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 ساحة معبد هابو وفي اإلطار كامبل ودي كابريو

 وائل كفوري  رشدي أباظة 

 «عشاء فاخر» لناعومي كامبل وحواس والشريف 
  ودي كابريو في معبد هابو في األقصر

 األقصر ـ د.ب.أ: عـادت إلى مدينة األقصر امس عارضة األزياء العاملية ناعومـي كامبل بعد رحلة نيلية من 
مدينة األقصر إلى مدينة أسـوان، اسـتمرت أربعة أيام، وزارت خاللها معابد إسنا وإدفو وكوم امبو وآثار أسوان، 

في إطار زيارتها احلالية ملصر.
  وقد تناولت النجمة العاملية، عشاءفاخرًا  بصحبة النجم ليوناردو دي كابريو والفنان العاملي عمر الشريف 
والدكتـور زاهي حواس األمني العام للمجلس األعلى لآلثار املصرية وعدد من أصدقائها يتردد أن بينهم عارضة 

األزياء اإلسرائيلية بار رفائيلي صديقة ليوناردو دي كابريو.
  واعتذر د.سمير فرج محافظ األقصر عن املشاركة في مأدبة العشاء للمرة الثانية.

  وكانت عارضة األزياء العاملية وجهت الدعوة للمحافظ لتناول العشاء مساء األحد املاضي في معبد امللكة 
حتشبسوت بصحبة ١١ من أصدقائها غير أن سمير فرج اعتذر عن تلبية الدعوة.

  وجتولت ناعومي وأصدقاؤها بني آثار األقصر بعد أيام من نشر خبر إقامة حفل زواجها من خطيبها الثري الروسي 
فالديسالف دورونني داخل معبد األقصر الفرعوني في السابع من ديسمبر املقبل حيث أشارت مصادر مسؤولة 

في محافظة األقصر أن ناعومي وأصدقاءها تفقدوا املكان املقترح إلقامة حفل الزفاف في معبد األقصر. 

 آثار الحكيم:  
 لست إخوانية.. أو سلفية.. أو درويشة!

 القاهرة ـ وكاالت: في نـــدوة خاصة باملتحف املصري 
بالقاهـــرة قالت الفنانة آثـــار احلكيم: كالمي عن 
الدين وبداية اخللق والكتب السماوية ال يعني 
انتمائي لتيارات دينية، فأنا لست اخوانية او 
سلفية او درويشة ولكن القراءة زادتني 

علما في كل مجاالت احلياة.
  واعربت آثار عن حزنها من الفتنة 
التي اصابت كل مجاالت احلياة قائلة: 
«فـــي الفن نقول مـــن افضل مصر ام 
سورية أم األردن؟ كما ان هناك فتنة بني 
االحزاب، وبني ابناء الدين الواحد، وبني 
املسلمني واملسيحيني، وكلنا مدانون 

في ذلك».
  وأكـــدت ان صناعة الســـينما في 
مصر عشوائية مثل التعليم احلكومي 
بدليل انه كل عام يتخرج جامعيون ال 
يستطيع بعضهم القراءة الصحيحة، 
متســـائلة: كيف ننـــادي باالهتمام 
بالتعليم وتطويره وكل وزرائنا أحلقوا 

ابناءهم بالتعليم الدولي؟
  وعـــن الدور الـــذي حتلم 
بتقدميه في عمل فني قالت: 
هناك شـــخصيات كثيرة 
التاريخ االنســـاني  فـــي 
واالسالمي تستحق التقدمي 
لكنني احلم بدور رابعة 
العدوية واسماء بنت 
أبي بكر وملكة ســـبأ 
وكليوباتـــرا، الفتة الى 
ان املسلســـل عـــرض 
عليها بالفعل منذ ١٠ 
ســـنوات ولم يكن 

هناك نصيب. 

 الوشم بالذهب الخالص.. أحدث صيحة لزينة نساء اإلمارات 
 دبيـ  وكاالت: تتوارى احلناء واملجوهرات 
البراقة أمام الوشــــم بالذهب اخلالص الذي 
أصبح أحــــدث صيحة في عالــــم التجميل 
واالكسسوارات وخاصة للنساء الشغوفات 
بالزينة في حفالت دبي. فقد ظهر نشــــاط 
جتاري جديد في دبي يعرض وشما مؤقتا من 
الذهب عيار ٢٤ قيراطا كزينة مثالية للمرأة 
في حفالت الزفاف وغيرها من املناســــبات 
اخلاصة بأسعار زهيدة تبدأ من ٥٠ دوالرا 
وهو سعر معقول بالنظر إلى أسعار الذهب 

