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بناء أكبر أرجوحة
في العالم في نيويورك

نيويورك ـ د.ب.أ: قامت مجموعة من 
سكان نيويورك ببناء أكبر أرجوحة في 
العالـــم في إطار الســـعي الدؤوب نحو 

حتقيق األرقام القياسية عامليا.
يبلغ طول اللوح اخلشبي لألرجوحة 
خمسة وعشرين مترا، وهي من النوع الذي 
يثبت في املنتصف بحيث يصبح طرفا 

التأرجح على حافتي اللوح الهائل.
وبهذا احلجم ال تعتبر األرجوحة لعبة 
لألطفال حيث يرتفع الالعب فوقها عن 
مســـتوى األرض ثالثـــة أمتار ونصف 

املتر.
وقام فريق مـــن مواطني نيويورك 
بقيادة رجل األعمال أشريتا فورمان من 
دائرة كوين احملليـــة بنيويورك ببناء 
األرجوحة العمالقة رغبة في حتقيق رقم 

قياسي جديد لصالح فورمان.
وكان فورمان سجل اسمه في موسوعة 
غينيس لألرقام القياسية 299 مرة، ال يزال 

ساريا منها 122 رقما قياسيا باسمه.
وبهذا الرقم القياسي اجلديد لفورمان 
)55 عاما( الذي ســـجل أول رقم قياسي 
باسمه قبل ثالثني عاما يكون هذا الرجل 
صاحب أكبر سجل لألرقام القياسية في 

العالم.

مرحاض جون لينون بـ 15 ألف دوالر 

سيول اليمن تقتل 11 شخصاًحنان ترك: زوجي تركني بسبب الحجاب
وتطيح بأكثر من 300 منزل

لندن ـ أ.ف.پ: بيع كرســــي مرحاض كان ميلكه 
جون لينون مقابل 9500 جنيه استرليني )15 ألف 
دوالر(، ما يوازي نحو عشرة أضعاف قيمته املقدرة، 
خالل مزاد علني بيعت فيه أغراض مرتبطة بفرقة 

البيتلز في ليڤربول، حسبما أعلن أحد املنظمني.
وكان املوســــيقي يستعمل كرسي املرحاض هذا 
املصنوع من اخلزف األبيض واملزين بنقوش وردية 
زرقاء عندما كان يعيش في منزله في تيتنهيرست 
بارك في مقاطعة بيركشاير )جنوب شرق إجنلترا( 
بني العامني 1969 و1972. وقد اشترى شخص أجنبي 
كرسي املرحاض الذي قدرت قيمته في الكتالوج بألف 

جنيــــه كحد أقصى خالل مزاد اقيم في اطار املؤمتر 
الثالث والثالثني لفرقة البيتلز في ليڤربول. وعبر 
ستيفن بايلي، منظم املزاد واخلبير في شؤون البيتلز، 
عن حماسته قائال »األمر ال يصدق، زايد الكثيرون 

على الكرسي، لكن مشتريا اجنبيا حصل عليه«.
وكان جون لينون قدم كرســــي املرحاض جلون 
هانوك، وهــــو عامل بناء كان يعيــــد جتديد منزل 
املوسيقي. وقد اقترح لينون عليه االحتفاظ بالكرسي 
واســــتعماله »كإناء للزهور«. واحتفظ عامل البناء 
بكرسي املرحاض في سقيفة حديقته طوال 40 عاما 

حتى وفاته، فقرر صهره عرضه للبيع.

