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كريستينا أغيليرا

محسن شعالن فاروق حسني

توقعات باختفاء الكتاب »التقليدي« خالل 5 أعوام التدخين يقتل 5000 شخص سنويا في لبنان

أغيليرا تنفصل عن زوجها النجذابها للنساء

تأجيل قضية 10 اغتصبوا معاقة
القاهرةـ  وكاالت: أجلت محكمة مصرية النظر في قضية 
اغتصاب فتاة معاقة من قبل 10 أشـــخاص إلى ديسمبر 
املقبـــل وقد أعرب حقوقيـــون وأعضاء ممثلون عن عدد 
من املنظمات احلقوقية منها املؤسسة املصرية للنهوض 
بأوضاع الطفولة ومركز الندمي ومركز القاهرة للتنمية 
فضال عن محامي شـــبكة احملامني مبركز هشـــام مبارك 
للقانون باإلسماعيلية، ومحامون متطوعون اعربوا جميعا 
عن استعدادهم للدفاع في قضية الطفلة املعاقة حورية 
اإلسماعيلية ضحية جترد املتهمني من انسانيتهم والذين 
جتاوز عددهم الـ 10 متهمني قبض على اثنني منهم فقط. 
وأكد اشرف عباس ممثل هيئة الدفاع عن الطفلة انه طبقا 
ألقـــوال احد معارفه فإن املتهمني من أبناء منطقة واحدة 
وهي عرايشة، ويطلقون على أنفسهم »جماعة الكفار«، 
وحورية لم تكن أول ضحاياهم، مضيفا ان املتهمني معروفون 
باخللق السيئ وطبقا ملا هو معروف لدى جميع جيرانهم 
فإنهم يتعاطون املخدرات باالضافة الى ممارستهم اجلنس 
دون إطار شرعي. كما أكد والد الطفلة محمد مصطفى أن 
ابنته حورية مواليد التاســـع من نوفمبر عام 1998، غير 
طبيعية حيث انها تعاني من تأخر عقلي )إعاقة ذهنية( 

وهو ما استغله الذئاب على حد قوله.

فرنسي يجوب أوروبا في عام كامل عدوًا بال توقف

األنبا كيرلس لم يمتنع عن جلسات مذبحة نجع حمادي

واشنطنـ  سي.ان.ان: جراء الثورة التقنية وشيوع الكتب اإللكترونية 
وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، ارتفعت تحذيرات من أن الكتاب التقليدي 
في خطر وقد يتالشــــى نهائيا في وقــــت أقرب مما كان متوقعا. ولفت 
القطب البارز في مجال التكنولوجيا، نيكوالس نيغروبونتي، مؤســس 
»كمبيوتــر محمول لكــل طفــل«، إلــــــى أن أيــام الكتــاب التقليــدي 
أصبحــت معــدودة، وقــدر فــي مقابلــة مــع »CNN« بــأن ذلــك »سيكون 
في غضون 5 أعوام«. وشرح قائال: »الناقل المادي ال يمكن توزيعه على 
عدد كاف من الناس.. عندما تذهب إلى أفريقيا هناك نصف مليون شخص 
بحاجة إلى كتب.. لكن ليس بوسعك إرسال ذلك«. وشدد نيغروبونتي 
على كفاءة التقنيــــة الحديثة وإمكانية تحميل مئات الكتب في أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة »الب توب« الذي تقوم مؤسســــته بإرسالها إلى 
القرى. وأضاف: »نحمل 100 كتاب في الجهاز المحمول الواحد، ونرسل 
منه 100 جهاز، فهذا يعني أن بالقرية 10 آالف كتاب«. وأسس نيغروبونتي 
مؤسسة »جهاز كمبيوتر محمول لكل طفل« عام 2005 بهدف توفير جهاز 
لكل طفل في سن الدراسة حول العالم، وقامت مؤسسته بصناعة »الب 

توب XO« خفيف الوزن ويتميز بصالبته.

