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ليندساي لوهان

ليندساي لوهان.. حرة
واشــــنطن ـ يو.بي.آي: خرجت ليندساي 
لوهان من مركز التأهيل بعد ثالثة أســــابيع 
قضتها هناك. وأكد مصدر ان لوهان خرجت 
من مركز التأهيل في مستشــــفى »يو سي إل 
آي« لألمراض العصبية. وكانت القاضية مارشا 
ريفيل قد حكمت على لوهان بالسجن 90 يوما 
لتخلفها عن حضور جلسات استشارية إثر 
إدانتها بالقيادة حتت تأثير الكحول في العام 
2007 ما اعتبر انتهاكا لفترة اختبارها. وبدأت 
النجمة األميركية تنفيذ عقوبتها في 20 يوليو 

املاضي وأمضت 13 يوما من فترة العقوبة قبل 
أن تخرج في مطلع أغسطس بسبب اكتظاظ 
السجون وحسن تصرفها أيضا. وقال املصدر 
»خرجت وهي بخير« مشيرا إلى ان لوهان اآلن 
تخضع لبرنامج يخصصه املستشفى للمرضى 
بعد خروجهم ويفرض عليهم قواعد ســــلوك 
مشددة. وأوضح أحد مرضى املستشفى ان هذا 
البرنامج يشبه متاما البرنامج الذي يخضع 
له املرضى داخل املستشفى لكن مع إمكانية 

الذهاب الى املنزل ليال.

أمضت 3 أسابيع في مركز إعادة تأهيل

إعادة عرض فيلم 
أفاتار بعد إضافة 
مشاهد جديدة

لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: يعود 
فيلم أفاتار، أكثر األفالم جناحا في 
التاريـــخ، إلى دور العرض أوائل 
األسبوع املقبل في الواليات املتحدة 
والعديـــد من الدول األخرى، بعد 
إضافة مشاهد جديدة مدتها تسع 
دقائق، كانـــت قد حذفت منه من 

قبل.
وكشـــف املخرج، جيمس 
كاميرون، أن املشاهد اجلديدة 
تتضمن مشهدا غراميا بني بطل 

الفيلم ومحبوبته.
وقال كاميرون، وهو يعلن 
عن النسخة اجلديدة من الفيلم: 
»لقد وجدنـــا أن هناك املزيد 
بني البطـــل والبطلة في ليلة 
رومانسية، رغم أن هذا لن يغير 

مطلقا من التصنيف«.
وأعلن كاميـــرون أن مدة 
عرض النســـخة اجلديدة من 
الفيلم 169 دقيقة وستعرض 
فقـــط في دور العـــرض التي 
تســـتخدم شاشـــات ثالثية 

األبعاد.
وحقـــق الفيلـــم بالفعـــل 
إيرادات2.7 مليـــار دوالر في 
أنحاء العالم، وهو صاحب أكثر 

أسطوانات البلو راي بيعا.
وقال كاميرون إن النسخة 
اجلديدة من الفيلم ســـتكون 
أطول مدة عنـــد عرضها على 
أســـطوانات دي في دي خالل 

موسم األجازات. 

تغريم شاكيرا بسبب االستحمام في ميدان عام

تسببت تصرفات املطربة الكولومبية شاكيرا 
اثناء تواجدها في اسبانيا في اثارة اجلدل بني 
الهيئــــات احملليــــة، حيث تقــــرر تغرميها على 
تصرفاتها غير املسؤولة، خصوصا بعدما قامت 
باالســــتحمام في نافورة مياه باحدى امليادين 
هناك عندما كانت تصور بعض املشاهد لڤيديو 
كليــــب جديد. وقد ذكرت العديــــد من التقارير 
االسبانية ان الهيئات احمللية مبدينة برشلونة 
تدرس حاليا قــــرارا ملعاقبة وتغــــرمي املطربة 
الشــــهيرة من اجل ركوبها دراجة بخارية دون 
ارتداء اخلوذة، واســــتحمامها في نافورة مياه 
عامة، وذلك بجانب جتمهر العديد من االشخاص 

حولها اثناء تصويرها لهذه املشاهد مما ادى الى 
حدوث بعض االزمات املرورية.