اآلخذة في التزايد.
  وملركز «اجللد الثمــــني» الذي يقدم هذا 
النشاط مكانان في دبي.. أحدهما في فندق 
برج العرب الفخم حيث ميكن رســــم وشم 
مصنوع من الذهب أو البالتني بنسبة ٩٩٫٩٪ 
ليضفي بريقا على األســــلوب اخلاص لكل 

امرأة في األناقة.
  وقال ارنو فالمبو مدير املركز «إنها ثورة 
في مجال فنون اجلسم ومجال الوشم. إنها 
املرة األولى التي نستطيع فيها استخدام مادة 
من عيــــار ٢٤ قيراطا من الذهب أو البالتني 
في اجلسم». ويعتقد فالمبو أن الفكرة وهي 

يابانية االصل ستنجح في اخلليج حيث تقوم 
العديد من النساء برسم وشم مؤقت من احلناء 
في حفالت الزفاف واملناسبات اخلاصة. وقال 
فالمبو «االهتمام موجود بوضوح. إنه منتج 
بني احللي ألننا نستخدم الذهب والبالتني 
وأيضا تصميماتنا واضحة التفاصيل. إنه 
نوع من احللي للجسم لذلك فهو بني احللي 
واملكياج واألكسسوار. من السهل جدا اتخاذ 
قرار باحلصول على وشم من الذهب مقارنة 

بشراء مجوهرات جديدة».
  واضاف أن غشــــاء رقيقا من الذهب او 
البالتني يستخدم لرسم الوشم الذي يوضع 
بعد ذلك على اجللد وميكن ان يبقى ملا يصل 

الى اسبوع.
  وقال فالمبو إن ثمن الوشم يبدأ من ٢٠٠ 
درهم إماراتي أي نحو ٤٥ دوالرا وقد يصل إلى 
٢٠ ألف درهم إماراتي أي نحو ٥٥٠٠ دوالر. 
وتابع «نعتزم تعيني ٢٥ موزعا في اإلجمالي 
في اإلمارات العربية املتحدة. وبدءا من يناير 
سنبدأ أيضا في اململكة العربية السعودية 
وفي قطر وفي البحرين ونأمل تغطية كل 

الشرق األوسط في العامني املقبلني». 

 وائل كفوري: «الدونجوان» رشدي أباظة  
 بيروتـ  وكاالت: 
من املعـــروف أن 
الراحـــل  الفنـــان 
أباظة كان  رشدي 
محط أنظار النساء، 
ملظهـــره الرجولي 
ووسامته من جهة، 
ولكرم يده من جهة 

أخرى.
  كما يشكل الفنان 
الراحل  املصـــري 
قيمة فنية كبيرة، 

ملشـــاركته في عدد كبير من األفالم السينمائية. 
واشتهر كثيرا بتنوع أدواره. ولعل الرصيد الفني 
والشخصي ألباظة، يشكل مادة «دسمة» للدراما 

التلفزيونية.
  من هنا، فضل املنتج محيي زايد خوض املغامرة، 
عبر جتسيد حياة رشدي أباظة تلفزيونيا. وقد 
أحال مهمة إخراج املسلسل املنوي تنفيذه، وعنوانه 
«دوجنـــوان» (يضم ثالثني حلقـــة)، الى املخرج 

اللبناني أسد فوالدكار.
  الفنان اللبناني وائل كفوري امللقب بـ«الدوجنوان» 
هو املرشـــح األساســـي للعـــب دور أباظة. فيما 

تـــرددت  كانـــت 
أسماء جنوم عدة 
للعب الشخصية. 
كالفنانني املصريني 
محمـــود حميدة، 
ياسر جالل، وخالد 
صالـــح، وأحمـــد 

عز.
علـــم    ولـــدى 
املخـــرج فوالدكار 
بأن كفوري يقوم 
بجولة غنائية في 
الواليات املتحدة األميركية، فوض مدير أعماله إيدي 
غامن، نقل «العرض» الى كفوري. وجاء اجلواب 
بأنه متحمس للفكرة ويهمه االطالع على النص ما 
وضع املوضوع على السكة. ومن املفترض عودة 
كفوري خالل أيام قليلة الى بيروت، حيث من املقرر 

أن يبدأ النقاش في التفاصيل بني الرجلني.
  وكفوري الذي يتوقع خوض جتربة التمثيل 
للمرة األولى، من خـــالل «الدوجنوان»، البد أنه 
سيضيف الى رصيده الغنائي، جتربة أولى ومهمة 
في مجال التمثيل، باعتبارها تنقل سيرة الفنان 

املصري الكبير. 