صحتك

المسلي الغني بأوميجا 3 ال يساعد في األزمات القلبية
ســــتوكهولم ـ رويترز: اظهرت دراسة ان 
اعطــــاء املرضى الذين لهم تاريخ من االصابة 
بازمات قلبية مســــلى غنيا بزيوت اوميجا 3 
باالضافــــة الى العقاقير القياســــية ال يحدث 

اختالفا لفرص اصابتهم بازمة متكررة.
 وقال باحثون هولنديون ان دراسة استمرت 
40 شهرا الكثر من 4800 مريض اظهرت ان تناول 
جرعات منخفضة من احماض اوميجا 3 الدهنية 
في املســــلى ال يخفض بشــــكل كبير معدالت 
االصابة بازمات قلبية خطيرة وامراض شرايني 
القلب االخرى.  وهذه النتيجة محبطة لشركة 
يونيليفر عمالق االغذية والسلع االستهالكية 
التي تصنع املسلى املستخدم وتثير تساؤالت 
بشأن فوائد اوميجا 3 التي اظهرتها دراسات 
سابقة حلماية القلب، ولكن من غير املرجح ان 
يتعجل االطباء لتغيير اساليبهم االكلينكية. 
ويصف كثيرون كبسوالت زيت السمك اوميجا 
3 خلفض الدهون الثالثية وهي نوع من دهون 

الدم املرتبطة بانسداد الشرايني.

وقال ســــكوت رايت من مايو كلينيك في 
الواليات املتحدة والذي لم يشارك في هذا البحث 
»سينظر اليها على انها دراسة سلبية الى حد 
كبير وســــيظل الناس املتحمسون الحماض 
اوميجا الدهنية متحمسني لها وسيبقى الناس 
املتشككون متشككني«.  وقال دان كروموت من 
جامعة واجينينجني والذي رأس هذه الدراسة 
للجمعيــــة االوروبية لطــــب القلب ان انعدام 
الفعالية رمبا يعكس خلفية العالج اجليد جدا 
باالدوية الذي يتلقاه املرضى مع حصول 85 
% على ادوية خفض الكوليسترول باالضافة 
الى اقراص ضغط الدم وســــيولة الدم.  وقال 
»وجدنا ان معدل الوفاة بسبب شرايني القلب 
بني من شــــملتهم الدراسة كان نصف املتوقع 
فقط رمبا بسبب عالجهم املمتاز«، هذا رمبا كان 
ايضا سبب انخفاض حدوث امراض رئيسية 
متعلقة بشــــرايني القلب خالل فترة املتابعة 
لدى مجموعات احلمض الدهني باملقارنة مع 

مجموعة الدواء الوهمي.

لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: كســـرت املمثلة 
األميركية بروك شـــيلدز يدها فيما كانت تتمرن 

على عرض مسرحي.
ونقل موقع »بيبـــول« األميركي عن املتحدث 
باسم شيلدز انها »كسرت يدها فيما كانت تتمرن 
على املسرحية املوسيقية »قفزة اإلميان« وأوضح 
أن جبيرة اليد سوف تزال قبل تقدمي العروض 

املسبقة للمسرحية في 11 سبتمبر املقبل، مشيرا 
إلى أن الكســـر كان خفيفا ولم يؤثر على موعد 

تقدمي املسرحية.
يشـــار إلى أن شـــيلدز )45 عاما( تشارك مع 
املمثل املسرحي راوول إســـبيرازا في مسرحية 
»قفـــزة اإلميان« التي ســـيبدأ عرضها في لوس 

أجنيليس في 3 أكتوبر.

بروك شيلدز تكسر يدها أثناء االستعداد لمسرحية موسيقية

صنعاءـ  أ.ش.أ: توفي 11 شـــخصا نتيجة جرف السيول الناجمة 
عن األمطار الغزيرة التي هطلـــت على مناطق محافظة »احلديدة« 
غرب اليمن خالل اليومني املاضيني، من بينهم 3 أشـــخاص نتيجة 
الصواعق الرعدية، بينما تضرر أكثر من 300 منزل وعشـــة بسبب 
الســـيول التي أزالت بعضها متاما وتشرد قاطنوها.  وقال محافظ 
»احلديدة« أحمد ســـالم اجلبلي إن هناك جلنة مت تشـــكيلها لتقييم 
األضرار الناجتة عن األمطار والســـيول، كما أن الطريق في مديرية 
»جبل رأس« )وهو أحد الطرق الرئيسية باحملافظة( تعرض اجلمعة 

