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آثار الحكيم تفتح النار على إيناس الدغيدي وتتهمها بنشر الرذيلة
.. والمخرجة ترّد: بدايتك يا »حلوة« كانت في كباريه 

آثار احلكيم

باسم ياخور وحسن يوسف في زهرة وازواجها اخلمسة

الياس أبوالعظام

إيناس الدغيدي

صحتك

أحمد عفيفي 
تتسم البرامج احلوارية الرمضانية هذا العام باجلرأة الشديدة في 
طرح األسئلة على الضيوف النجوم وفي مهاجمة البعض للبعض 
اآلخر بشكل قد ال مير مرور الكرام وقد يصل األمر إلى ساحات احملاكم. 
ففي حلقة »2 في 2« على قناة »درمي« الفضائية فتحت النجمة آثار 
احلكيم النار حني حتدثت ع���ن املخرجة إيناس الدغيدي واتهمتها 
بشكل مباشر بنشر الفحش والرذيلة في املجتمع مبا تقدمه من أفالم 
ماجنة تعتمد على اجلنس بشكل مباشر وغير مبرر، ووصل األمر 
بآثار احلكيم وهى تتحدث الى مقدم البرنامج مجدي اجلالد ان قالت 
عن الدغيدي ان اجلمهور صار إذا ما رأى اس���مها على األفيش ردد 
على الفور: استغفر اهلل العظيم، وشددت آثار على اآليات القرآنية 
التي تتوعد من ينشرون الفاحشة في األرض بالعذاب األليم محذرة 

بشكل مباشر الدغيدي من هول ما ينتظرها.
وفي نفس احللقة استضاف وائل االبراشي إيناس الدغيدي التي 
حاولت ان تبدو متماسكة في البداية لكنها ثارت بشكل الفت وردت 
على آثار احلكيم قائلة ان بدايتك يا حلوة كانت في الكباريه وسط 
السكارى واملشبوهني، فكيف بها اآلن جترم األعمال الفنية وتتهمني 
بنشر الفحش والرذيلة. وأضافت إيناس ان آثار احلكيم ليست فنانة 
مبعن���ى الكلمة وامنا آخرها ان جتلس على الكنبة وتربط رأس���ها 

مبنديل تبكي في انتظار زوجها.

الزواج مفيد لصحة اإلنسان

باريس � أ.ش.أ: أوضحت دراسة علمية أجراها فريق من 
الباحثني الفرنس���يني أن الزواج يعطي الصحة للمتزوجني 
ويحميهم من خطورة الوفاة بأمراض القلب وأمراض اجلهاز 

التنفسي ضعف أو ثالثة أضعاف غير املتزوجني.
وأش���ارت الدراسة الى انه ال فائدة من الزواج مرة ثانية 
بعد الطالق الكتساب الصحة اجليدة ألنه في أغلب احلاالت 

ال يكون زواجا سعيدا.

القاهرة � العربية: طال مقص 
الرقابة املصرية على املصنفات، 
كل املش����اهد التي روجت لإلثارة 
واجلنس والع����ري واالغتصاب 
والفياغرا والشيشة ومشاهد غرف 
النوم واملخدرات واملش����اهد التي 
تس����خر من الدين أو التي تسيء 
ملصر، وتعرض مسلسلي »زهرة 
وأزواجها اخلمس����ة«، ومسلسل 
الى حذف عشرات  »العار وبعد« 
املشاهد، وكانا األكثر تأثرا مبقص 

الرقيب.
وأكد د.سيد خطاب رئيس االدارة 
املركزي����ة للرقابة على املصنفات 
الفنية ان الرقابة حذفت املشاهد التي 
تتعارض مع الشريعة اإلسالمية أو 
التي تسخر من الدين. وأكد خطاب 
ان احللق����ات اخلمس األخيرة من 
مسلسل »الدالي 3« لم تعرض على 
الرقاب����ة حتى اآلن، وهي التي بها 
العديد من املشاكل الرقابية، وقال 

الى حذف  اننا اضطررنا  خطاب: 
العديد من املش����اهد في مسلسل 
»زهرة وازواجها اخلمسة« وهي 
التي تتحدث دون حياء عن اجلنس 
واملخدرات ومشاهد العري وغرف 
النوم، وتقليل مش����اهد الشيشة، 
وح����ذف كلمة احلاجة من اس����م 