 السيارة الطائرة..
   حقيقة واقعة

 نيويوركـ  سي.إن.إن: تتصدر السيارة التي تطير قائمة تصورات 
اخليال العلمي الكالســـيكية التي دفعت كثيرين لتوجيه السؤال 
التالـــي: ملاذا ال يوجـــد لدينا هذه (الســـيارة الطائرة) حتى اآلن؟ 
رمبا يكون اجلواب على هذا الســـؤال، «قريبا»، إذ إن الباحثني في 
الوقت احلالي، مع توافر املزيد من األموال لدى اجليش األميركي، 
رمبا اقتربوا خطوة بالفعل نحو هذا النوع من املركبات احلوامة، 
الشبيهة بتلك التي مت تقدميها في فيلمي «بليد رانر» و«جتسونز»، 

وجعلها حقيقة واقعة.
  وكالة مشاريع األبحاث الدفاعية املتقدمة «داربا» DARPA، تقدم 
حاليا املنح للعلماء للمســـاعدة في تطوير برنامجها «املتحول»، 
الذي يسعى لتصنيع سيارة ميكنها اإلقالع عموديا مثل الطائرات 

املروحية والطيران.
  وخالل هذا األسبوع، حصل على جائزة «معهد الروبوتات» في 
جامعة كارنيجي ميلون علـــى عقد بقيمة ٩٨٨ ألف دوالر لتطوير 
نظام الطيران للمتحـــول. وبدأ املعهد العمل بالفعل على املركبات 
اآللية الطائرة، التي يقول الباحثون إنها ســـتكون حاسمة لنجاح 
مركبة عسكرية ميكنها االنتقال من حالة املعركة على األرض إلى 
اجلو بسالسة. وقال األستاذ الباحث في معهد الروبوتات بجامعة 
كارنيجي، ساجنيف سينغ: «إن «املتحول» يعتمد في كل شيء على 
املرونة في احلركة، واألمر الرئيســـي لهـــذا املفهوم هو فكرة التي 
مفادها أن الســـيارة ميكن أن يقودها جندي عادي من دون خبرة 

في التحليق والطيران».  

 روماـ  يو.بي.آي: زعم مصور باباراتزي إيطالي 
وجود صور حلفالت جنسية أقامها رئيس الوزراء 
اإليطالي سيلفيو برلسكوني في منزله مبنطقة 

أركوري قرب ميالنو.
  ونقلت وكالـــة األنباء اإليطاليـــة «آكي» عن 
املصور املثير للجدل فابريتزيو كورونا ان «الصور 
موجودة. ولكن ليس هناك صحيفة أو مجلة ميكن 

أن تنشرها وال وكالة أنباء ميكن أن تعرضها».
  وكورونا هو شريك ملكتشف املواهب والوكيل 
الشهير ليلي مورا الذي يجري التحقيق معه في 
إطار قضية حتريض على البغاء والذي أشيع أنه 
اصطحب إلى إحدى احلفالت مبنزل برلسكوني 
الراقصـــة املغربية «روبي» التي اشـــتهرت بعد 

شائعات بعالقتها برئيس الوزراء.
  وكان كورونـــا الـــذي يعـــرف بلقـــب «ملك 
الباباراتزي» يحضر جلسة استئناف حكم بسجنه 

ثالث سنوات وثمانية أشهر في ديسمبر ٢٠٠٩ بعد 
إدانته بابتزاز الدراج اإليطالي ماركو ميالندري 

والهداف البرازيلي أدريانو.
  وتدعو املعارضة اإليطالية برلســـكوني إلى 
االستقالة بسبب «استغالل منصبه ملآرب شخصية» 
بعد أن ظهرت أدلة على أنه أمر شـــرطة ميالنو 
بإطالق سراح روبي من احلجز لالشتباه بسرقة 

آالف اليورو واملجوهرات من أحد معارفها.
  وكانت تقارير إعالمية إيطالية نقلت عن روبي 
أنها أقامت عالقة جنسية ببرلسكوني وكانت ضيفة 
في إحدى حفالت منزله حيث مارس املدعوون لعبة 

جنسية يطلق عليها إسم «بونغا بونغا».
  ونفى رئيس الـــوزراء اإليطالـــي والراقصة 
املغربية االتهامات غير ان برلسكوني مثقل أصال 
بفضائح أخـــرى بينها عالقته مبومس وعارضة 

أزياء قاصر. 

 باباراتزي إيطالي يزعم وجود صور 
  لحفالت إباحية أقامها برلسكوني في منزله


