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شهر حبس للفنانة ريم البارودي

»Elle« أيشواريا راي تقاضي مجلة

رمي البارودي

شعبان عبدالرحيم

إميان البحر درويش وزير الثقافة املصري فاروق حسني 

ليندسي لوهان

ساندرا بولوك مع املمثل ريان رينولدز

»Elle« غالف مجلة

القاهرة ـ وكاالت: انتصرت الفنانة ميسرة 
على املمثلة رمي البارودي، وذلك بعدما حكمت 
محكمة جنح مستأنف االقتصادية بسجن رمي 
ملدة شـــهر، مؤيدة بذلك احلكم السابق الذي 
صدر من احملكمة بحقها، رافضة الطعن التي 
تقدمت به البارودي، ليصبح بذلك احلكم نهائيا 
وواجب النفاذ. وأغلقـــت رمي هاتفها اجلوال 
فور صدور احلكم ولم يستطع أحد الوصول 
إليها، وأصبحت مطلوبة لتنفيذ احلكم من قبل 

األجهزة األمنية.
وتعـــود وقائع القضية إلـــى قيام الفنانة 
ميسرة بتحرير محضر ضد البارودي اتهمتها 
فيه بالسب والقذف، من خالل إرسال رسائل 
لها عبر الهاتف اجلوال خالل فترة تعاملهم معا 
في مسرحية »زي الفل« التي عرضت قبل نحو 
عامني. وصدر احلكم االبتدائي بسجن رمي ملدة 
شهرين، وفي االستئناف قضت احملكمة بسجنها 
ملدة شهر واحد، لتؤيد محكمة اجلنح مستأنف 
في آخـــر درجات التقاضي احلكم الصادر من 

محكمة الدرجة الثانية.
واجلدير بالذكر أن البـــارودي هي إحدى 
أبطال مسلسل »إحنا الطلبة«، وكانت مرشحة 
للمشاركة في بطولة مسلسل الفنان عمرو سعد 

الذي سيعرض خالل رمضان املقبل.

لنـــدنـ  ايالف: ذكر مصدر مقرب من 
املمثلة الهندية، أيشواريا راي، أن ملكة 
 »Elle« اجلمال السابقة تنوي مقاضاة مجلة
بعد أن ظهرت في نسختها املخصصة للهند 
على صورة الغالف وفي جميع الصور 
املرافقة للمقابلة في الداخل بلون بشرة 
أفتح بكثير من لون بشرتها احلقيقية.

 »Daily Mail« وأكد املصدر لصحيفة
البريطانية أن أيشواريا غضبت كثيرا 
من تصرف املجلة، وأنها استغربت كثيرا 
من سلوك املجلة، وأضاف أن أيشواريا 
قالت بغضب: »كنت أعتقد أن مثل هذه 
التصرفات قد اختفت في عصر أضحت 
النســـاء تقاس فيه بقدراتهن وكفائتهن 
وليس بلون بشرتهن«، معربة عن نيتها 

في مقاضاة املجلة.
وتلقت ادارة مجلة »Elle« ســـيال من 
االنتقادات والشكاوى من قرائها، خصوصا 
أن موضوع لون البشرة حساس للغاية 
في الهند، وغالبا ما ينظر الى هؤالء الذين 
يتمتعون ببشـــرة فاحتة على أنهم من 
أصحاب الثروات، ويتبوأون مناصب أهم 
في املجتمع على عكس أصحاب البشرة 
الداكنة، وتعتبر التجارة في املساحيق 
املفتحة للون البشـــرة من أضخم أنواع 

التجارة في الهند.

قطط خبيثة.. تّدعي 
المرض عندما تنزعج!

واشنطنـ  يو.بي.آي: تبني ان 
القطط تدعي املرض عندما تكون 
منزعجـــة فتظهر عليها عالمات 
مرضية مثل التوقف عن األكل أو 
التقيؤ بالرغم من انها ال تشكو 

فعليا من أي شيء.
وذكر موقع »اليف ساينس« 
األميركي ان دراسة جديدة أعدها 
فـــي جامعـــة أوهايو  باحثون 
أظهرت ان القطط عندما تنزعج 
من تغيير اجلو الذي تعيش فيه 
تدعي املرض فتتوقف عن األكل 
وتتقيأ كثيرا حتى إن كانت في 

احلقيقة بصحة جيدة.
وقال املعد الرئيسي للدراسة 
البروفيسور طوني بافنغتون 
»على البيطريني أن يتنبهوا عندما 
ال يأكل القط ويتقيأ فإن نوعية 
اجلـــو الذي يعيش فيه هو أحد 
األســـباب التي البد من التدقيق 

فيها لتشخيص حالته«.
وأشار إلى انه عندما واجهت 
القطط املشـــاركة في الدراســـة 
»حدثا اســـتثنائيا« مثل تغيير 
الشخص الذي يعتني بها أو موعد 
األكل فإن السليمة منها تشكو من 

عالمات مرضية.
وعمد الباحثون في الدراسة 
إلى مراقبة مجموعتني من القطط 
إحداها سليمة واألخرى تعاني 
من ألـــم مزمن في املثانة وتبني 
ان املجموعتـــني أظهرتا عالمات 
املرض عليها ردا على أي »حوادث 

استثنائية«.