املسلسل.
واعترض كثيرون من صناع 
األعمال التي تعرضت ملقص الرقيب 
خاص����ة املؤل����ف مصطفى محرم 
واملخرج محمد النقلي وغادة عبد 
الرازق في مسلسل »زهرة وازواجها 
اخلمس����ة«، فبحسب تصريحات 
ان املشاهد احملذوفة  املؤلف قال: 
والتي وصلت ألكثر من 20 مشهدا 
في احللقات العش����ر األولى تضر 
بالعمل وتعمل على تشويهه وعلى 
عدم ترابط األحداث وتسلس����لها 
بالشكل الطبيعي، ألن العمل يفتقد 
التعبير  للمصداقية عند غي����اب 

احلقيقي عن احلدث في املش����هد 
الرقيب. كما  الذي تعرض ملقص 
اعترض مخرج مسلسل »العار« 
علي عبد اخلالق ومؤلفه احمد ابو 
زيد وبطلة املسلسل عال غامن على 
ما مت حذف����ه رقابيا، واعتبروا ان 
الرقابة املصرية رقابة من العصر 
احلجري، وقالت عال غامن: يجب ان 
تكون الرقابة متفتحة ومتنح حرية 
للمبدع للتعبير عن ابداعه وكتاباته 
وايضا للمخرج وفريق العمل ألنه 
بال شك املشاهد التي حذفتها الرقابة 
من املسلسل أضرت بسياق العمل 
وأثرت كثيرا على تطور االحداث 
وجعلته مشوها الى حد كبير، ألن 
مقص الرقيب عب����ث بالكثير من 
املشاهد التي مت تصويرها لضرورة 
درامية، ويبدو ان الرقابة تأثرت 
ببعض الدع����اوى القضائية التي 
ق����ام برفعها محامون راغبون في 

الشهرة على املسلسل.

 حذف عشرات المشاهد من »العار« و»زهرة وأزواجها« 
والرقابة تؤكد: األبطال يتحدثون في الجنس دون حياء 

خدمة »غوغل ستريت فيو«
متهمة بانتهاك الخصوصية الشخصية 

 يسرق بنكًا 
إسرائيليًا في 

رمضان 2011
 عادل إمام

القاهرة � إم.بي.سي: بعد غياب طويل، يعود 
الزعيم عادل إمام إلى الشاش����ة الصغيرة في 
رمضان 2011 في أضخم عمل درامي سيشهده 
قط����اع اإلنتاج في مصر بالتع����اون مع قناة 

»الظفرة« اإلماراتية.
فقد وقعت فاطمة محم����د مدير عام قناة 
»الظفرة« عقدا مشتركا مع التلفزيون املصري 
واملنتج صفوت غطاس ومنتج ثالث على إنتاج 
مسلسل ضخم يجري تصويره في أكثر من 6 

دول عربية بطولة عادل إمام.
وكشفت فاطمة محمد في تصريحات خاصة 
لصحيفة »البيان« اإلماراتية األربعاء املاضي »أن 
املسلسل هو ذات نص فرقة ناجي عطا اهلل الذي 
كتبه يوسف معاطي، وكان من املزمع حتويله 

إلى فيلم ليتغير بعد ذلك إلى مسلسل«.

وأضافت »لقد ج����رى االتفاق مع املخرج 
رامي عادل إمام إلخراج هذا العمل الضخم، أما 
بالنسبة السم العمل فهو رمبا سيتغير إلى اسم 
آخر، والعمل من النوع الكوميدي وسيعتبر 
محطة كبيرة في مسيرة عادل إمام لقوة النص 

والنجوم الذين سيشاركون في العمل«.
واستطردت »وال ننسى أن حضور النجم 
عادل إمام في أي عمل يكسبه جماهيرية كبيرة، 
ولقد وجدته متحمسا بشكل كبير لهذا العمل 
الرائع، وسيكون العمل الدرامي األضخم في 

تاريخ الدراما العربية«.
وسيجري تصوير املسلسل في دول عربية 
عدة، ولم تعلن فاطمة محمد ما إذا كانت اإلمارات 
ضم����ن أماكن التصوير، إال أنها أش����ارت إلى 

التصوير في مصر ولبنان وسورية.

