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اله���اي � س���ي.إن.إن: أقرت 
البريطانية  عارض���ة األزي���اء 
ناعومي كامب���ل بتلقيها هدية 
كانت عبارة عن »أحجار قذرة« 
� تبني الحقا أنها ماسات � قالت 
إنها من الرئيس الليبيري السابق 
تشارلز تايلور الذي يواجه تهما 
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، 
الدولية جلرائم  أمام احملكم���ة 

احلرب في سيراليون.
وقالت العارضة الش���هيرة، 
التي أدلت بشهادتها أمام احملكمة 
الدولية في الهاي بهولندا امس، 
إنها تلق���ت تلك األحجار عندما 
كانت مدعوة حلضور حفل عشاء 
أفريقي  الزعيم اجلنوب  مبنزل 

نيلسون مانديال، عام 1997.
وذكرت كامبل في ش���هادتها 
»أثناء نومي سمعت طرقا على 
باب غرفتي، وعندما فتحت الباب 
وجدت رجلني قدما لي كيس���ا، 
وقاال: هدية ل���ك«، وأضافت أن 
الرجلني لم يقدما نفسيهما، كما 

لم يتفوها بأي كلمات أخرى.
 CNN وقال���ت، في بث نقلته
لوقائع احملكمة بفارق زمني 30 
دقيقة، إنها فتحت الكيس صباح 
اليوم التالي ورأت »مجموعة من 
األحج���ار الصغيرة جدا، كانت 
تبدو ق���ذرة«، وأثن���اء تناولها 

عن قرارها لتجن���ب معاقبتها 
بالسجن لسبعة أعوام، أو غرامة 
قدرها 500 دوالر، أو العقوبتني 
معا. ويواجه الرئيس الليبيري 
السابق تهم جرائم حرب لدوره 
في الصراع الدموي الذي شهدته 
الذي أججه »ماس  سيراليون، 
الدم«، أو كم���ا يعرف ب� »ماس 

الصراعات«.
العام  وتقول وثائق االدعاء 
إن تايلور منح السوبر موديل 
قطعة م���اس ضخمة كهدية في 

اإلفط���ار، أخبرت وكيل أعمالها 
وامرأة أخرى مبا حدث. وتابعت 
اللذين  قائلة: أحد الش���خصني 
حتدثت إليهما قال لها »حسنا. 
يبدو أنها )الهدية( من تشارلز 
تايل���ور«، بينم���ا أضاف اآلخر 
أنها أحجار  الواضح  »نعم. من 

ماس«.
وأصدرت احملكم���ة الدولية 
مذكرة استدعاء بحق العارضة 
السمراء، التي فضت في البداية 
املثول أمام احملكمة، ولكنها عدلت 

جنوب أفريقيا عام 1997، وهو 
ما أكدته املمثلة ميا فارو، التي 
س���تمثل كذلك أمام احملكمة إلى 
جانب شاهدة أخرى تدعى كارول 

تايلور.
ويجادل االدعاء بأن شهادة 
كامبل ستثبت استخدام الرئيس 
الس���ابق، الذي تولى الس���لطة 
للفترة من 1997 حتى 2003 للماس 
غير املصقول للثراء الشخصي 

ومتويل شراء األسلحة.
وتوجه احملكمة الدولية التي 
تدعمه���ا األمم املتحدة لتايلور 
)62 عاما( خمس تهم بارتكاب 
جرائم ضد اإلنسانية منها القتل 
واالس���تغالل اجلنسي والعنف 
والعبودية، باإلضافة إلى خمس 
جرائم حرب، وتشمل اإلرهاب 
إلى تهمة  والتعذيب، باإلضافة 
االنتهاك اخلطير للقانون الدولي. 
وتس���ربت أنباء املاس���ة بعدما 
كشفت املمثلة ميا فارو أن ناعومي 
تلقتها من تايلور في عام 1997 
أفريقيا  بينما كانت في جنوب 

بدعوة من الزعيم مانديال. 
وقالت فارو، التي كانت مدعوة 
من مانديال في ذات الوقت: »انت ال 
تنسى عندما تقول لك صديقة انها 
تلقت ماسة ضخمة في منتصف 

الليل«.