وعلق احد املسؤولني احملليني في برشلونة 
قائال: كان يجب على شاكيرا ان تأخذ في االعتبار 
انها شخصية عامة، ويجب ان تكون مثاال جيدا، 
فاالســــتحمام في امليادين العامــــة وعدم ارتداء 
اخلوذة اثناء ركوب دراجة بخارية هي تصرفات 
ال تخرج اال من شخص غير مسؤول. واضاف ان 
شاكيرا وفريق العمل املصاحب لها لم يطلبوا تصريحا 
للتصوير في هذه االماكن، وتتواجد شاكيرا حاليا 
في اسبانيا لتصوير ڤيديو كليب باللغة االسبانية 

.Loca ويحمل اسم

شاكيرا

مجهول يثير هلع پاريس هيلتون 
بعد محاولة اقتحام منزلها

 لــــوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: أصيبت پاريــــس هيلتون بالهلع عند 
اكتشــــافها أن مجهوال حاول اقتحام منزلهــــا في لوس اجنيليس في 

ساعات الصباح األولى، قبل ان توقفه الشرطة.
وقد اعتقل الرجــــل االربعيني قبل أن يتمكن مــــن دخول املنزل، 

والتزال دوافعه مجهولة.
وأكدت پاريس هيلتون على موقع »تويتر« ان املجهول كان مسلحا 

بسكينني، لكن الشرطة لم تؤكد هذه املعلومة.
يذكــــر ان النجمة املمثلة واملغنية واملصممة التي تدير مشــــاريع 
جتارية، واملشهورة بحبها للسهر واحلفالت، غالبا ما تتصدر عناوين 
الصحف الصفراء.وتعود آخر اخبارها الى يوليو املاضي، عندما اوقفت 
في كورسيكا حليازتها املاريغوانا، ثم اطلق سراحها نظرا الى الكمية 

الصغيرة من املخدرات التي كانت بحوزتها »أقل من غرام«.

داليا البحيري:
»أنا مش خطافة 
رجالة«.. وزهقت

من المايوه األحمر

القاهرةـ  إم.بي.سي: رفضت الفنانة املصرية 
داليا البحيري اتهامها بأنها »خطافة رجالة« بسبب 

زواجها برجل تزوج بأكثر من ممثلة.
وأعربت في الوقت نفســـه عن استيائها من 
تكرار وسائل اإلعالم احلديث عن املايوه األحمر 
الذي استوردته خصيصا لتصوير أحد املشاهد، 
ونفت وجود أي خالف مع الفنانة السورية سالف 

فواخرجي بسبب دور امللكة كليوباترا.
ونقلت مجلـــة »زهرة اخلليـــج« عن داليا 
البحيري قولها في برنامج »بلسان معارضيك« 
الذي يقدمه اإلعالمـــي طوني خليفة على قناة 
»القاهرة والناس« من يصفونني بأنني خطافة 
رجالة هم ناس عبيطة«. يأتي هذا الوصف الذي 
أطلقـــه بعض الصحافيني بعـــد زواجها بفريد 
املرشدي، حفيد فريد شوقي من ابنته املنتجة ناهد 
فريد شوقي، والذي كان متزوجا قبلها بالفنانة 
سوسن بدر. وأكدت داليا أنها تزوجت فريد بعد 
أن طلق سوســـن بدر، نافية أن تكون لديها أي 
عقدة ذنب جتاه الفنانة، بل رأت أنه أمر طبيعي 

أن تتزوج برجل كان متزوجا من قبل.
كمـــا لم تعتبر أنه معيـــب أن تتزوج رجال 
أصغر منها، كون زوجهـــا احلالي أصغر منها 
بأربع ســـنوات. وداليا البحيري التي شـــغلت 
الصحافة املصرية باملايوه األحمر الذي استوردته 
من سنغافورة، وظهرت به في فيلم »كان يوم 
حبك«، ردت على طوني حني سألها عن حكاية 
»املايوه« املستورد، قائلة: »كنت أعتقد أن األسئلة 
أقوى من ذلك. أنا »زهقت« من موضوع املايوه«، 
وبررت سبب طلبها من صديقة إحضار املايوه 
من ســـنغافورة بأنها لم جتـــد مايوه أحمر في 
مصر. ونفـــت البحيري نفيا قاطعا رغبتها في 
أن تقدم دور كليوباترا في املسلسل الذي قدمته 
ســـالف فواخرجي، وشددت على عدم صحة ما 
تناقلته بعض املواقع اإللكترونية عن خالفها مع 
فواخرجي بسبب ذلك. وأضافت أنها كانت تتمنى 
أن تقدم شخصية امللكة الفرعونية »نفرتيتي« 
التي لم يقدم عنها أي عمل حتى اآلن، على عكس 
كليوباترا، وهذا ما جعل »بعض اجلهالء يخلطون 

بني كليوباترا ونفرتيتي«.