ألضرار كبيرة جراء األمطار الغزيرة.
 وأوضح مركز اإلعالم األمني لوزارة الداخلية اليمنية أن األمطار 
والســـيول تســـببت في عزل ومحاصرة املنازل الواقعة في اجلهة 
الشـــمالية الغربية مبديرية »اخلوخة« مبحافظة »احلديدة« نتيجة 
وقوعها وسط الوادي الذي تدفقت عليه السيول.  وقال إن األمطار 
املصحوبة بالرياح جرفت عددا من قوارب الصيد التي كانت رأسية 
على الشـــاطئ، كما جرفت أنابيب الصرف الصحي وغمرت محطة 

لتزويد السيارات بالوقود في املنطقة.

القاهرة ـ سعيد محمود
من أجرأ احللقات التي قدمتها إيناس 
الدغيدي في »اجلريئة واملشاغبون« 
كانت عبيـــر صبري التي تطرقت في 
حديثهـــا للعديد من املوضوعات، من 

أهمها احملامي نبيه الوحش.
انتقدت عبير موقف احملامي املصري 
نبيه الوحش منهـــا ومطالبته بقطع 
أيديها وأرجلهـــا، خاصة ان عددا من 
علماء الديـــن ورجال األزهر أكدوا ان 
كالمه فارغ وانه يرغب في الشهرة فقط 
من وراء هذه الدعاوى التي يقدمها على 

كل املشاهير في مصر.
وعن احلب فـــي حياتها قالت انها 
عاشت قصة حب في الـ 17 من عمرها، 
وقالـــت انها ميكن ان تعيش من دون 
حب إذا كانت مضطرة لكنها ال تبقى 
سعيدة خالل تلك الفترة، كما هو الوضع 
اآلن. وحتدثـــت عن مواصفات الزوج 
الذي تريده ووضعت شروطا عديدة 
للزواج أبرزها الصـــدق وان تنطبق 
أقوال العريس على أفعاله، وان يكون 
طموحا وناجحا في عمله، وان تعيش 
معه قصة حب. اما عن عملها، فقالت 
انها لم جتد حرجا في عمل دور ثان مع 

منة شلبي وكانت متفقة على تقدمي 21 
مشهدا في فيلم »نور عيني«، إال انه لم 
يتم تصوير سوى 17 فقط ومت عرض 6 
منها، باالضافة الى جتاهل وضع اسمها 

في الدعاية اخلاصة بالفيلم.
كمـــا حتدثت عن فيلـــم عصافير 
النيل قائلة: »ان املخرج مجدي احمد 
علي اختارني لبطولة فيلم »عصافير 
النيل«، بعد جتربتي السابقة معه من 
خالل فيلم »البطل« الذي قام ببطولته 

الفنان الراحل احمد زكي.
وعن الهجوم الذي حدث على فيلم 
الهجوم  النيل« قالت »كان  »عصافير 
نتيجة سوء فهم.. ألن املشهد الوحيد 
لي في الفيلم الذي مت اعتباره مثيرا، 
مت وضعه في التيلر فضال عن ظهور 
عدد من الفنانات عاريات، حيث اعتقد 
بعضهـــم انني من أظهـــر كذلك، وكل 
الهجوم الذي حدث على الفيلم حتول 

الى اشادة بعد مشاهدته«.
وأوضحت انها ال ترغب في حصر 
نفسها في أدوار معينة لذلك اختارت 
ان تشارك في فيلم »عصافير النيل« 
على اعتبار انه فيلم مهرجانات وميتلك 

نفحة سينمائية.