750 مليون رسالة 
تهنئة ليلة رأس السنة 

في فرنسا
تبـــادل  أ.ش.أ:  ـ  باريـــس 
الفرنسيون اكثر من 750 مليون 
رسالة تهنئة على التلفون احملمول 
مبناسبة ليلة رأس السنة امليالدية 

وبداية العام اجلديد.
وذكرت صحيفة »ليبراسيون« 
الفرنسية ان الفرنسيني ارسلوا 
الهائل مـــن برقيات  الكـــم  هذا 
التهنئة )اس ام اس( على شبكات 
شركات احملمول الفرنسية الثالث 
»أوراجن« و»اس اف آر« و»بويج« 
في ليلة 31 ديسمبر 2010 واألول 

من يناير 2011.

شعبان عبد الرحيم يغني للمصريين مسلمين ومسيحيين 

.. ووزير الثقافة المصري يؤجل معرضه
وإيمان البحر يرجئ ألبومه 40 يومًا

ليندسي لوهان تحتفل بخروجها من مركز التأهيل

ساندرا بولوك تقضي ليلة العام الجديد مع ريان رينولدز

»الذكاء العاطفي« يصل إلى ذروته في الستين
لندن ـ يو.بي.آي: اكتشــــف باحثون 
أميركيــــون ان »الذكاء العاطفي« يصل 
إلى ذروته عندما يدخل اإلنســــان في 

الستينيات في العمر.
وذكرت وكالة »برس أسوسييشن« 
البريطانية ان علماء أميركيني من جامعة 
كاليفورنيا أجروا دراســــة ســــاعدتهم 
على تفســــير سبب شــــعور املتقدمني 

في السن بالتعاطف واحلساسية أكثر 
من األصغر سنـــا وقدرتهم على رؤية 
اجلانب اإليجابي في أي أوضـــاع مثيــرة 

للتوتــر.
وأشــــارت إلى ان العلماء وجدوا ان 
البشر يطورون حسا باالهتمام عندما 

تشارف حياتهم على النهاية.
وقال عالم النفس البروفيسور روبرت 

ليفنسون »يبدو ان معنى نهاية احلياة 
يركز على العالقات االجتماعية واالهتمام 

باآلخرين«.
وأضاف ليفنسون »يبدو ان التطور 
يغير أنظمتنــــا العصبية بطريقة هي 
األفضل بالنســــبة إلى هذه األنواع من 
النشاطات بني البشــــر فيما نتقدم في 

السن«.

القاهرة ـ د.ب.أ: تواصلت 
في القاهرة ردود أفعال الفنانني 
املصريني جتاه حادث التفجير 
في االسكندرية الذي وقع ليلة 
رأس الســـنة، وراح ضحيته 

العشرات بني قتيل وجريح.
فقد قـــرر وزيـــر الثقافة 
املصري فاروق حسني تأجيل 
التشـــكيلي  افتتاح معرضه 
الســـنوي الـــذي كان مقررا 
مساء األحد املقبل إلى موعد 
أخر يحدد فيما بعد بســـبب 

احلادث.
وذكر مكتبه ان حســـني 
رأى تأجيـــل افتتاح املعرض 
الدعوات  رغم قيامه بإرسال 
للعديد من الشخصيات الفنية 
والسياسية »احتراما ألرواح 
الشـــهداء وحفاظا على روح 
الوطنية ومشـــاعر  الوحدة 
الذين أضيروا في  املصريني 

احلادث«.
وفي سياق متصل، أعلن 
البحر  املغني املصري إميان 

نيويـــورك: ايـــالف حتتفـــل املمثلة 
األميركية، ليندسي لوهان، ببداية جديدة 
بعد إمتام فترة إعادة تأهيلها التي استمرت 

40 يوما.
وعبـــرت ليندســـي عن ســـعادتها 
بتحررها من فترة العالج وذلك بعد أن 
سمح لها بالفعل مبغادرة مركز التأهيل 
فـــي كاليفورنيـــا، بعدمــــــا جنحـــت 
فـــي اإلقـــالع عن تنــــــاول املخـــدرات 

والكحــول.
وذكرت مجلة بيبـــول األميركية أن 
ليندسي كتبت في صفحتها على موقع 
Twitter للتواصـــل: »اليوم هو األول في 

حياتي املقبلة«.
ونقلـــت الصحيفة عن دينـــا والدة 
ليندسي القول: »إنها مدهشة، لقد تغيرت 
حياتهـــا، لم حتاول االنســـحاب عندما 
خضعت للتقييـــد، لقد أقلعت حتى عن 

التدخـني«.

