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دافع املخ���رج واملؤلف املوس���يقي مروان 
الرحباني عن موقف ورثة منصور الرحباني من 
قضية منع فيروز من تقدمي أغاني ومسرحيات 
األخوين رحباني، وج���اء ذلك بينما اعتصم 
إعالمي���ون وفنان���ون لبناني���ون وعرب في 
بيروت احتجاجا على موقف ورثة الرحباني 

من فيروز.
وق���ال مروان في برنامج »صباح اخلير يا 
عرب« امس إنه ال توجد دعوى قضائية ضد 
فيروز، وإنها لم متنع م���ن الغناء، وإمنا في 
املقابل توجد دع���وى قضائية رفعتها فيروز 
بشأن مس���رحية »يعيش يعيش«، واحملكمة 

أوقفت احلكم فيها.
وأشار مروان حس���بما أفاد موقع »إم بي 

س���ي.نت« إلى أن منصور الرحباني أرسل إنذارا قانونيا إلى 
فيروز، ألنها حينما غنت »صح النوم« لم حتصل على موافقته 
اخلطي���ة، وتس���اءل: إذا كانت فيروز ال تري���د أن حتافظ على 

اإلمبراطورية الرحبانية فمن سيحافظ عليها؟«. 
وأكد أن الرحابنة غير ماديني، بل يسعون إلى احلفاظ على 
املبادئ، ألن حقوق املؤلف وامللحن واملنتج »مقدسة«، معتبرا 
جتاهل حقوق امللكية الفكرية جرمية لإلنس���انية ال تقبل بها 
الدول املتقدمة، وقال: »ما نفعله حماية لفيروز ولورثة عاصي 

الرحباني«. 
وقال م���روان إن هناك من يريد تقس���يم 
األخوين، مشيرا إلى أنه ال ميكن اختزال املدرسة 
الرحبانية في صوت فيروز فقط، فهي الصورة 
التي كانت تظهر على املسرح، بينما عاصي أو 
منصور هما صانعا الفكر والفلسفة واملوسيقى 

والشعر. 
وأضاف أن ظاهرة األخوين وفيروز ظاهرة 
لن تتكرر، مشيرا إلى أنه مت إصدار أسطوانة 
لفيروز من فترة قصيرة تتضمن أغاني معظمها 
لألخوين الرحباني، أنتجتها شركة كبيرة بوجود 
صورتها عل���ى العلم اللبناني، ولم يتم وقف 

إصدار األسطوانة. 
يأتي ذلك بينما تابعت كاميرا »صباح اخلير 
يا عرب« االعتصام الذي نظمه محبو فيروز أمام املتحف الوطني 
للتضامن صمتا معها، وشارك عدد من اإلعالميني والفنانني في 
مقدمتهم رميا الرحباني � ابنة فيروز� التي قالت إنها لبت الدعوة 

وحضرت مثلها مثل محبي فيروز في مسيرة صامتة. 
وأعرب���ت اإلعالمية نضال األحمدية عن انزعاجها مما حدث 
من خالفات بني فيروز والرحابنة، مؤكدة أن هناك إنذارا قانونيا 
أرسله الرحابنة إلى بيروت، مطالبني فيه بإحضار وحبس السيدة 

فيروز بسبب إعادتها ملسرحية »يعيش يعيش«. 

)أ.پ(تركيب عني صناعية للمريض جانب من عملية ترميم وجه نيلسون  

تود نيلسون أثناء تركيب األذن الصناعية

جانب من االعتصام السلمي 

يأكل ويتحدث اآلن بصعوبة بالغة

زراعة كاملة لوجه مريض أصيب بعيار ناري
قالت صحيفة الباييس 
االسبانية إن أول مريض 
في العالم يخضع لعملية 
زراعة كاملة للوجه غادر 
مستشفى مدينة برشلونة 

باسبانيا.
وأضاف���ت الصحيفة 
أن املريض تود نيلسون 
شارك في ندوة صحافية 
لتس���ليط  خصص���ت 
الضوء عل���ى تطورات 
هذه احلال���ة األولى من 
نوعها ف���ي العالم، وقد 
توجه املريض بالشكر إلى 
عائلته وللفريق الطبي 
الذي جنح في إجراء هذه 
العملية املعقدة بزراعة 
وج���ه كامل بعد أن تلف 
وجهه األصلي إثر إصابته 
بعيار ناري. وأشار فريقه 
الطبي إلى أن حالة تود 
نيلسون تتحسن بشكل 
تدريجي وأنه بحاجة إلى 
ثمانية عشر شهرا حتى 
تستقر حالته نهائيا ويبدأ 
حياته اجلديدة. يذكر أن 
نيلس���ون أصبح يأكل 
ويتحدث حتى ولو كان 

بصعوبة بالغة.