مشهد من مسلسل زهرة وأزواجها اخلمسة

جانب من سيول محافظة احلديدة في اليمن

عبير صبري: الوحش طالب بقطع يدي ورجلي

القاهرة ـ سعيد محمود
قالت الفنانة حنان ترك ان ســـبب 
انفصالها عن زوجها االول رجل االعمال 
خالد خطاب رغبتها التعمق في امور 
الديـــن الذي جاء على حســـاب بيتها 
وابنائهـــا، وزوجها عندما وجدها بهذا 
التشدد في الدين اعتبر ان احلياة معها 

اصبحت مستحيلة.
واضافت انها في اختيارها لزوجها 
الثاني وضعت معايير دينية للموافقة 
على االرتباط به اهمها ان يكون فقيها 
لكي يعلمها امور دينها بشـــكل اعمق، 
ولكن الزواج معه لم يستمر وانفصال 
بعد ستة اشهر، مشيرة الى ان مسألة 
القبول بالزوجة الثانية هي مسألة ثقافة 
وانها كات الزوجة الثانية لزوجها الثاني 

ابومحمد.

بيـــروت ـ د.ب.أ: انتهى حفل 
اإلفطار الرمضاني السنوي الذي 
تقيمه شـــبكة تلفزيون الشرق 
األوسط »إم.بي.سي« في العاصمة 
اللبنانية بيروت تاركا وراءه الكثير 
من األخبار واخلالفات، إضافة إلى 
عالمات استفهام أثارها غياب أسماء 

بعينها اعتادت احلضور.
وشـــهد احلفل حضورا كثيفا 
لنجوم مسلسالت وبرامج شبكة 
القنوات التلفزيونية األبرز عربيا 
إال أن أمس األول )السبت( شهد 
املثيرة،  التصريحات  الكثير من 
فضال عن التفسيرات والتكهنات 
والتبريرات للكثير من أحداث يوم 

اجلمعة.
وجاء حضور السعودي فايز 
املالكي مفاجئا للكثيرين حيث ان 
عالقته بـ »إم.بي.سي« شابها خالل 
العام األخير الكثير من املناوشات 
عقب قيامه بفسخ عقده من جانب 
واحد مع مواطنه املنتج واملمثل 
حسن عسيري لتتضامن الشركة 

مع عسيري ضد املالكي.
وقال مســـؤولون في الشبكة 
لوكالة األنبـــاء األملانية )د.ب.أ( 
إنه مت جتـــاوز كل اخلالفات مع 
املالكي وإنـــه مت االتفاق مبدئيا 
الكوميدي  على عرض مسلسله 
اجلديد »سكتم بكتم« الذي أنتجه 
التلفزيون السعودي على أن يتم 
خالل الفتـــرة املقبلة اإلعالن عن 
عمل جديد من إنتاج »إم.بي.سي« 

يقوم املالكي ببطولته.
ونشـــرت صحيفة »احلياة« 
التي توزع في غرف فندق احلفل  
تقريرا مقتضبا حول مشاركة فايز 
املالكي في حفل اإلفطار، مؤكدة أن 

دعوته متت بتوصية من غرميه 
التقرير  حسن عسيري ليتحول 
إلـــى أبرز أحاديـــث الصباح، ما 
أغضب املالكي الذي قام مبغادرة 
فندق احلفل إلى فندق آخر، مشددا 
على عدم حضـــوره قبل أن تتم 
ترضيته ليحضـــر اإلفطار دون 
التعليق بكلمة واحـــدة على ما 

نشرته »احلياة«.
من جانبه، أكـــد مازن حايك 
املتحدث الرسمي باسم »إم.بي.سي« 
لـ )د.ب.أ( أن املالكي وجهت إليه 
دعوة رسمية ولم تتم التوصية 
عليه من أحد، مشيرا إلى أنه شرح 
األمر للمالكي الذي اقتنع برأيه، 
مشددا على أن ما نشر يفتقر للدقة 

وال ميكن قبوله.
بينما نفى حســـن عســـيري 
بشدة ما تردد في الكواليس حول 
مسؤوليته عن نشر التقرير الذي 
اعتبره املالكي إساءة بالغة، قائال 
إنه علم بالتقرير مثل غيره وإنه ال 