بيروتـ  كونا: اعلنت جمعية )شبيبة ضد املخدرات( اللبنانية امس 
ان نحو خمسة آالف شخص ميوتون سنويا في لبنان جراء التدخني. 
وقال رئيس اجلمعية ايلي حلود في محاضرة حول مخاطر التدخني 
ان »السيجارة حتتوي على 58 مادة سامة منها مادة النيكوتني التي 
تســــبب االدمان كما انها تسبب القلق ومتنع وصول االوكسجني الى 

الرئتني اضافة الى التشوهات التي تلحق باألجنة«.
واضاف حلود ان التدخني يقتل نحو خمسة آالف شخص سنويا 
في لبنان مشددا على أهمية »الرقابة والتوعية االجتماعية التي تبدأ 

من املنازل واملدارس«.
من جهته اكــــد االخصائي في أمراض القلب والشــــرايني الدكتور 
محمد ابو عرم ان التدخني هو احد أهم االسباب املؤدية المراض القلب 
والشرايني والنوبة القلبية وارتفاع الضغط والكوليسترول والوزن 
الزائد اضافة الى االمراض اخلبيثة كسرطان احلنجرة والبلعوم والرئة 
واملريء. ولفت الى ان تدخني )نرجيلة( واحدة تساوي علبتي سجائر 

مبينا ان 70% من الذين يصابون بالنوبة القلبية هم من املدخنني.
وذكر ان مــــن يتوقف عن التدخني تتراجع عنده نســــبة االصابة 

بالنوبات القلبية بحدود 50% في السنة االولى.

نيويـــورك ـ إيـــالف: بعد 
إعالن طالقهما نشرت بعض 
التقارير أن الثنائي، كريستينا 
أغيليرا وجوردان بارمتان، كانا 
الفترة األخيرة يخوضان  في 

جتربة الزواج املفتوح.
وقالت امرأة لم ترغب في 
ذكر اســـمها ملوقع »رادار أون 
اليـــن«: »كنت فـــي ملهى في 
اقترب  الليالـــي حيث  إحدى 
مني أحد احلراس وقال لي ان 

رئيسته معجبة بي، ثم أشار 
إلى كريستينا«.

الغريب في  أن  وأضافـــت 
األمر أن زوجها كان بجانبها، 
ثم التقت هي وكريستينا في 
احلمام وعبرت لها عن إعجابها، 
ولكن لم تعد تســـتمع لشيء 
تقوله لها ألنها كانت متفاجئة 
من املوضوع، ولكن كريستينا 
كان واضحـــا عليها اجنذابها 

للنساء.

باريسـ  د.ب.أ: أمت الفرنسي سيرجي جيرار، وهو ممارس لرياضات 
العدو العنيفة، األحد جولة عدو عبر أنحاء أوروبا قطع فيها 27 ألف 
كيلومتــــر في عام واحد بال توقف. وبهــــذا اإلجناز يكون جيرار )56 
عاما( قد حقق رقما قياســــيا جديدا في العدو املتواصل بال توقف في 
أي يــــوم من أيام عــــدوه، متفوقا بذلك على الرقم الســــابق الذي كان 
يحتفــــظ به منذ 2007 مواطن هندي. وذكرت بعض وســــائل اإلعالم 
الفرنسية األحد ان جيرار قال بعد وصوله: »ساقاي مرهقتان بعض 
الشيء«. وأضاف جيرار أنه يشعر مبشاكل في أوتار الكاحل والركبة 
اليسرى، مبينا ان اإلرهاق الذي يعانيه ينقسم إلى 95% بالرأس و%5 
إرهاق نفسي. وأوضح جيرار أنه حلسن حظه أن زوجته دعمته في 
مشروعه. وكان جيرار يقطع يوميا 74 كيلومترا في املتوسط ومر على 
25 دولة أوروبية. واستقبل عدة مئات من املعجبني البطل الفرنسي 

لدى عودته إلى بالده.