الديبلوماسيون اإليطاليون 
ُيضربون احتجاجًا 

على خطة التقشف
ميالن���و � وكاالت: أضرب 
الديبلوماسيون اإليطاليون في 
روما وفي 325 سفارة وقنصلية 
ومركزا ثقافيا ايطاليا في اخلارج 
ليوم واحد احتجاجا على خطة 
التقشف واحلد من النفقات التي 

اعتمدتها احلكومة.
وقال���ت نقاب���ة املوظفني 
الديبلوماس���يني ف���ي وزارة 
ان  اخلارجي���ة »س���يندامي« 
اإلضراب احتجاج على خفض 
النفق���ات ال���ى احل���د األدنى 
والذي اعتبرته مضرا بالعمل 

الديبلوماسي.
ونظم اإلضراب عشية مؤمتر 
السفراء اإليطاليني في فارنيسينا 
مقر وزارة اخلارجية في روما 
وتنص خطة التقشف التي تبلغ 
قيمتها نحو 25 مليار يورو على 
جتميد مرتبات املوظفني على 
3 س���نوات وخفض ميزانيات 

الوزارات بقيمة %10.
وينبغ����ي ان تتي����ح خطة 
العجز في  التقش����ف خف����ض 
الى 2.7% من اجمالي  امليزانية 
الناجت الداخلي في 2012 مقابل 
5.3% ف����ي 2009 بهدف طمأنة 
األسواق في حني ترزح إيطاليا 
حتت ديون عامة س����تصل الى 
118% من إجمالي الناجت الداخلي 

في 2010.

.. والنساء يفضلن أنف كيدمان وشفاه إنچلينا

كاليفورنيا � سي.ان.ان: مع تزايد الطلب 
على جراحات التجميل، يقول األطباء إن 
الزبائن بدأوا يرسمون أشكالهم بأنفسهم، 
إذ تطلب النساء مثال أنف املمثلة نيكول 
كيدمان وش����ف���اه النجم��������ة أنچلين���ا 

چول��ي.
وعادة ما يواف����ق األطباء على بعض 
الطلبات، لكنهم يعبرون عن قلق ش����ديد 
على صحة املرض����ى، عندما يطلبون أن 
تكون أشكالهم مطابقة متاما للمشاهير، 

وهو أمر يؤشر إلى اختالالت واضحة في 
احلالة النفسية والعقلية للبعض.

وفي نهاية األس����بوع املاضي، ناشدت 
النجمة كيم كردشيان، واحدة من معجباتها 
على موق����ع »تويتر، »أال متضي قدما في 
اخلضوع جلراح����ة التجميل في محاولة 
لتبدو نسخة عنها«، وقالت لها »ال حتاولي 

أن تكوني شخصا آخر«.
وفي العام املاضي، استخدمت النجمة 
دميي مور موقع »تويتر« في محاولة لوقف 

امرأة خططت إلج����راء عمليات جتميلية 
لتصبح شبيهة جدا بنجمة هوليوود.

وتقول الطبيبة النفس����ية إيفا ريتفو، 
واملدرس����ة في جامعة ميامي ميلر والية 
فلوريدا، إن »السعي لتبدو وكأنك شخص 
آخ����ر، ال ميك����ن أن يك����ون طبيعيا.. كل 
ش����خص ينبغي أن يكون على طبيعته 
وليس نسخة أخرى من شخص آخر.. كل 
شخص له مواهب فريدة وقدرات ومظه���ر 

متمي���ز«.

نيكول كيدمانأنچلينا چولي

لوثر ماتيوس مع زوجته

أكد أن الرحابنة غير ماديين ويسعون إلى الحفاظ على المبادئ

مروان الرحباني: لم نمنع فيروز من الغناء.. وتجاهل حقوقنا جريمة 

زوجة العب الكرة األلماني ماتيوس 
تعترف:  شعرت بأنني بال قيمة من دونه.. فخنته!

»القاعدة« تسرق الدم لمداواة جرحاها!
ذكرت صحيفة نيويورك تاميز األميركية ان أفرادا 
من مقاتلي تنظيم القاعدة يقتحمون املستشفيات 
العراقية وبنوك ال���دم ويهددون موظفيها بالقتل 
في حال لم يتم تزويدهم مبخزون من الدم، وذلك 
إلسعاف جرحاهم الذين يسقطون في املواجهات 

مع اجلنود األميركيني والعراقيني.

وذكرت الصحيفة ان قوات األمن املسؤولة في 
املستشفيات العراقية غالبا ما تقف مكتوفة األيدي 
وتتفرج على مقاتلي القاعدة وهم يقومون بذلك، 
وهو ما يزيد الشكوك بشأن قدرة العراقيني على 
تس���لم زمام األمن بعد رحيل الق���وات األجنبية، 

وفقا للصحيفة.