يعرف من يقف وراء نشره.
وأثار غياب جنمي املسلســـل 
الكوميدي الشهير »طاش ما طاش« 
ناصر القصبي وعبداهلل السدحان 
التســـاؤالت، خاصة  الكثير من 
أنهما كانا من معتادي احلضور 
في السنوات املاضية، حيث ردد 
كثيرون أن العالقة بينهما وبني 
»إم.بي.ســـي« تشـــهد حالة من 
التوتر بسبب محاوالتهما لتسويق 

املسلسل إلى قنوات أخرى.
وشهد احلفل حضور أكثر من 
15 من أبطال املسلســـل الشامي 
»باب احلارة« بينهم النجمة منى 
واصف ووفيق الزعيم ووائل شرف 
وميالد يوســـف وزهير رمضان 

خالفات الكواليس تلهب إفطار »إم.بي.سي« الرمضاني
و»زهرة« يتجاوز »باب الحارة«

وهدى شعراوي وليليا األطرش 
ومحمد خيـــر اجلراح ومصطفى 
اخلاني وآخـــرون، إال ان النجمة 
جومانا مراد نالت حفاوة اكثر رغم 
كونها ضيف شرف في املسلسل 
حيث اهتم كثيرون باحلديث عن 
مسلسلها املصري »شاهد إثبات« 

الذي يعرض حاليا.
ورغـــم التواجد الفني املكثف 
للفنانني الســـوريني إال أن أبطال 
املسلسل املصري »زهرة وأزواجها 
اخلمســـة« خطفوا األضواء من 
اجلميـــع حيـــث حضـــر مؤلفه 
مصطفى محرم ومخرجه محمد 
النقلي وأبطاله غادة عبدالرازق 
وأحمد الســـعدني ومحمد لطفي 

وشمس وحجاج عبدالعظيم.
وكشـــفت غادة عبدالرازق لـ 
)د.ب.أ( عن تعاقدها على بطولة 
مسلسل جديد بعنوان »سمارة« 
يعرض في رمضان املقبل من إنتاج 
شركة »كنج توت« املصرية ويقوم 

بكتابته حاليـــا مصطفي محرم 
مؤلف »زهرة وأزواجها اخلمسة« 
والذي قدمت معه سابقا »الباطنية« 

و»احلاج متولي«.
وقالت غـــادة ان املسلســـل 
اجلديد مأخوذ عن مسلسل إذاعي 
شهير باالســـم نفسه مت تقدميه 
في خمسينيات القرن املاضي من 
بطولة ســـميحة أيوب ومت نقله 
للســـينما علي يد املخرج حسن 
الصيفي باالســـم نفسه وقامت 
ببطولته الراحلة حتية كاريوكا 

ومحسن سرحان.
واهتمت وسائل اإلعالم بالفنانة 
املصرية غادة عبدالرازق بشكل 
واضح حتى انها كانت جنمة احلفل 
بال منازع وإن نافستها السورية 
جومانا مـــراد، بينما دار حديث 
مطول في الكواليس حول ســـر 
غياب التونسية هند صبري بطلة 
مسلسل »عايزة أجتوز« الذي سأل 
مخرجه رامي إمام عشرات املرات 

عن تغيبها.
وكشف مازن حايك املتحدث 
باسم الشبكة لـ »د.ب.أ« على هامش 
احلفل عن مشروعات جديدة يتم 
اإلعالن عنها في وقت الحق أبرزها 
يجري التحضير له في العاصمة 
األردنية عمـــان، حيث تقرر نقل 
جزء من النشـــاط اإلنتاجي إلى 

األردن.
بينما دار في الكواليس الكثير 
من التفاصيل حول أنباء انفصال 
اإلعالمية الكويتية حليمة بولند 
عن »إم.بي.سي« رغم حضورها 
احلفل الذي غادرته سريعا دون 
احلديث ألي من وسائل اإلعالم، 
أكـــدت نادين طربيه مســـؤولة 
التلفزيونية  اإلعالم في الشبكة 
ان حلقـــات برنامج املســـابقات 
»مسلســـالت حليمة« مســـتمرة 
حتى نهاية رمضان دون توقف 
دون أن تنفي أو تؤكد اســـتمرار 

التعاون مع بولند.

