاء خبر وفاتها على تويتر برس���الة مفادها »غادرتنا 

ايفي بهدوء عند الساعة 12.08«.
وأوضحت بات رايت مديرة املأوى في برادفورد في شمال إجنلترا 
ان ايفي بني اكتشفت تويتر في عام 2008 عندما جهز املأوى بأجهزة 

كمبيوتر محمولة مخصصة الستخدام النزالء.
وقال���ت رايت لوكالة »فرانس ب���رس« ان ايفي »كانت أما وجدة 

عادية ال تخشى اختبار كل ما هو جديد«.
 وأضافت »عبر تويتر كانت تتحدث عما تتناوله من طعام واأللعاب 
التي تقوم بها لكنها كانت تتخلى عن االنترنت لتتابع برنامج )ديل 

اور نو ديل( التلفزيوني لأللعاب«.
وفي احدى آخر رسائلها قالت السيدة العجوز »زارتني ساندرا في 
األمس، جلبت لي اخلبز بالتوابل وتشاطرته مع صديقتنا املشتركة، 

كان األمر ممتعا جدا«.
وأرسل مستخدمو انترنت من العالم بأسره رسائل التعزية عند 

إعالن وفاتها.

من����ذ ظهوره والكل يش����بهه 
باملمث����ل الكبي����ر أحم����د رمزي، 
وينتظرون أن يؤدي شخصيته 
في أي فيلم أو مسلسل، وأخيرا 
س����يظهر الفنان أحمد السقا في 
برنامج تلفزيون����ي، يحكي فيه 
قصة حياة »فتى الشاشة« أحمد 

رمزي.
وافق الفنان أحمد السقا على 
تق����دمي برنام����ج تلفزيوني على 
قناة »احملور« الفضائية، بعنوان 
»مش����وار أحمد رمزي«، حسب 

صحيفة »صوت األمة«.
ومن املق����رر أن تدور أحداث 
البرنامج، املقرر عرضه في رمضان 
2010، حول أسرار وخبايا وكواليس 
حياة أحمد رمزي، التي ال يعرفها 

أحد، ويكشف عنها السقا.

يذكر أنه في األول من فبراير 
2010، نشرت صحيفة »الشروق« 
حوارا مع املمثل الكبير، وأعلن فيه 
عن تفاصيل اختيار أحمد السقا 
لتقدمي البرنامج، حيث قال: »لم 
أختر السقا، ولكن حظي حلو أنه 
كان من نصيبي، فهو شاب جميل 
و)هايل( وأعشقه، فهو يذكرني 
بش����بابي، ألنه مليء باحليوية 
والنشاط، وال أعرف وجه التشابه 
بيننا، »لكنه كل����ه على بعضه« 
أعجبني، فهو سّهل على التصوير 
وارحتت معه كثيرا، ولم أتضايق 
وأنا أحتدث مع����ه، وهذا أكثر ما 

جذبني إليه«.
ومن القصص التي سيرويها 
فتى الشاشة في البرنامج، قصة 
وفاة والده بعد خسارته ألمواله في 

البورصة في يوم واحد، وكان عمره 
هو وقتها تسع سنوات، وحزنه 
عليه وشعوره بأنه سيموت من 
احلزن واحلسرة، وبالفعل توفي 
في العيادة في نفس الليلة، كما 
س����يتحدث عن حياته بعد وفاة 
وال����ده، ودور والدته في تخطيه 
لهذه األزمة. يذكر أن آخر أعمال 
الفنان الكبي����ر أحمد رمزي كان 
مسلسل »وجه القمر« مع سيدة 
العربية فاتن حمامة،  الشاش����ة 
وفيلم »الوردة احلمراء« مع يسرا، 
والعمالن من إنتاج عام 2000، أما 
الفنان أحمد السقا، فيعرض له فيلم 
»الديلر«، وتشاركه البطولة مي 
سليم في أولى جتاربها التمثيلية، 
وخالد النبوي وإخراج أحمد صالح 

وتأليف مدحت العدل.