برلني � د.ب.أ: وجهت ليليانا 
زوجة العب الكرة األملاني السابق 
لوثر ماتي���وس انتقادات حادة 
لزوجها وبررت أسباب خيانتها 
ل���ه. وقالت ليليان���ا )22 عاما( 
التلفزيونية   »1 حملطة »س���ات 
األملانية إن ماتيوس )49 عاما( 
كان يحرص بشكل شبه دائم على 
منحها الشعور بأنها »امرأة بال 
قيمة بدونه«. وأعربت ليليانا عن 
أسفها لعدم توافر الشجاعة لدى 
ماتيوس لسرد تفاصيل احلياة 
بينهما، وأكدت أنها لم تخدعه أو 

تكذب عليه.
التي نشرتها  وحول الصور 
إحدى الصحف لها وهي في حالة 
انسجام مع رجل أعمال في إيطاليا 
نفت زوجة ماتي���وس تناولها 
اخلمر في ذل���ك الوقت، وقالت 
»الكحول لم يكن مبررا ملا حدث«. 

واشتكت ليليانا من حياتها مع 
ماتيوس، وأكدت أنها فقدت الثقة 
في نفسها وأحملت إلى أن زوجها 
كان يتعامل معها بعنف، ورفضت 
احلديث عن تعرضها للضرب من 

قبل ماتيوس.
يذكر أن ماتي���وس وليليانا 
العام  األوكرانية األصل تزوجا 
املاضي ف���ي الس فيغاس وهي 

الزيجة الرابعة ملاتيوس. 

مروان الرحباني

سيدة تستعد للخضوع لعملية جتميل

االقتراض لعمليات التجميل في الكويت.. حل لمشكلة أم بداية ألخرى؟
كونا � نادية دش���تي: الرضا 
عن ال���ذات خصوصا من ناحية 
الشكل إش���كالية معقدة أكثر ما 
يعبر عنها هو تزايد نسبة عمليات 
التجميل حول العالم مع التقدم 
العلمي والتكنولوجي الى درجة 
أن البعض قد يلجأ الى القروض 
البنكية لتصحيح ما يراها عيوبا 
جسدية لديه على اختالفها حتى 
حتول األم���ر الى جدل بني مؤيد 

ورافض بشدة.
وتتعدد عمليات التجميل بني 
شفط الدهون من أماكن مختلفة 
من اجلسم الى جتميل األنف وهي 
اكثر العمليات التجميلية الشائعة 
مرورا بجراحات تعديل تشوهات 
جراء حوادث منزلية أو مرورية 
او حروق الى ما سواها وال تنتهي 

بعمليات زراعة الشعر.
وتب���دأ أس���عار تكلف���ة تلك 
العمليات ب� 150 دينارا وقد تصل 
الى 3 آالف دينار حسب طبيعة 

العملية واجلزء املراد جتميله.
وال تقتصر عمليات التجميل 
على النساء كما يظن على نطاق 
واسع بل ان بعض الرجال يسعون 
كذلك الى معاجلة ما يعتقدون انها 
مشكلة تتعلق بأشكالهم وبإمكان 
من يتردد على عيادات التجميل 
ان يجد في غرف االنتظار رجاال 
يرغبون في تعديل ما في أشكالهم 
أو في التخلص من دهون زائدة 
يصع���ب فقدانه���ا بالرياضة او 
احلمية او االلتزام بنظام غذائي 

على فترات طويلة.
وفي هذا الصدد التقت »كونا« 
النفسية  باستش���اري األمراض 
د.ابراهي���م العلي ال���ذي أكد أن 
اللجوء الى االقتراض لهذا الغرض 
يعبر عن نوع من أنواع الضغوط 
النفسية والذهنية التي يعيشها 
اإلنسان بسبب متطلبات ضرورية 

وأحيانا كمالية.
وقال د.العلي ان اجراء العمليات 
التجميلية ال يستحق االقتراض 
الن احلياة العملية تفرض على 
اإلنس���ان ضغوطا كثي���رة في 
ظل زيادة أعب���اء احلياة املادية 

السيما بالنسبة ألصحاب الدخول 
املنخفضة حيث ان السيارة بقرض 

والبيت بقرض وما الى هنالك.
وأش���ار الى ان هناك امورا ال 
ميكن العي���ش دونها قد تضطر 
اإلنسان الى االقتراض اال ان امورا 
اخرى مثل الس���فر او التجميل 
وخالفه فال تس���تحق ان يعيش 
املرء حتت وطأة ضغط القرض 