لندنـ  د.ب.أ: أمضت املمثلة األميركية الشهيرة 
ساندرا بولوك سهرتها ليلة العام اجلديد مع املمثل 
ريان رينولدز الذي انفصل عن زوجته املمثلة 
سكارليت جوهانســـون مؤخرا. ونفت ساندرا 
الشائعات التي أفادت بوجود عالقة بينها وبني 

ريان بعدما قضيا ليلة العام اجلديد معا.
البريطانية  وذكرت صحيفة »ديلي ميـــل« 
امس ان ريان )34 عامـــا( كان ضمن مجموعة 
من األصدقاء الذين كانوا يحتفلون بليلة العام 

اجلديد في املطعم الذي متتلكه ساندرا.
وقال املتحدث باسم ساندرا »أمضت مجموعة 
من األصدقاء القدامى من بينهم ريان وساندرا 
ليلة العام اجلديد في مطعم بيس بيسترو الذي 

متتلكه ساندرا«.
وكان ريان قد تقدم بطلب للطالق من زوجته 
الشهر املاضي بعد تسعة أيام من إعالن الزوجني 

انفصالهما.
كما حصلت ســـاندرا التي تبنت طفال يدعى 
لويس على الطالق من زوجها جيسي جيمس في 

يونيو املاضي بعد اكتشاف خيانته لها.

درويش تأجيل طرح ألبومه 
الغنائي اجلديد ملدة 40 يوما 
حدادا على ضحايا احلادث من 
املسيحيني واملسلمني بعدما كان 

مقررا طرح األلبوم اليوم.
وقال درويش إنه »ال يعقل 

طرح ألبوم غنائي يتحدث عن 
احلب والعواطف في ظل حالة 
احلزن التي يعيشها الشعب 

املصري كله«.
وأضاف أنـــه »كأحد أبناء 
مدينة اإلســـكندرية« أضير 

بشكل مباشر من احلادث الذي 
أهلنا  طال مصر »والضحايا 
جميعا واحلداد واجب مجتمعي 
االلتزام بثوابت  وتعبير عن 
الشعب املصري املتماسك على 

مدار التاريخ«. 

القاهرة ـ أ.ش.أ: كعادته سارع الثنائي شعبان 
عبدالرحيم وإسالم خليل للتحرك ملواجهة أحداث 
اإلرهـــاب التي شـــهدتها كنيســـة القديســـني في 
اإلسكندرية، وأكد الشـــاعر إسالم خليل أنه كتب 
كلمات األغنية بعد متابعته للحادث الذي استهلت 

به 2011 أول أيامها.
وقال: »بدأت الكتابة ثم توقفت واستكملتها في 
اليوم التالي، وتعمدت هذه املرة أن تكون الكلمات 
جادة، ألن احلدث ال يحتمل أي استخفاف أو هزار، 
واتفقت مع شعبان ألنه سريع االنتشار وال يوجد 
مطرب مثله في املنطقة، ومبجرد أن اقترحت عليه 
الفكرة وافق على الفور، وأعرب عن سعادته، ألنه 

شعر بأنه يقدم عمال مفيدا ملصر«.
إسالم أكد االنتهاء من تسجيل األغنية أمس األول، 
ويتم حاليا تصويرها ڤيديو كليب متهيدا لعرضها 
على الفضائيات خالل ساعات، وتقول كلمات األغنية: 
»بغني وأنا مش قادر.. واحلزن في قلبي زاد.. على 
االعتداء الغادر... ليلة عيد امليالد.. الناس جت في 
امليعاد.. بيصلوا فرحانـــني.. الفرحة بقت حداد.. 

على راس امليتـــني.. عملية إرهابية.. اتنفذت على 
جنب، واملسلم واملسيحي.. االتنني ملهمش ذنب.. 
طول عمر مصر بيتنا ..مافيناش خاين أكيد.. لكن 
يا ناس الفتنة.. جايلنا من بعيد.. بلدنا يد واحدة.. 
في الفرح واألحزان.. واملسلم واملسيحي.. مع بعض 
من زمان.. كلنا في مصر واحد.. من غير حسابات 
وحق.. في عروقنا دم واحد.. نابع من قلب مصر.. 
عايزين نشوف القاتل وجنيب حق املقتول.. بالش 
يا ناس الغضب.. يسيطر ع العقول.. الدين حرية 
خاصة.. والوطن للجميع.. إن مافهمناش القصة.. 
الكل راح يضيع.. فيه ناس عايزة تفرقنا.. عايزينها 
برق ورعد.. بالش نســـيب أعداءنا.. يخبطونا في 
بعض.. مشاكلنا إحنا نحلها.. وإحنا اللى بيها نحس.. 
وشؤون مصر كلها.. تخص مصر وبس.. عايزين 
اللى يهدينـــا.. يا ناس يا خلق يا هووه.. يا معتز 
يا منى يا دينا.. يا برامج التوك شـــو.. دي حركة 
صهيونيـــة بغل وبغباء.. لو مش مصدقني أحلف 
لكم بالطالق.. عارفني احلقيقة إيه.. وبرضه عايزين 

بديل.. أمال أنا قلت ليه أنا باكره إسرائيل«.

عملية إرهابية.. اتنفذت على جنب.. والمسلم والمسيحي.. االتنين ملهمش ذنب 