القاهرةـ  د.ب.أ: أعلن محامي الكنيسة األرثوذكسية رمسيس النجار 
امس أن أسقف جنع حمادي بصعيد مصر األنبا كيرلس ال ميتنع عن 
حضور محاكمة املتهمني في قضية مقتل 6 مســــيحيني ومسلم إضافة 
إلى 9 مصابني ليلة عيد امليالد في مدينة جنع حمادي باحملافظة. وقال 
النجار ان أسقف جنع حمادي قرر حضور جلسة اليوم واإلدالء بشهادته 
رغم مرضه، موضحا أن احملكمة ســــتقوم بإلغاء الغرامة التي وقعتها 
على األسقف بسبب عدم حضوره جلسة األحد. وكانت محكمة جنايات 
أمــــن الدولة العليا طوارئ مبحافظة قنا جنوبي القاهرة أجلت قضية 
محاكمــــة املتهمني إلى 19 أكتوبر إلخطار النيابة العامة بإحضار األنبا 

كيرلس لسماع أقواله وتغرميه 200 جنيه لتخلفه عن احلضور.

تقرير يربط حرق نفايات الجيش األميركي 
بظهور أمراض غامضة

واشنطنـ  أ.ش.أ: كشف تقرير أعدته 
جلنة حتقيق عسكرية عن أن اجليش 
األميركي يواصل اســـتخدام وســـائل 
املهام  خطرة للتخلص مـــن مخلفات 
العسكرية، في قواعده املنتشرة بالعراق 
وأفغانستان، مما يعرض اجلنود ملخاطر 

صحية ال يدركون حقيقتها.
وقال التقريرـ  الذي عمل عليه مكتب 
التدقيق واحملاسبة احلكومي األميركي 
ـ إنه بعد زيـــارة 4 قواعد في العراق، 
واالطالع على بيانات مراكز أخرى في 
أفغانستان، ثبت قيام اجليش بتصرفات 
محظورة، مثل حرق البالستيك، الذي 
قد ينتج عنه مواد مضرة، مما قد يفسر 
األمراض الغامضة التي أصابت بعض 

العائدين من تلك القواعد.
وكان عدد من اجلنود قد تعرضوا 
ملشـــاكل صحية، خاصة ظهور أورام 

خبيثة بصورة مفاجئة، أو أمراض في 
اجلهاز التنفسي.

وأقـــر التقرير أن املخاطر الصحية 
الناجمة عن حرق املخلفات العسكرية 
اخلطيـــرة أو غير اخلطيرة »ليســـت 
مدروسة بشكل كامل بعد، ألن اجليش 
لم يجمـــع املعلومـــات الكافية حول 
طبيعة الغـــازات املنبعثة من عمليات 

احلرق«.
وكانت األوساط العلمية األميركية قد 
أقرت قبل عامني بحقيقة ظاهرة ما يعرف 
بـ »مرض حرب اخلليج«، والذي يعاني 
منه ربع اجلنود األميركيني السابقني، 

ممن شاركوا في احلرب.
وخلص التقرير إلى وجود أدلة علمية 
تثبت أعراض مـــرض حرب اخلليج، 
حيث مت تشخيصها على أنها ناجتة عن 

التعرض ملواد كيماوية تعد سامة.

برنامج لقياس مدى جمال الوجه على هاتف »آي فون«
الشهيرة كايلي مينوغ( أعلى عالمة 
على هذا السلم إذ حصلت على 9.8 
مع تعليق يقول: أنت قبيحة جدا، 
وتســــتطيعني جعل العني تذرف 

كأسا من الدمع«.
مع ذلك حصلت بعض الفاتنات 
على ما يستحققنه فأنچلينا چولي 
حصلت على تقييم »ساخنة« ولم 
يعطها ســــوى عالمة 2 في ســــلم 

القبح.
وكان التعليق: »أنت ساخنة جدا 
إلى الدرجة التي جتعلني الشمس 

معها غيورة«.
لكن زوجهــــا براد پيت حصل 
على عالمة عالية في القبح جتاوزت 
ما سجله ديڤيد كاميرون رئيس 
الوزراء البريطاني على الرغم من 
حنكه احلاد إذ كانت عالمته أقبل 
بنقطة عن العالمة التي ســــجلها 

املمثل الوسيم براد پيت.