تون���س � يو.ب���ي.آي: يزور 
النجم السينمائي العاملي أنطونيو 
بانديراس قريبا تونس لتصوير 
فيلمه اجلديد »العطش األسود« 
في بل���دة »مطماطة« في أقصى 

اجلنوب التونسي.
وذكرت صحيفة »الصباح« 
التونسية ان أنطونيو بانديراس 
تعاقد في وقت سابق مع شركة 
الس���ينمائي  »كوينتا« لالنتاج 
للع���ب دور البطول���ة في فيلم 
الذي سيبدأ  »العطش األسود« 
املقبل  أكتوبر  تصويره خ���الل 
بإشراف املخرج الفرنسي جون 

جاك آنو.
وينتظر ان ميضي بانديراس في تونس نحو أربعة أشهر لتصوير 
مش���اهد دوره في الفيلم الذي تدور أحداثه خالل فترة الثالثينيات 

في منطقة عربية خيالية.
وت���دور أحداث هذا الفيل���م حول ملك يدعى عّم���ار، يأمتن ابنه 
»عودة« لدى »نس���يب« حامي اململكة املجاورة، وذلك بهدف ان يعم 
الس���الم املنطقتني، لكن مبجرد ان اش���تد عود »عودة« هاجم امللك 
»عّمار« جاره »نسيب« وأشعل حربا شعواء الهدف منها االستيالء 

على آبار النفط.
يش���ار الى ان بلدة »مطماطة« )450 كلم جنوب شرق العاصمة( 
اكتسبت شهرة عاملية بسبب تصوير فيلم »حرب النجوم« للمخرج 
جورج لوكاس فيها، كم���ا اختارها عدد من املخرجني العامليني مثل 
اإليطاليني فرانكو زفيريلي، وغيدو كيازا واألميركي ستيفن سبيلبرغ 

لتصوير أفالمهم.

� س����ي.إن.إن: قالت  واشنطن 
النجمة األميركية جوليا روبرتس 
انها ترغب � ككل النساء � في مقاومة 
مظاهر الشيخوخة التي قد تبدو 
عليها مع م����رور الوقت، ولكنها 
ترف����ض رفضا قاطعا اس����تخدام 
البوتوكس لعالج التجاعيد وآثار 
الزمن، خاصة ف����ي الوجه، وذلك 

ألسباب تراها منطقية للغاية.
وح����ددت روبرتس )42 عاما( 
هذه األس����باب بتطلعها الى عدم 
فقدان القدرة على إظهار املشاعر، 
إذ من املعروف ان البوتوكس يفقد 
البش����رة مرونتها قائلة: أريد ان 

يتمكن أطفالي من معرفة مش����اعري، وأن يدركوا متى أكون غاضبة أو 
مسرورة أو حتى مرتبكة.

 »ELLE« وأضافت روبرتس في مقابلة ستظهر الشهر املقبل في مجلة
ان وجه اإلنس����ان هو الصفح����ة التي تظهر عليها طبيعته النفس����ية، 
مضيفة: »وجهنا يشرح هويتنا، وال يجب ان تظهر عليه آثار الزيارات 
الى الطبيب«. وأعربت النجمة األميركية عن استغرابها إلصرار بعض 
النس����اء على القيام بكل ما يخطر في األذهان إلخفاء عمرهن احلقيقي، 

ساخرة من الالتي يعشن في حالة من الهلع بسبب تقدم السن.
وأوضح����ت روبرتس موقفها بالقول: »من املؤس����ف اننا نعيش في 
هذا اجلو من الهلع في مجتمع ال متنح النساء ألنفسهن الفرصة لرؤية 
مظهرهن بعد التقدم بالس����ن، أما أنا فأريد ان أش����اهد ما سيكون عليه 
مظهري قبل ان أبدأ بإصالح األضرار«. وتبدو روبرتس مسرورة حتى 
اليوم مبظهرها العام، خاصة ان مجلة »بيبول« كانت قد اختارتها ضمن 
أجمل نساء العالم للعام الرابع على التوالي خالل السنة احلالية، ولكنها 

تشدد على ان همها األساسي حاليا منصب على العناية بأطفالها.