أنغام: عالقتي باهلل جيدة
والحياة بدون راجل »بايخة«

جيدة، حيــــث إن رضاه عنها هو 
مصدر أمنها في حياتها، مشيرة 
إلى أنها تتعلــــق باهلل عز وجل 
كلما تكبر وتنضج أكثر، ودائما 
أنغام  تشــــكر نعمه. وأوضحت 
أنها تلجأ إلى اهلل دائما وتتحدث 
معه بتلقائيــــة حتى تطلب منه 
املغفــــرة والعون، الفتــــة إلى أن 
دعاءها الدائــــم هلل عز وجل هو 
احملافظــــة على أوالدها وحفظهم 
من أي شــــر ورعايتهم. ورأت أن 
والدتها هي مصدر أمنها حتى في 
حياتها، فيما كان والدها مصدر 
أمان لها لفتــــرة قبل أن ينفصل 
بحياته، رافضــــة فكرة أن يكون 
املال أو فنها هــــو مصدر أمانها، 
خاصة أن املال بالنسبة لها مجرد 
وسيلة لتأمني احلياة. واعتبرت 
الفنانة املصرية أن فشل جتربتي 
زواجها مبثابة قسمة ونصيب ألن 
كل شيء مكتوب عند اهلل سبحانه 
وتعالى، رافضة فكرة تسرعها في 
التجربتني أو أنها اختارت بصورة 

وأوضحت الفنانة املصرية أنها 
ال ميكن أن تعيش احلب من طرف 
واحد، مشيرة إلى أنها أصحبت في 
مرحلة صعــــب أن تتعرض فيها 
للجرح ، خاصــــة أنها تعرضت 
لتجربتني فاشــــلتني، فضال عن 
أنهــــا أم لطفلني حاليا، باإلضافة 

إلى جنوميتها.
وشــــددت أنغام على ضرورة 
الذي يحبها  أن يقبلها الشخص 
بكل ظروفها وأولوياتها، ســــواء 
كان طفليها أو فنها، رافضة فكرة 
الزواج في السر ألنها غير مضطرة 

لهذا األمر مهما كانت الظروف.
وأشارت إلى أنها في كل مرة 
كانت حتب كانت تعتقد أن هذا هو 
احلب ألنهــــا كانت ال ترى غيره، 
الفتة إلى أنها ال تعرف عدد مرات 
احلب التي مرت بها، إال أنها شددت 
على أنها ال ميكن أن تبادر بإعالن 

حبها للرجل الذي حتبه.
الفنانــــة املصرية أن  وأكدت 
عالقتها باهلل ســــبحانه وتعالى 

القاهــــرة ـ ام.بي.ســــي: قالت 
املطربة املصرية أنغام إنها تشعر 
بالنقص لعدم وجــــود رجل في 
حياتها، واصفــــة احلياة »بدون 
راجل بأنها بايخة«، في الوقت الذي 
اعتبرت فيه عالقتها باهلل جيدة 

ألنها تتحدث إليه بتلقائية.
ونفت املطربة شائعة زواجها 
من النجم الشاب أحمد عز، وشددت 
على أن عالقتها باهلل ســــبحانه 
وتعالــــى جيــــدة، وأنهــــا تكلمه 
بتلقائية وتدعوه أن يحافظ على 
ولديها، الفتة إلى أن الذهاب إلى 
طبيب نفسي أمر صحي، وأنها تأمل 
حتقيق هدفها في دخول السينما 

بعمل محترم.
وقالــــت أنغامـ  في مقابلة مع 
برنامــــج »أنا« على قناة »درمي«: 
»عدم وجود رجل في حياتي من 
املمكن أن يكون نوعا من النقص، 
ألني مثل أي فتاة تتمنى أن يكون 
في حياتها رجل ، لكني ال أشغل 
نفسي بوجود شخص في حياتي 
ألحبــــه، خاصة أن ولدي وعملي 
من أولوياتي«. وأضافت »صعب 
أن أعيــــش دون حب ألن احلياة 
ستكون بايخة. واعتقدت أني في 
الفترة املاضية أعيش احلب، ولكن 
الشخص لم يكن على قدر العطاء 