مساعدة املستخدم بوضع الصورة 
على خريطة مربعات تظهر على 
شاشة الهاتف للحصول على أفضل 
النتائج وبعد ثوان تظهر النتيجة 

على الشاشة مع تعليق الذع.
وحني جرب البرنامج على بعض 

أكثر الوجوه فتنة في العالم كانت 
النتائج مثيرة للجدل قليال.

الشــــابة  البريطانية  فاملغنية 
تشيرل كول قد حصلت على 4.2 
في سلم القبح بينما سجلت داني 
مينوغ )أخت املغنية االسترالية 

إيالف: أطلقت شركة آبل تطبيقا 
على هاتف »آي فون« يعمل على 
قياس درجة جمال الوجه، وذلك 
مقابل 69 بنسا )حوالي دوالر( وهو 
سيساعد أولئك الباحثني عن وجوه 
جميلة لعارضات أزياء جديدات، 
أو ملن يريد التأكد إن كان سيبدو 

وسيما في عيون اآلخرين.
وأطلقت شركة آبل هذا التطبيق 
لهاتفهــــا اجلوال الذكي »آي فون« 
كي يقول ملستعمله كم هو قبيح 
أو غير قبيح. ويدعى هذا البرنامج 
القبح«  بـ »مقيــــاس  التطبيقــــي 
ويسمح ملستخدميه بأخذ صورة 
وجه الشخص ثم »حتليل« خطوطه 
خالل وقت قصير قبل إظهار العالمة 
التي يسجلها  من 10. وكلما زادت 
العالمة زادت درجة القبح من وجهة 

نظر البرنامج.
ويتــــم االختبــــار مــــن خالل 

تقييم أنچلينا.. »ساخنة« تغار منها الشمس

اليونسكو تمنح وزير التربية
السعودي ميدالية غاندي

باريس ـ وكاالت: قررت 
منظمة األمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلم )اليونسكو(، 
منح األمير فيصل بن محمد 
التربية  بن عبداهلل، وزير 
والتعليم بالمملكة العربية 
السعودية، ميدالية الزعيم 
الهندي »مهاتمـــا غاندي« 
وهي الميدالية التي تمنحها 
المنظمة الدولية للشخصيات 
التي تسهم بشكل بارز في 

دعم المنظمة.
من جانبها شكرت إيرينا 
بوكوفا مديرة اليونســـكو 
في كلمتها التي ألقتها أمام 
المجلس التنفيذي في مقر 

المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وزير التعليم السعودي 
ضيف شرف المنظمة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تؤكد مدى 
عناية المملكة بالسالم العالمي وسعيها الدؤوب لإلسهام في 
تحقيق أهداف المنظمة، وأن الدعم السخي من المملكة امتداد 
لمواقف خادم الحرمين الشـــريفين المشـــرفة لنشر السالم 

والتعايش الدوليين.
وأكـــدت بوكوفا أن برنامج الملك عبـــداهلل بن عبدالعزيز 
لثقافة الحوار والسالم، الذي أعلنه الثالثاء الماضي يعد إضافة 
جديدة تضاف إلى سجل المملكة الداعم والمتواصل للمنظمة، 
مشيرة إلى أن مواقف الملك عبداهلل تجاه دعم الحوار والسالم 
واضحة للجميع منذ مؤتمـــري مدريد ونيويورك، والمملكة 
من الدول المؤسسة لليونســـكو، مستشهدة ببرنامج األمير 
ســـلطان لدعم اللغة العربية، وتكفل المملكة بترجمة مؤتمر 
البرازيل األخير، وغيرهما من الشـــواهد التي تضع المملكة 
في المقدمـــة مع الدول المانحة والداعمـــة للمنظمة المعنية 

بالسالم والحوار.