قطع أنف وأذني أفغانية جميلة بحكم محكمة تابعة لطالبان

ناعومي تقر بتلقي »ماسات قذرة« من رئيس ليبيريا السابق

بحكم من محكمة قبلية تابعة حلركة 
طالبان في أفغانس���تان قطع أنف وأذني 
شابة تبلغ من العمر 18 عاما بتهمة الهروب 

من بيت زوجها.
وذك���رت مصادر صحافية أفغانية أن 
عائش���ة تزوجت في مرحل���ة مبكرة من 
العمر وعاش���ت حياة صعبة مع زوجها، 
مم���ا دفعها للهروب، إال أن محكمة قبلية 
تابعة لطالبان حكمت عليها بهذا احلكم، 

وخولت أسرة زوجها بتنفيذه.
وتصدرت صورة عائشة، التي تعرضت 
لتلك العقوبة القاسية غالف العدد األخير 
من مجلة »تامي« األميركية، التي ذكرت في 
تفاصيل القصة وطريقة تنفيذ احلكم »أن 
شقيق زوجها أمسك بها في حني قام الزوج 

بقطع أنفها أوال وتبعه باألذنني«.
وأضافت الصحيف���ة أن املرأة تعيش 
حاليا على هذه احلالة في الوقت احلاضر 
وأنها كانت جميلة جدا رغم عدم استخدامها 

للمكياج.
ورأت عائشة في حديث لها مع »تامي« أن 
ما تعرضت له هو من تداعيات مساومات 
احلكومة األفغانية مع طالبان. وتساءلت 
بعد أن ملس���ت وجهها »هذا ما فعلوه بي 

فكيف لنا أن نتصالح معهم؟«.
يذكر أن الرئيس األفغاني أعلن في شهر 
يونيو املاضي ومبباركة أميركية عن بدء 

املفاوضات مع حركة طالبان للتوصل إلى 
اتفاقية سالم معها.

وطرحت املجلة سؤاال أدرجته إلى جانب 
صورة عائشة على غالف املجلة يقول »ما 
الذي سيحدث لو انسحب )األميركان( من 

أفغانستان؟«.
 وجاء الرد من خالل موقع ش���بكة 

اإلعالم األفغانية الذي اتهم أس���بوعية 
»تامي« بالسعي لتأجيج مشاعر القراء 
األميركيني لتبرير بقاء القوات األميركية 
في أفغانستان عبر اللجوء إلى صورة 
مثيرة لالش���مئزاز جتاه أفعال طالبان 

والشفقة جتاه املرأة.
وأش���ار املوقع األفغاني إلى وثائق 

سرية كشف النقاب عنها األسبوع املاضي 
بخصوص أنشطة اجليش األميركي في 
كل من العراق وأفغانستان مؤكدا أن تلك 
الوثائق مت تسريبها مبوافقة الواليات 
املتحدة بغية تبرير بقاء قوات أميركا 

في البلدين.
وتس���اءل املوقع قائ���ال »بعد مرور 
9 أع���وام على التواج���د األميركي في 
أفغانستان، ملاذا توقف هذا البلد خالفا 
لألش���هر األولى عن محارب���ة طالبان 
في الس���نوات األخيرة، ويسمح اليوم 
ملليشياتها املتطرفة بالعودة إلى السلطة 
مرة أخرى لتطبق القوانني العنيفة ضد 