الذي يجعل هذا احلب يستمر«.
وأرجعت ســــبب فشــــل هذه 
التجربة إلى أنها أعطت بال حدود 
من حب ومشاعر دافئة، لكن الطرف 
اآلخر لم يستطع أن يحتويها، كما 
أنه لم يقدم في املقابل نفس املقدار 
الــــذي أغضبها  من احلب، األمر 

وجعلها تبتعد.

قالت إن الذهاب إلى طبيب نفسي أمر صحي

أنغام

العريان يتهم خادمته بسرقة مجوهرات أصالة

ألبوم جديد لراغب عالمة يصدر في عيد الفطر

القاهرة: اتهم املنتج واملخرج السينمائي طارق 
العريان خادمته بسرقة الساعة األملاس اخلاصة 

بزوجته املطربة أصالة منذ شهر.
ونقلت صحيفة »األخبار« عن العريان أنه لم 
يقم بإبالغ الشـــرطة العتقاده أنها فقدت خارج 

املسكن إال أنه اكتشف سرقة خامت آخر.
واضاف العريان فـــي التحقيقات ان خادمته 
وتدعى مفرات.ك إثيوبية اجلنسية تعمل لديه منذ 
سنة وبدأت وقائع السرقة منذ شهر عندما فقدت 

زوجته اصالة ساعة األملاس ولم تتهم احدا بالسرقة 
وبعد ذلك اكتشـــفت زوجته سرقة خامت الزواج 
األملـــاظ من داخل غرفة النوم والذي تبلغ قيمته 

400 ألف جنيه لذلك اتهمت خادمتها بالسرقة.
وألقي القبض عليها وأحيلت إلى النيابة وانكرت 
االتهامـــات املوجهة إليها ولم يعثر معها على أي 
مسروقات.. وقررت النيابة إخالء سبيلها بضمان 
محل إقامتها وكلفت رجال املباحث بإجراء التحريات 

حول الواقعة.

جائزة األسطوانة البالتينية من فيرجن ميغاستور 
وجوائز أخرى«.

مــــن جهة أخرى، أفاد البيان بأن عالمة تبلغ من 
السفارة التونسية في بيروت أن الرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي منحه الوسام الوطني لالستحقاق 

»بعد جناحاته ومبادراته في تونس«.

بيــــروتـ  أ.ف.پ: أعلن مكتــــب املغني اللبناني 
راغب عالمة في بيروت أن ألبوما لعالمة، هو األول 
له منذ ثالث سنوات، سيصدر في عيد الفطر، ويضم 
أغنيات جديدة له إضافة إلى »أغنيات وموســــيقى 

لنجوم عامليني«.
وأوضح البيان أن األلبوم من إنتاج شركة »باكستاج 
بروداكشــــن«، لكنه لم يشر الى عنوانه، ولم يورد 
تفاصيل عن األغنيات التي يحويها، مكتفيا باإلعالن 
أنه »ســــيتضمن جزءا من جديد راغب عالمة الفني 

إضافة إلى أغنيات وموسيقى لنجوم عامليني«.
وإذ لم يفصح البيان عن أســــماء هؤالء النجوم 
العامليني، شدد على أن »هذه اخلطوة هي األولى من 
نوعها خللق نوع من التالقح الثقافي ما بني املوسيقى 

الشرقية والغربية«.
وأضاف البيان أن »األلبوم ســــيبصر النور في 
عيد الفطر املبارك حيث سيتزامن مع إطالق الڤيديو 
كليب الذي مت تصويره في أوروبا بصور شــــبابية 

تالمس تقنيات عالية ومتطورة«.
وذكر البيان أن هذا األلبوم يأتي »بعد غياب ثالث 
ســــنوات وجناح ألبوم»يغيب« األخير الذي حصد 

راغب عالمة

حنان ترك