األمير فيصل بن محمد
شعالن لفاروق حسني: »أنا مش قدك«

عرض للرقص الصوفي في احتفال بطهران
إيرانـ  رويترز: جتمع عدد كبير من املثقفني في 
إيران في معرض للصور بشمال العاصمة طهران 
مبناسبة ذكرى مولد الشاعر والفيلسوف الصوفي 

جالل الدين محمد الرومي.
وقدم الراقص اإليراني أمير رهباري )37 عاما(
خالل معرض الصور عرضا لرقصة الســـمع التي 
اشـــتهرت بها الطريقة املولوية الصوفية والتي 
أسسها ابن جالل الدين الرومي بعد وفاته والتي 

عرفت بدراويشها ورقصتهم الروحية الدائرية.
 وقال رهباري خالل املعرض: »رمبا يكون هذا 
األداء مثيرا لالهتمام من وجهة نظر البعض وطبيعي 
جدا من وجهة نظر آخرين. لكنها في حقيقة األمر 

رقصة خاصة جدا وتعبير عن إحياء الذكرى ميكن 
أن تقام في صلة بني الصوت الداخلي وصوت الذات 
العليا أثناء الدوران«. وشـــارك املصور اإليراني 
املعروف باباك بورزويه )40 عاما( في املعرض بـ 

48 من صوره التقطها على مدى 4 أعوام.
وقال بورزويه »جاءتني هذه الفكرة ألستطيع 
تقدمي هذه الشـــخصية العظيمة ألمتنا، كثير من 
أصدقائنا وأبناء اجليل اجلديد ال يعرفون الكثير 
عن أشعاره وال عن )رقصة( السمع. األداة الوحيدة 

التي أملكها كمصور هي صوري«.
والقت الصور إعجاب الزائرين للمعرض رغم 
قلة معرفة الكثير منهم بفلسفة وأشعار الرومي.

وزير لكن أنا فنان وبس.. انا حتى 
مش موظف.. انا حتى اشتغلت في 

الوظيفة بروح الفنان وبس.

ليه جعلت املسألة شخصية بيني 
وبينك.. ليه؟ وأضاف شـــعالن: يا 
ســـيادة الوزير انا مش قدك.. انت 

القاهرة ـ الوكاالت
قال محسن شـــعالن لبرنامج 
»احلياة اليوم« ال يتصور أحد ان 
تصريحاته داخل الســـجن كانت 
تهاجم الوزير فاروق حسني.. أبدا 
أنا كنت بحـــاول أقول انني صح.. 
وملا اكون انا صح يعني هو كمان 
صح! وأوضح شعالن بحسب جريدة 
»البشاير« ان هذه التصريحات مجرد 
توضيـــح الصورة للنـــاس فقط، 
واضاف ان املسألة كانت صراعا بني 
اخلير والشر، طيب هو مني الصح 
يعني فينا؟ وقال شعالن للوزير: 
ليه يا سيادة الوزير جعلت املسألة 
شـــخصية.. ليه يا سيادة الوزير 
جعلت املسألة صراعا بني شخصني.. 

سرق نحو 4000 بريد إلكتروني وسيمثل في عشر قضايا أخرى

البحرين تحاكم »هاكر« حاول ابتزاز فتيات من خالل اإلنترنت
البالغ إنها فوجئت أثناء جلوسها 
علــــى االنترنت، باتصــــال على 
املاسنجر من صديقة تعرفها جيدا، 
فتجاوبــــت معها وبدأت احملادثة 
عادية، ولكنها بعد دقائق وجدت 
هذه الصديقة تخبرها بأنها مصابة 
بحساســــية في صدرها، بسبب 
حمالة الصدر وطلبت منها فتح 
الكاميرا لتريها حمالتها، وعندما 
أنهما بنتني وال  ترددت أخبرتها 
داعي للخجل، ولكنها ازدادت ريبة 
ألن هذه ليست طريقة صديقتها 
في احملادثــــة، فرفضت، وطلبت 
منها هي أن تفتح الكاميرا لتريها 
صورة احلساسية، ولكن الصديقة 
رفضت بحجة أن هناك خلال في 

الكاميرا بجهازها.