الشعب«؟
التقطها  التي  وبخصوص الصورة 
مصور من إفريقيا اجلنوبية يعمل لصالح 
مجلة »تامي« يدعى جود بايبر فإنه حاول 
أال يعرض حياة عائشة للخطر في حال 

نشر صورتها.
وذكرت الصحيفة أن عائشة تعلم أن 
صورتها أصبحت رمزا آلالم ومآسي املرأة 
األفغانية نتيجة ملمارسات طالبان، فهي 
تعيش في الوقت الراهن في مكان سري 
ومن املتوقع نقلها إلى الواليات املتحدة 
األميركية بهدف إخضاعها لعملية جراحية 

ترميمية ألنفها وأذنيها.

ردًا على رسائل هاتفية روجت للشائعة

منة شلبي: أديت العمرة وليس صحيحًا 
ارتدائي الحجاب واعتزالي الفن

بانديراس يصّور فيلم
 »العطش األسود« في تونس

جوليا روبرتس: لن ألجأ للبوتوكس 
وال أخاف الشيخوخة

أم.بي.سي: نفت املمثلة املصرية 
منة شلبي أي عالقة لها بالرسائل 
النصية التي مت إرس����الها جلمع 
غفير من اجلمه����ور واإلعالميني، 
تفيد بارتدائها احلجاب، واعتزالها 
التمثيل، بعد أدائها مناسك العمرة 
مؤخرا، مشددة على أنها ال تعلم أي 

شيء عن مصدر هذه الرسائل.
الفنانة املصرية عن  وأعربت 
استيائها من تصرف الشخص الذي 
قام بإرسال رسائل قصيرة على 
الهوات����ف احملمولة، يقول نصها: 
التمثيل،  »منة ش����لبي تعت����زل 
أدائها  وترتدي احلجاب بس����بب 

ملناس����ك العمرة. ادعوا لها بالثبات«. وأشارت إلى أن مضمون الرسالة 
نفس����ه أيضا غير منطقي، فما عالقة أدائي العم����رة باعتزالي التمثيل، 
وارت����داء احلجاب؟ أال توجد هناك فنان����ات كثيرات يؤدين العمرة، وال 

يزلن في املجال الفني. وناجحات؟
وتابعت احلوار قائلة انها اعتادت على الشائعات في حياتها للدرجة 
التي إذا مر فيها ش����هر دون إطالق ش����ائعة جديدة عنها تخص حياتها 
كارتباطها وزواجها وما شابه ذلك، أو تخص حياتها الفنية كأن ترفض 
عمال أو توافق على بطولة مسلسل أو شيء من هذا القبيل، فإنها تشعر 

بأن شيئا ما ينقصها.
وحول توقعاتها ملصدر هذه الرسائل قالت إنها ال تتهم أحدا بعينه، 
لكن بالتأكيد هو شخص يعاني من الفشل في حياته، ولديه وقت فراغ 
كبير. وأضافت ضاحكة: »أو من املتوقع أن تكون لديه عروض لرسائل 

مجانية، وأراد استغاللها جيدا«.
وعن ابتعادها عن الدراما التلفزيونية هذا العام قالت املمثلة املصرية 
إنها بعد جتربة مسلسل »حرب اجلواسيس« الذي عرض على الشاشة 
في ش����هر رمضان املاضي، وحقق جناحا كبيرا، كان من الصعب عليها 
قبول أي عمل يعرض عليها أقل في مستواه من مستوى هذا املسلسل، 
لذا فقد »ع����رض بالفعل علي أعمال عدة، لكني اعتذرت عنها برغم أنها 
غير هابطة، لكن في الوقت نفس����ه لم ترتق إلى قيمة مسلس����ل »حرب 
اجلواسيس«. وأضافت أنها س����تعوض هذا الغياب بعملني في اإلذاعة 
هما: »ش����غل عفاريت« مع حمادة هالل، وعمل آخ����ر بعنوان »حبيتي 
آخ����ر حاجة« أمام الفنان فتحي عبدالوهاب، باإلضافة إلى اس����تعدادها 
لتصوير فيلم »برج التجارة العاملي« مع املخرج يسري نصر اهلل، كما 
قامت مؤخرا بتوقيع عقد بطولة فيلم »إذاعة حب« الذي تشارك الفنان 

شريف سالمة في بطولته.