من اجلها.
من جانب آخر قال د.العلي ان 
من ميتلك املال ويرغب في جتميل 
شكله او حل مشكلة تؤرقه امر 
ايجابي وجميل وال عيب فيه الن 
اجلمال امر رائ���ع وليس هنالك 
من ال يطمح للوصول اليه لكن 
من يعيش ظروفا مادية صعبة 
باعتقادي انه غير مضطر لتحميل 
نفسه أعباء اضافية تشكل ضغطا 

نفسيا وعصبيا عليه.
وأوضح انه في حال كان املرء 
يعاني مشكلة تؤرقه وتؤثر على 
اختالطه بالناس فإن معاجلتها عن 
طريق جراحات التجميل امر مهم 

ويؤتي ثمارا ايجابية.
م���ن جهته رأى استش���اري 
األمراض اجللدية وجراحة اجللد 
التجميلية في مستشفى السالم 
الدولي د.ابراهيم العرادي جانبني 
اثنني في عمليات التجميل االول 

ايجابي يفضي الى السعادة والثقة 
لدى املريض واخر سلبي يسبب 
التعاسة واملعاناة نتيجة اآلثار 
اجلانبية الناجمة عن العملية او 
نتيجة لعدم رضا املريض التام 

عن نتائجها.
وقال د.العرادي ان االقتراض من 
اجل اجراء العمليات التجميلية قد 
يؤدي الى نتائج سلبية للمريض 
والى ضغط نفسي ومادي السيما 
عند عدم حتقيق الرضا لديه أو 
عدم اقتناعه بشكله اجلديد وقد 
يؤدي ذلك ال���ى نتائج ال حتمد 
عقباها للمريض ورمبا للطبيب 
الذي رمبا يتعرض الى لوم من 

قبل املريض.
ونص���ح بالتري���ث واختيار 
املناس���بة  التجميلية  العملي���ة 
والتأكد من نس���بة جناحها قبل 

املضي في اي خطوة فيها.
من جهته أعرب جاسم بورحمة 
املوظف في احدى الدوائر احلكومية 
عن اعتق���اده ب���أن اإلقبال على 
اجلراحات التجميلية ليست موضة 
او صرعة كما يطلق عليها البعض 
وامنا هي رغبة من الشخص الذي 
يعاني من مشكلة ما في وجهه او 
جسمه بتعديل هذا العيب الذي قد 
يكون خلقيا او وراثيا او بسبب 

حوادث متنوعة.

الى بعض  وأش���ار بورحمة 
العي���وب التي ال ميك���ن احلياة 
بشكل طبيعي معها مثل الدهون 
الزائدة التي تعوق حركة اإلنسان 

أحيانا.
وقال انه ال يعارض ان يقترض 
من اجل تصحيح أي مشكله في 
جس���مه او ش���كله معتبرا هذا 
املوضوع ش���أنا شخصيا ويهم 
اإلنسان بعينه وال يحق ألحد آخر 
التدخل في ذلك الن املشكلة تؤرق 

صاحبها وال يعيها اآلخرون.
كما التق���ت »كونا« ام محمد 
التي أكدت ان اللجوء الى عمليات 
التجمي���ل امر ض���روري أحيانا 
وقد تتغير حياة اإلنس���ان نحو 
األفضل الس���يما ملن يعاني من 
عيوب خلقية ظهرت مع الوالدة 
او تعرض حلوادث، مضيفة انها 
ال جت���د عيبا في أن تقترض من 

اجل التجميل.
وأوضحت ام محمد انها عانت 
من مرض تصلب الشرايني ملدة 
خمس سنوات وضيق في التنفس 
ومشكالت أخرى في الكوليسترول 
والضغط بسبب وزنها الزائد الذي 
كان يش���كل عامل قلق بالنسبة 

اليها.
وأشارت الى انها وبعد تفكير 
وبحث طويلني توصلت الى قرار 
بإج���راء عملية ش���فط للدهون 
في مناطق متفرقة من جس���دها 
للوصول الى وزن ش���به مثالي 
ما قد يخلصها من األمراض التي 
سببتها السمنة وقد أجرت العملية 
بالفعل على يد احد استش���اريي 

التجميل منذ 6 أشهر.
الى  انها اضطرت  وأوضحت 
اقتراض مبلغ 3 آالف و500 دينار 
من أحد البنوك إلجراء العملية.

وعبرت عن سعادتها بنتائج 
العملية بالقول انها باتت تشعر 
بأنها انسانة مختلفة عن السابق 
التي  كما تخلصت من األمراض 
كان���ت تعانيها وق���د أصبحت 
حريصة على االستمرار مبمارسة 
الرياضة بشكل منتظم لتتمكن 
من احملافظة على وزنها احلالي.

تبدأ أسعارها بـ 150 دينارًا وقد تصل إلى 3 آالف