الجامعات األميركية على رأس
 الئحة شنغهاي ألفضل الجامعات 

سان فرانسيس����كو � أ.ف.پ: بعد مداهمة مكاتب غوغل في كوريا 
اجلنوبية وموجة الغضب في املانيا من »انتهاك اخلصوصية الفردية«، 
عاد احلديث عن خدمة »غوغل س����تريت فيو« التي اطلقتها مجموعة 
غوغل، واملخاوف التي تثيرها حول احترام احلياة اخلاصة للناس.

فقد اثارت الصور التي طرحتها »ستريت فيو« على »غوغل ماب«، 
اجلدال منذ اطالق املشروع قبل ثالث سنوات.

وأرس����لت مجموعة غوغل فرق عمل على منت سيارات او دراجات 
هوائية مزودين بآالت تصوير واجهزة حتديد املواقع الشاملة »جي بي 
اس« لتصوير الطرقات في املدن الكبرى وطرح الصور على االنترنت 

ضمن خدمة اخلرائط.
اال ان البعض اش����تكى من ان الصور تظهر وجوها ميكن التعرف 

الى مالمحها، ما قد يؤدي الى احراج البعض في مواقف معينة.
كما اشار آخرون الى ان أرقام لوحات تسجيل السيارات ميكن ان 

تستخدم في حتديد هوية سكان بعض الشوارع.
وقال جون فردي من منظمة »الكترونيك برايفيسي انفورمايشن 
س����نتر« التي تعنى بالدفاع عن اخلصوصية الفردية على االنترنت 
ان »س����تريت فيو هي خدمة جتمع وتخلد معلومات كانت ستزول« 
لوال ذلك. واوضح فكرته قائال »املش����ي او قيادة السيارة في الشارع 
عمل علني، لكن وضع هذه املعلومة في قاعدة بيانات وجعلها متاحة 

للجميع أمر ينتهك اخلصوصية«.
واستجابت غوغل لهذه املخاوف فطمس����ت وجوه الناس وارقام 

اللوحات البادية في الصور

شنغهاي � أ.ف.پ: احتلت جامعة هارفرد للسنة الثامنة على التوالي 
املرتبة االولى على الئحة أفضل اجلامعات للعام 2010 التي تنش����رها 

جامعة االتصاالت في شنغهاي وتواجه انتقادات حادة في اوروبا.
ومثل الئحة العام املاضي، جاءت في املرتبة الثانية على الالئحة 

جامعة بيركيلي في كاليفورنيا تليها جامعة ستانفورد.
وهيمنت على الالئحة التي تضم 500 جامعة، اجلامعات االميركية 

التي احتلت 17 من املراتب ال� 19 االولى.
ومن أوروبا لم تدرج س����وى اجلامعتني البريطانيتني املنافستني 
كامبريدج )املرتبة اخلامسة( وأكسفورد )العاشرة( في املراتب العشر 

االولى.
واحتلت املرتبة العشرين جامعة طوكيو، اول جامعة غير أميركية 

وغير أوروبية تأتي في املراتب العليا.
وتنشر اجلامعة الئحتني، االولى بأفضل اجلامعات والثانية تضم 
الدول. ويضع أفضل تصنيف لسويسرا معهد التكنولوجيا في زيوريخ في 

املرتبة ال� 23 بينما جاءت كندا في املرتبة ال� 27 بجامعة تورونتو.
اما بلجيكا فلم تأت سوى في املرتبة التسعني التي احتلتها جامعة 
غاند. وكانت فرنسا حتتل املرتبة اخلامسة العام املاضي ب� 23 جامعة، 
وأصبحت في املرتبة السادسة هذه السنة ب� 22 جامعة والتي تقاسمتها 

مع ايطاليا والصني.

واشنطن � أ.ف.پ: أثارت فتاة في العاشرة من عمرها ضجة عندما غنت 
على شاش����ة التلفزيون االميركي بصوت اوبرالي متمكن، ما ادى الى سيل 

من ردات الفعل املتحمسة على شبكة االنترنت.
وظهرت الفتاة مساء الثالثاء ضمن برنامج »اميركاز غوت تالنت« الذي 
يعرض على ش����بكة ان بي سي، وغنت بصوت ناضج ومتمكن، كما لو انها 
مغني����ة اوبرا محترفة. وبدت على الفتاة مالم����ح اخلجل بعد االطراء الذي 
حصل����ت عليه من اجلمهور كما من جلنة التحكيم، وقالت »انا متأثرة جدا، 