منة شلبي

أنطونيو بانديراس

جوليا روبرتس

الفتاة االفغانية املشوهة كما ظهرت على غالف مجلة »تامي«

ناعومي كامبل خالل ادالئها بشهادتها امس 

صحتك

حبوب منع الحمل
 تزيد خطر اإلصابة بسرطان الثدي

بوسطن � يو.بي.آي: أظهرت دراسة جديدة ان النساء األميركيات من أصل أفريقي اللواتي تناولن 
حبوب منع حمل كن معرضات أكثر من غيرهن لإلصابة بسرطان الثدي.

وقالت املعدة الرئيس����ية للدراسة لني روزنبرغ � البروفيسور في مركز جامعة بوسطن الطبي 
� ان الباحثني اس����تخدموا بيانات حول صحة النس����اء الس����وداوات وتابعوا 53848 امرأة خالل 12 
سنة تبني خاللها تسجيل 789 حالة اصابة بسرطان الثدي. وأشار الباحثون الى ان نسبة هرمون 
األستروجني الذي يستقبل السرطان السلبي كانت 65% أعلى عند النساء اللواتي لم يتناولن أبدا 
حبوب منع حمل. كما اكتشف الباحثون ان زيادة خطر اإلصابة بسرطان الثدي كانت أقل عند من 

لديهن أستروجني السرطان السلبي منه عند اللواتي لديهن أستروجني السرطان االيجابي.

مخرج »انكتب لي عمر« يؤكد استعانته
 بـ »دوبليرة« سيريالنكية.. وشيرين تنفي

مصرية تتهم في مقابلة تلفزيونية  رجلي شرطة باغتصابها

فتوى جزائرية تحرم أكل اللحم الهندي

إم.بي.سي: أكد املخرج محمد سامي مخرج كليب 
»انكتب لي عمر«، وهو أحدث ألبومات املطربة املصرية 
شيرين عبدالوهاب، أنه استعان مبوديلز سيرالنكية 
لتعمل دوبليرة، حيث حلت في بعض مشاهد املطربة 
املصرية بالكليب، ليظهرها بش����كل أفضل، خاصة 
أنها كانت حامال في الشهر اخلامس عند تصويره، 

كما قال.
وف����ي املقابل نفت املطربة املصرية هذه الواقعة 
بش����دة. وأكدت أن تصريحات املخرج عارية متاما 
من الصحة، وحتدته أن يثبت ادعاءاته. وقالت: »أنا 
ظهرت حامال ف����ي الكليب فهل معنى ذلك أنه بحث 

عن موديلز حامل أيضا«؟
وتابعت شيرين »ان كان سامي فعال ميتلك الصور 
التي تؤكد ذلك فلينش����رها، وأحتداه أن يكون ذلك 
صحيحا«. وأكدت أنها أدت مش����اهدها، وهي حامل، 
ولم تتم االستعانة بدوبليرة. وأعربت عن اندهاشها 
من انتقادات املخرج لها، خاصة أنها سبب شهرته، 

على حد قولها.
وفي املقابل، أكد محمد سامي أنه ميتلك الصور 
التي تكشف استعانته بدوبليرة سيريالنكية، لتحسني 
شكل ش����يرين في الكليب، ولكن أخالقه متنعه من 
نشرها على اإلنترنت، على الرغم من هجوم شيرين 
عليه. وأضاف أنه لو أراد أن يستعمل أسلوب الهجوم 

معها لكشف عن صور املوديل السيريالنكية.
وكشف � في الوقت نفسه � عن ندمه الشديد على 
تعاونه مع شيرين عبدالوهاب، مستنكرا في الوقت 
نفس����ه الهجوم العنيف الذي شنته في حقه، على 
الرغم من اعترافها بنج����اح كليب »انكتبلي عمر«. 