الفــــور بدأ العمل لكشــــف املتهم 
بهذه الواقعة، وبســــرعة توالت 

املفاجآت.
وقالت الفتــــاة »ف« صاحبة 

التقاط صور خاصة لها بكاميرا 
الكمبيوتر ولم يفلح، ولكنه جنح 
في االســــتيالء على امييل لها به 
صورها هــــي وصديقاتها، وعلى 

صغيرات، ومتكن بهذه الوسيلة 
من سرقة صورهن اخلاصة من 
على أجهــــزة الكمبيوتر اخلاصة 
بهن، أو التقط لهن خلسة أفالما 
بكاميرا الكمبيوتر بعد أن خدعهن 
وجعلهن يعتقدن أنه واحدة من 
صديقاتهن، وبعدها حول حياتهن 
إلى سلسلة من القلق واخلوف، 

نتيجة ابتزازه لهن وتهديداته.
بدايــــة القضيــــة كانت ببالغ 
تلقاه الرائد بســــام املعراج مدير 
إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
اجلنائية، من فتاة صغيرة جاءت 
مع والدها لتبلغ بأنها تعرضت 
لسرقة امييلها اخلاص بواسطة 
شــــاب ال تعرفــــه، وأنــــه حاول 

املنامة ـ إيالف: تنظر احملاكم 
البحرينية في قضية شاب بحريني 
متكن من سرقة نحو 4000 امييل 
لفتيات من اجل ابتزازهن وممارسة 
اجلنس معهن، وقد أصدرت احملكمة 
اجلنائية الصغرى احلكم بسجنه 
في أول القضايا ضده ملدة سنتني 
ولكنه مازال ينتظر احلكم في عشر 
قضايا أخرى، ورمبا يزيد الرقم 
بعد أن تتشــــجع فتيات أخريات 

لإلبالغ عنه.
وحسب التفاصيل التي نشرتها 
وزارة الداخليــــة البحرينية في 
مجلتها األمنية املتخصصة »امن« 
فإن الشاب وعمره 20 سنة فقط، 
ارتكب أكثر من أربعة آالف جرمية 
الكتروني لفتيات  ســــرقة بريد 

.. وأجر موس يتضاعف بعد فضيحة الكوكايين

حرب وفاء عامر وفيفي عبده على »تحية كاريوكا«

ريهام: مشاركتي في فيلم مع سعد الصغير غلطة لن تتكرر

مروى تعود في فيلم مع غادة عبدالرازق.. وتستعد للزواج

وكاالت: اعترفت مروجة أعمال العارضة كيت 
موس )36 ســـنة( وصديقتها سارة دوكاس بأن 
الفضيحة التي ضربت مـــوس عام 2005 عندما 
صورتها الصحافـــة وهي تتعاطى الكوكايني مع 
صديقها بيت دويرتي، وخضعت بعدها الى حتقيق 
من الشـــرطة، أعطت دفعا ملهنتها على الرغم من 

ان بعض دور األزياء ألغت عقودها.
وقالـــت دوكاس، التـــي اكتشـــفت العارضة 
عندما كانت في عامها الرابع عشر: ان الفضيحة 
 »Christian Dior« أثـــارت اهتمام دور أزياء مثـــل
 »Chanel«و »M&H« و»رمييـــل«، بينما أزعجـــت
و»بيربوري« حينه، لكن بعد سنة تقريبا عادت 
العقود تنهال عليها بعدما أثبتت ان ما جرى كان 

نادر احلدوث.
وتعتبر كيت موس من بني العارضات الناشطات، خصوصا بعدما تبناها رجل أعمال 
صاحب سلسلة محالت »Top Shop« فيليب غرين، الذي استفاد من موهبتها واستفادت 
من خبراته في التســـويق، وأصبحت بعدها األزياء التي حتمل اسمها في طليعة اهتمام 
املراهقات في بريطانيا والعالم، ويتجاوز الدخل الســـنوي لكيت موس حاليا خمســـة 

ماليني جنيه استرليني من العروض واالعالنات التجارية.