وسعيدة جدا لدرجة اني سأنفجر في البكاء«.
وانهالت التعليقات على صفحتها على موقع فيس بوك. فكتب بات براون 

»اذا كان صوتها اآلن هكذا، كيف سيكون عندما تصبح في العشرين«.
وبحس����ب املوقع االلكتروني اخلاص باملغنية الصغيرة جاكي افانشو 
فانها بدأت الغناء في سن الثامنة بعدما شاهدت فيلم »شبح االوبرا«، ولديها 

اآلن مجموعة غنائية.
ويحاكي برنامج »امي����ركاز غوت تالنت« البرنامج البريطاني »بريتانز 
غوت تالنت«، الذي كشف العام املاضي عن موهبة كبيرة ايضا، هي املغنية 
سوزان بويل. ومن املقرر ان تغني جاكي افانشو آخر السنة في قاعة كارنيغي 

هول في نيويورك خالل االحتفال السنوي بعيد امليالد.

فتاة في العاشرة تذهل األميركيين 

ايالف: يعتزم الرئيس التنفيذي لش����ركة ني����وز كورب العمالقة 
روب����رت مردوك إصدار جريدة رقمية جديدة توزع حصرا عن طريق 

احلواسيب اللوحية مثل آيباد من شركة أبل والهواتف النقالة.
وقال محللون إن اجلريدة الرقمية التي ستكون منافسا لصحيفتي 
»نيويورك تاميز« و»يو اس أي توداي« ومطبوعات قومية أميركية 
أخرى تعتبر أحدث محاولة من شركة إعالمية كبرى لتوظيف األجهزة 
االلكترونية اجلديدة من أجل الوصول الى قراء »يستهلكون األخبار 

على املاشي«.
وتؤكد خط����ة مردوك كيف أخذ آيباد يحول ع����ادات القراءة لدى 

املستهلكني مثلما غير آيبود طريقتهم في سماع املوسيقى.
وأعلن مردوك 97 عاما أن املشروع سيقدم وسيلة تستدرج الشباب 

الى قراءة الصحف.
بخالف صحيفة »وول ستريت جورنال« املتخصصة بقطاع املال 
واألعمال بني مطبوعات نيوز ك����ورب فإن اجلريدة الرقمية اجلديدة 
ستكون موجهة الى دائرة أوسع من القراء بتقدمي تقارير قصيرة خاطفة 
ميكن هضمها بس����رعة، وستعمل غرفة التحرير بإشراف »نيويورك 
بوس����ت« التي ميلكها مردوك أيضا وبإدارة رئيس حتريرها جيسي 
اجنيلو. وقال إدوارد أنتوريو احمللل االعالمي في شركة بينتشمارك 
إن الصحف تنظر الى مش����اريع كهذه بوصفه����ا طوق جناة آخر من 
أجل البقاء. ولم حتدد ني����وز كورب موعدا إلطالق اجلريدة اجلديدة 
ولك����ن صحيفة لوس اجنيليس تاميز نقلت عن مصادر مطلعة على 
تفاصيل املشروع ان الشركة تطمح بإصدارها في نهاية العام احلالي. 
وعلى الرغم من أن موارد مطبوعات مثل نيويورك بوست وداو جونز 

متلكها نيوز كورب.

مردوك يصدر جريدة رقمية 
على اللوحي والنقال

 لندن � العربية: كان الياس أبوالعظام، 
وهو فلس����طيني من ع����رب 48 ويحمل 
اجلنسية اإلسرائيلية، يهم ليل األربعاء 
املاضي بركوب طائرة تابعة لشركة دلتا من 
مطار مدينة أطلنطا، عاصمة والية جورجيا 
األميركية، مغ����ادرا الواليات املتحدة إلى 
تل أبيب، حني انقض عليه 6 من عناصر 
الشرطة واعتقلوه وكبلوه باألصفاد وزجوه 
وراء القضبان. وسبب اعتقال أبوالعظام، 
البالغ من العمر 33 سنة، هو اشتباه قوي 
يرقى إلى مس����توى التهمة في أنه الرجل 
الذي اثار الذعر طوال 3 أشهر مضت في 
3 واليات أميركية ارتكب فيها على مراحل 
20 جرمية دموية قت����ل فيها 5 أميركيني 
أبرياء، ال يعرفهم وال يعرفونه، ومعظمهم 