وأرجع سامي سبب هجوم املطربة عليه إلى شعورها 
بالغيرة من الصداقة الوطيدة التي تربطه باملطرب 
تامر حس����ني، الفتا إلى أن شيرين كانت قد طلبت 

منه عدم التعاون مع تامر، لكنه رفض.
واستنكر ما رددته شيرين من أنها أعطته فرصة 
عمره بالتعاون معها قائال: »شيرين تعاونت معي 
بعد أن أصبحت من أشهر عشرة مخرجني في الوطن 
العربي، وأجري في اليوم الواحد 80 ألف جنيه، على 
حد قوله«، مش����يرا إلى أنه تعاون مع كبار النجوم 

مثل تامر وهيفاء.

امرأة  اتخ����ذت  بي.بي.س����ي: 
مصرية اجراء غير عادي، حيث 
ظهرت على شاشة التلفزيون في 
مقابلة للحديث عما تزعم انه مت 
اغتصابها على يد رجلي شرطة.

 وتعد ه����ذه املقابلة االحدث 
ضمن سلس����لة م����ن االتهامات 

للشرطة املصرية.

ويق����ول مج����دي عبدالهادي 
مراسل »بي.بي.سي« في القاهرة 
ان هذه املقابل����ة تعد اجراء بالغ 
اجلرأة المرأة في مجتمع محافظ 
على الرغم من عدم كشف القناة 
الت����ي  التلفزيوني����ة اخلاص����ة 
اس����تضافتها ع����ن هويتها. وقد 
ظهرت املرأة وهي تتشح بالسواد 

من رأسها لقدميها، وزعمت املرأة 
انها اغتصبت في شاحنة للشرطة 
في طريق قروي ناء بالقرب من 
القاهرة.  وقالت املرأة متحدثة من 
خلف نقاب عن مالبسات احلادث، 
وحاولت منع دموعها عند احلديث 
عن االسباب التي دعتها لن��شر ما 

ج��رى لها.

العربي����ة � اجلزائ����ر:  بعد 6 
س����نوات من »فاجع����ة« تناول 
اجلزائريني للحوم احلمير فوق 
موائد رمضان، يثور جدل كبير 
هذه األيام ح����ول مدى صالحية 
اس����تهالك اللحم املس����تورد من 
الهند، بسبب شبهة أنه »حلم غير 
حالل«. وزاد الطني بلة دخول أحد 
الشيوخ املعروفني بإثارة اجلدل 
الش����ارع اجلزائري،  الفقهي في 
على اخلط، حيث أفتى ب� »حرمة 
أكل اللحم الهندي ألن الهند بالد 
وثنية والهنود ليس����وا من أهل 

الكتاب«.
فقد قال الشيخ شمس الدين 
بوروبي، في فتوى نشرها واطلعت 
عليها »العربي����ة. نت« إن »هذه 
اللحوم املستوردة من الهند حرام 
في حرام في حرام، ألنها مجهولة 
اللحم  أكل  ال����زكاة، وال يج����وز 
املجهول ال����زكاة، فكل ما لم يزك 
زكاة شرعية فهو حرام«، قبل أن 
يضيف »ما بالكم بذبيحة الوثني، 

الذي يعبد بقرة دون اهلل تعالى 
أو فأرا أو يعبد طيرا، فال يجوز 
أكل ذبيحته حتى لو ذبحها على 
الطريقة اإلسالمية، ألنه وثني ليس 
من املسلمني وال من أهل الكتاب«، 
بحسب ما ذكرت الفتوى حرفيا.