القاهرة ـ وكاالت: بعد أن وقع االختيار عليها من 
قبل املخرج عمر الشيخ تقوم حاليا الفنانة وفاء عامر 
بعقد جلســــات عمل مكثفة من اجل وضع اللمسات 
النهائية على مسلسل »حتية كاريوكا« ذلك املسلسل 
الذي يتناول الســــيرة الذاتية للفنانة االستعراضية 
الراحلة حتية كاريوكا، ومن املقرر عرضه في رمضان 
2011. ومن النجوم املرشــــحني للعمل الفنان حســــن 
حسني ولطفي لبيب وهالة فاخر، وسيبدأ تصوير 
املسلسل في يناير املقبل. ومن املتوقع ان حتدث ازمة 
كبيرة في االيام القادمة بني وفاء عامر والراقصة فيفي 
عبده حيث تعتبر فيفي جتســــيد مسلسل عن حتية 
حلم حياتها خاصة أن العالقة كانت قوية بينهما قبل 
رحيلها، وقالت فيفي ان حتية كاريوكا اوصتني ان 

اقدم مسلسال عن حياتها.

القاهرةـ  وكاالت: على الرغم من مرور اكثر من 
عامني على عرض فيلم »عليا الطرب بالتالتة« اال 
ان الفنانة ريهام عبدالغفور التي شاركت فيه مع 

سعد الصغير ودينا اعلنت تبرؤها منه.
واوضحت ريهام انها ندمت على املشاركة في 
هذا الفيلم وتعتبره غلطة لن تتكرر، مؤكدة انها لن 

تشارك في هذه النوعية من األفالم مرة أخرى.
وكانت ريهـــام قد قامت بـــدور زوجة مطرب 
شاب قام بدوره محمد عطية، وقد تعرض الفيلم 
النتقادات حادة خاصة بعد رقص ســـعد الصغير 
ودينا امام دور العرض وهو األمر الذي اثار جدال 

واسعا وقتها.

القاهرةـ  وكاالت: تعود املغنية مروى بعد فترة من 
الغياب لتقوم بتمثيل دور في فيلم مصري بعنوان 
»بورن ســــواريه« من بطولــــة املمثلة املصرية غادة 
عبدالرازق. وقالت مروى بحسب موقع النشرة انها 
فضلت االبتعاد عن الوسط الفني ألنها دائما محسودة 
في اي عمل تقوم به السيما ان جناحها الكبير في فيلم 
»أحاسيس« دفع الكثيرين للنيل منها كما قالت. وعن 
دورها اجلديد كشفت انه سيشكل مفاجأة للجمهور 
وهو ســــيدور في إطار كوميدي غنائي استعراضي 
راقص. وأعلنت مروى من جهــــة اخرى انها انتهت 
من حتضيرات الڤيال اجلديدة التي ستنتقل إليها بعد 
زواجها من خطيبها املصري الذي رفضت الكشــــف 

عن اسمه.

كيت موس

وفاء عامر

ريهام عبدالغفور

مروى

سول ـ أ.ش.أ: أطلقت شركة »إل جي«، رائدة صناعة األجهزة اإللكترونية االستهالكية 
في العالم، أكبر جهاز تلفزيون مزود بشاشــــة عرض ثالثية األبعاد. ويعد اجلهاز اجلديد 
)إل جي 72 إل اي اكــــس9( 72 بوصة من الترفيه املنزلي الثالثي األبعاد النقي. ويحتوي 
التلفزيون اجلديد على تكنولوجيا عرض »ترو موشــــن إل اي دي« ذات اإلضاءة اخللفية 
والتــــي يصل معدل انتعاش الصورة بها إلى 480 هيرتــــز. ويدعم اجلهاز اجلديد خدمات 
تلفزيون الويب التي تقدمها شركة »نت كاست«. إال أن مشكلة تلفزيون »إل جي« اجلديد 

ستكون في املساحة التي سيشغلها حيث أنه مصمم لغرف املعيشة ضخمة احلجم.

»إل جي« تكشف عن أكبر جهاز تلفزيون بشاشة عرض ثالثية األبعاد