بع���د انتهائها من تصوير 
حلقة ببرنامج »لقاء مستحيل« 
الذي يعرض على قناة »الحياة« 
ف���ي رمضان، ع���ادت الفنانة 
اللبنانية روال سعد الى لبنان، 
وأحيت حفال غنائيا وتستعد 
الغنائية  الس���تكمال جولتها 

داخل وخارج لبنان.
وقال مركز اخبار الفنانين 
في بيان اعالمي: عقب عودتها 
من مصر، احيت الفنانة روال 
سعد حفال في مطعم الفردوس 
بمنطقة اهدن بلبنان، غنت فيه 
احدث اغنياتها على مدى اكثر 
من س���اعة وسط تفاعل قوي 

من الجمهور.
واضاف البيان: كانت روال 
انتهت مؤخرا من تصوير حلقة 

ببرنامج »لقاء مستحيل« وهو 
البرنام���ج ال���ذي تقدمه قناة 
»الحياة« ف���ي رمضان 2010 
ويتح���دث عن الش���خصيات 
الفنية، وتقمص���ت فيه روال 
ش���خصية الفنان���ة العالمية 

مارلين مونرو.
من ناحية اخرى بدأت محطة 
»مزيكا« الفضائية عرض ڤيديو 
كلي���ب اغنية »ايه ده ايه ده« 

الذي صورته منذ فترة.
هذا، وتستعد روال لتقديم 
ع���دة حفالت كالتال���ي: حفل 
في مطع���م »القصر« يوم 24 
يوليو، ويوم 25 تقدم حفال في 
»الكورة« شمال لبنان، ضمن 
مهرجانات الكورة وتسافر يوم 
29 الى مدينة »كان« في فرنسا 

Juan- إلحياء حفل زفاف في
les-pins، ثم تعود الى مدينة 
حلب في سورية لتشارك في 
حفل يقام يوم 31 يوليو ضمن 

مهرجانات حلب الدولية.
كانت روال سعد قد شاركت 
في غن���اء األغنية الرس���مية 

للمونديال »أينما ذهبت«.
 وتم تصويرها في جنوب 
افريقيا مع العديد من النجوم 
العالميين من عدة دول منها: 
افريقيا،  الس���نغال وجنوب 
ونيجيريا وغانا، والكاميرون، 

واوغندا.
 يذكر ان روال سعد طرحت 
الغنائي���ة  ألبوماته���ا  آخ���ر 
»الفستان األبيض« مطلع عام 

.2009

العربية: منذ مئات السنني ونحن 
نتوات���ر حكاية »شمش���ون اجلبار« 
وصديقته دليلة، وشهرته كخارق للقوة 
قام بتدمير معبد للفلسطينيني بيديه 
قبل 2900 عام في غزة القدمية، حيث 
وقف وصرخ »عل���ي وعلى أعدائي يا 
رب« قبل دفع���ه لعمودين في الهيكل 
انهار بانهيارهما وتساقطت حجارته 
علي���ه وعلى من كان في���ه من أعدائه 
الفلسطينيني، مسجال بذلك أول عملية 

انتحارية في التاريخ.
كل هذه القصة املختصرة بشدة أعاله 
ينسفها ما أعلنته بعثة آثار إسرائيلية 
أمس من أنها عثرت على »معبد داجون« 
الشهير واكتشف أن دماره كان جراء 
زلزال عنيف ض���رب املنطقة في ذلك 
الزمن، إضافة إلى أن املعبد لم يكن في 
غزة وفق ما ورد في قصة شمش���ون 
املستمدة من االصحاح 13 حتى 16 من 
»سفر القضاة« في التوراة، بل في مكان 
آخر متاما، طبق���ا ملا ذكره موقع على 

اإلنترنت تابع لبعثة االكتشاف وتطرقت 
إليه وسائل إعالم إسرائيلية اليوم.