من جهتها، نش����رت صحيفة 
»الفج����ر« اجلزائرية في عددها، 
ي����وم األربعاء املاض����ي، تقريرا 
منس����وبا ملنتدى الندوة العاملية 
للشباب اإلس����المي، يتحدث عن 
الهندية، التي  فرقة »القاديانية« 
يعمل لديها 500 خبير في مختلف 
بالد العالم، وتتخذ من بريطانيا 

منطلقا لتحركاتها.
وبحسب الصحيفة هذه الفرقة 
تنشط في مجال تصدير اللحوم 
وتستخدم أختاما مزورة وتروج 
أنها  لتجارة محرمة على أساس 
منتج حالل. بالنسبة للجهات التي 
استوردت اللحم الهندي بكميات 
كبيرة، فاألمر ال يخرج عن »حرب 
مصالح« بني مستوردي اللحوم، 

ألن »الهند أكبر البلدان اإلسالمية 
تعدادا في السكان«، بحسب رئيس 
املجمع احلكومي لتحويل وتعليب 
اللحوم احلمراء، املعروف باسم 

)سوتراكوف( جهيد زفيزف.
وقال املتحدث ل� »العربية. نت« 
تعليقا على التهم املوجهة للحم 
املستورد من الهند »لقد استوردنا 
سابقا من بلدان غير إسالمية ولم 
تظهر مشكلة، واليوم استوردنا 
م����ن الهند حوالي 4 آالف طن من 
اللح����وم احلالل وف����ق املعايير 
الدولية املتفق عليها، كما تعاملنا 
مع فيدراليات ومس����الخ هندية 
مسلمة لتوريد اللحوم على غرار 
فيدرالية )مارهاسترا( وفيدرالية 

)إيترابراداش(«.
الهندي  اللح����م  وعن س����عر 
املس����تورد، كشف جهيد قائال ان 
س����عره ال يتجاوز ال� 500 دينار 
)قراب����ة 5 دوالرات(، ف����ي حني 
يتجاوز سعر اللحم احمللي 750 

دينارا.

إم.بي.سي: تربعت النجمة املكس���يكية احلسناء )لبنانية األصل( سلمى حايك على عرش 
األناقة لهذا العام ضمن قائمة املشاهير األكثر أناقة التي أطلقتها مجلة People األميركية، متفوقة 
بأناقتها على جنمات هوليوود، ومنافس���تها األولى النجمة چنيفر لوپيز، فيما احتل املطرب 

البورتريكي الشهير ريكي مارتن قائمة الرجال األكثر أناقة في العالم لهذا العام أيضا.
وكش���ف برنامج Entertainment Tonight ان س���لمى حايك تصدرت قائمة أكثر 10 مشاهير 
أناقة في العالم، وأضاف البرنامج ان سلمى )44 عاما( جنحت في ان تكشف عاما بعد عام عن 
حس���ها وذوقها الراقي أثناء اختيارها ملالبسها، إذ تختار أزياءها من ماركات مثل: »جوتشي« 
و»بالينسياجا« و»ايف سان لوران«. ونقلت مجلة »بيبول« عن جنمة األناقة قولها انها تعشق 
املوضة، وان سر أناقتها الدائمة هو حبها للتغيير، وأضافت: »أعشق ان أطل مبظهر جديد من 
حني آلخر، فأنا ال أحب ان يكون شعري ومالبسي كما هما طوال الوقت«. ونقلت مجلة »بيبول« 
عن جنمة األناقة قولها انها تعشق املوضة، وان سر أناقتها الدائمة هو حبها للتغيير، وأضافت: 
»أعش���ق ان أطل مبظهر جديد من حني آلخر، فأنا ال أحب ان يكون ش���عري ومالبسي كما هما 
ط���وال الوقت«. أما جنمة األناقة الثانية في القائمة فهي النجمة چنيفر لوپيز )42 عاما( التي 
احتفظت لنفس���ها بنصيب من األناقة، وقالت عنها املجلة انها »حتظى بحضور خاص وطاغ 

بفضل أزيائها املذهلة، والروح التي تطل من تلك الفساتني«.

سلمى حايك األكثر أناقة

شيرين عبدالوهاب