من السود.
وفي الس����يناريو املستمد من بيانات 
الشرطة وما ورد في بعض وسائل اإلعالم 
األميركي����ة أن أبوالعظ����ام اختار واليات 
ميتشيغن وفرجينيا وأوهايو كمسارح 

قتله����م كانوا 5 فقط، فيما اليزال 15 ممن 
تعرضوا لطعناته أحياء، ومعظمهم ذكروا 
للمحققني أوصافه ومالمح وجهه بشكل 
خاص، فقام فنيون من دوائر الشرطة في 
الواليات الثالث برسم تقريبي لوجهه ثم 
وزعوا الرس����م في كل الواليات املتحدة، 
لعل وعس����ى يعرفه احدهم فيدل عليه، 
أم����ا هو فلم يهتم ولم يكت����رث، بل تابع 

جرائمه كاملعتاد.
وفي الس����يناريو املستمد من بيانات 
الشرطة وتصريحات مسؤوليها وما ورد في 
وسائل إعالم أميركية عن أبو العظام الذي 
اضطرت الشرطة لتوزيع صوره ونشر 
اسمه كوس����يلة ليتعرف إليه بواسطتها 
من تعرضوا العتداءات بحيث يتصلون 
للتأكيد على هويته فتتحول الشبهة في 
حقه إلى اتهام رس����مي وتنتهي بتوجيه 
االتهام، مالبسات غامضة عن سلسلة جرائم 
ارتكبها واس����تمرت منذ بدأ بأول اعتداء 

دموي في مايو املاضي إلى اآلن.

فلسطيني من عرب 48 يثير الذعر في 3 واليات ويقتل 5 أميركيين
لسلسلة جرائم قام مبعظمها في الشوارع 
واملنعطفات مس����ببا الذعر الفعلي، لذلك 
كانت الشرطة جتهد وتسعى لتعثر عليه 
إلى أن وقع في قبضتها، وهو اعتقال حمل 
قائد شرطة فرجينيا، جوزف برايس، على 
القول في مؤمت����ر صحافي له أمس: »أنا 
اليوم أس����عد بكثير مما كنت عليه قبل 3 

أو 4 أيام«.
أبوالعظام أن يرتكب جرائمه  واعتاد 
بطريق����ة خاصة ابتكرها، فقد كان يطلب 
من أي ش����خص يراه مارا مثله في الليل 
بشارع مقفر مساعدة ما، كأن يسأله مثال 
أين يقع الشارع الفالني أو شيء من هذا 
القبيل، وعندما كان املار يلبي طلبه ويدير 
ظهره ماش����يا في سبيله، فإن أبوالعظام 
كان يس����رع بسحب س����كني يخفيه عادة 
بني مالبسه ثم يهاجمه من اخللف مسددا 
له عدة طعنات حتى يراه مضرجا بالدم 
أمامه، ومن بعدها يلوذ فارا وسط العتمة 

بدم بارد، هكذا بكل بساطة.

وكعادة معظم معارف املرتكبني للجرائم 
استغرب كثيرون ممن كانت لهم معرفة 
بالياس أبوالعظام أن يكون هو بطل 20 
جرمية اعتداء دموي في 3 أش����هر، ودون 
أي سبب الرتكاب أي منها، وأهمهم حماته 
السابقة، كمبرلي هيرث، بحسب ما ظهر 
مما قالته لبعض وسائل اإلعالم األميركية 
من أن أبوالعظ����ام الذي كان متزوجا من 
ابنتها جيسيكا نيميتز وطلقها في 2007 
بعد العيش معها 3 سنوات دون أن يرزق 
منها بأوالد: »ال ميكن أن يرتكب جرمية، فقد 

كان من ألطف الناس« وفق تعبيرها.
كذلك أدلى بدلوه الفلسطيني عبداهلل 
فراح، مدير مح����ل »كينغ ووتر ماركت« 
في مدينة فلينت بوالية ميتشيغن، حيث 
اشتغل أبوالعظام أقل من شهر هناك ثم 
ترك العمل بداية أغس����طس اجلاري، فقد 
ذكر أنه »كان شابا طيبا ولطيفا ولم يشتك 
منه أي موظف عندنا« وفق ما نقلت محطة 

»فوكس ديترويت« التلفزيونية.

ولم يك����ن أبوالعظام يصر على القتل 
كما يبدو، بل الطعن ملجرد ارتكاب اعتداء 
ما والتلذذ باملشهد الدموي، والدليل أن من 