وبعض املهم في االكتشاف أنه جاء 
على لسان رئيس البعثة، وهو بروفسور 
إسرائيلي اسمه آرن مائير من جامعة 
بار ايالن التي تأسست في 1955 وتقع 
ف���ي مدينة رامات غ���ان املجاورة لتل 
أبيب، وهي جامعة موصوفة بهويتها 
الصهيوني���ة والديني���ة املتزمتة. أما 
البروفسور فيفخر بأنه »باحث ومنقب 
توراتي عن اآلثار« بحسب ما قال عن 
نفسه في موقع البعثة املكتشفة ملعبد 

داجون.
والبروفسور مائير هو من مدرسة 
الباحثني في إسرائيل عن آثار في الزمن 
القدمي ميكن ربطها بالوجود التاريخي 
لليهود في فلسطني القدمية، ولكن من 
دون طائل في كل مرة، لذلك اضطر أن 
يقول في بيان إعالنه عن االكتش���اف: 
»نحن ال نقول ان هذا املعبد هو نفسه 
الذي جرت فيه قصة شمشون، ولكن 

االكتشاف يعطينا فكرة جيدة عما كانت 
عليه صورة معابد الفلسطينيني في ذهن 
كاتب القصة« في محاولة منه لتبرير 
التناقض بني ال���وارد في التوراة وما 
أكدته احلقائق املس���تخرجة من بقايا 

آثار املعبد املكتشفة.
وما مت التأكد منه هو أن زلزاال قوته 
8 درجات على مقياس ريختر ومعروفا 
للجيولوجيني مس���بقا ضرب املنطقة 
قبل 900 عام من امليالد وأدى إلى دمار 
املعبد، ال ساعدي شمشون اجلبار، وقال 
مائير: »مت إجراء فحص دقيق قام به 
خبراء جيولوجيون وفي الزالزل على 
البقايا املدمرة للمعبد فاتضح أن الدمار 
حدث جراء زلزال عنيف، والدليل هو 
ظهور اجلدران املصنوعة من الطوب 
وقد انهارت وارمتت قطعها إلى موضع 
يبعد قلي���ال عن مكانها األصلي« على 

حد تعبيره.
ومت اكتش���اف بقايا املعبد منهارا 
بالكامل قرب مستعمرة »كريات غات« 

املج���اورة ملنطقة تل الصافي، أو »تل 
زافيت« كما يسميها اإلسرائيليون. وهي 
بعيدة 36 كيلومترا عن غزة، ومثلها عن 
مدينة اخلليل، حيث أكدت اكتشافات 
سابقة أنها كانت مسكونة منذ األلف 
اخلامس قبل امليالد وعرفت قبل ألف 
سنة من امليالد باس���م مدينة »جت« 
طبقا ملا تؤك���ده بقايا آثار عثر عليها 
فيها. ومدينة »جت« هي أيضا موطن 
طالوت الذي هزم جيش خصمه جالوت 
)زعيم العمالقة( بحسب ما ورد عنهما 
في اآليات 246 إلى 252 من »س���ورة 

البقرة« في القرآن الكرمي.
أما اإلله الوثني »داجون« فقد كانت 
له ش���عبية امتدت من صحراء سيناء 
إل���ى بالد ما بني الرافدين وتنافس���ت 
ش���عوب ذلك الزمان على عبادته ألنه 
كان ملعظمها إل���ه للخصب، ومع ذلك 
كانت شعوب املنطقة تئن من اجلوع 
في أرض كانت موصوفة باألرض التي 

تدر لبنا وعسال.

أحمد رمزي

سوزان جنم الدين

 أحمد السقا مارلني مونرو

لطيفة التونسية

الوزيرة فيرونيكا كوباليا

روال سعد

وزيرة جورجية ترقص بمالبس فاضحة في ملهى للتعري بكندا!

حلمي بكر


