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ام.بي.سي: نشرت  ـ  القاهرة 
صفحة منســـوبة إلـــى الفنانة 
التونسية هند صبري على »فيس 
بوك« رســـالة تعلق فيها على 
تنحي الرئيس زين العابدين بن 
علي عن السلطة ومغادرته البالد 
بعد انتفاضة شعبية. وتضمنت 
الرسالة اعترافات تنشر للمرة 
األولى تفيد بتعرضها لضغوط 

من نظام بن علي كي تؤيده.
في الوقت نفســـه، لم تعلن 
الفنانة التونســـية مسؤوليتها 
الرســـالة، وحملت  رسميا عن 
الرسالة املنسوبة إلى هند صبري 
عنوان »الســـيد الرئيس« على 
صفحة معجبيهـــا على »فيس 
بـــوك«. وقالت فيها إنها أرغمت 
على وضع اســـمها ضمن الئحة 
مكونـــة مـــن 65 مـــن الفنانني 

واملثقفني لدعوة الرئيس التونسي إلى الترشح ملنصب الرئاسة سنة 2014.
وقالت في الرســـالة إنهـــا جبانة ألنها لم تعترض وشـــعرت باخلوف، لكن دماء 

الشهداء أعطتها درسا.
وكان بعض عشاق ومتابعي النجمة هند صبري على صفحة موقع »فيس بوك« 
الشهير قد عبروا عن سعادتهم بالتغيير الذي يحدث في تونس، فكتبت إحدى املشاركات 
في الصفحـــة معبرة عن رأيها قائلة: »املكان: تونس.. احلدث: شـــعب عربي ينتزع 
حريته رغم أنف اجلميع.. النتائج: ســـوف يدخل الشعب التونسي التاريخ املعاصر 
من أوسع أبوابه، وسيلحق بصف األمم املتقدمة، وسيقف له العالم بأسره وقفة حتية 

وإجالل.. إذا الشـــعب يوما أراد 
احلياة.. فالبد أن يستجيب القدر.. 

صدقت يا شابي«.
مـــن جانبها حيـــت الفنانة 
التونسية درة الشعب التونسي 
على موقفه وصموده ورجولته 
خـــالل احملنـــة التي ميـــر بها، 
والتظاهرات التي قام بها لتغيير 

أوضاع البالد.
وقالت »ال ميكنني سوى أن 
أقدم حتية إلى هذا الشعب الصامد 
الذي حتمل بصبر وكفاح ما يحدث 

لتغيير الوضع إلى األفضل«.
وتأمل درة أن يحقق اهلل ما 
يصبو إليه الشـــعب التونسي، 
وأال تتحـــول األمـــور في البالد 
إلـــى فوضى، وأن حتقن الدماء، 
كما أبدت أسفها الشديد لسقوط 
الذين راحـــوا خالل  الشـــهداء 
املواجهات مع الشرطة. وقالت: »اهلل يصبر أهلهم وذويهم. وعزاؤهم أنهم في اجلنة 

إن شاء اهلل«.
اما الفنانة ساندي فاشارت إلى أنها كانت تتمنى السفر إلى تونس في هذا الوقت 
لالطمئنان على شقيقيها حنان ومالك مبدينة صفاقس )املدينة التي جتري فيها غالبية 
األحداث(، كما أبدت قلقها الشديد عليهما، األمر الذي يدفعها إلى االتصال بهما كل ساعة 

تقريبا، ألنها لم تتمكن من السفر بسبب إغالق املوانئ واملطارات بالعاصمة.
وقالت انها تشـــعر باحلزن الشديد على أرواح الشهداء، وتأمل أن يكون التغيير 

الذي حدث مؤخرا بداية جديدة حلقن الدماء.

ـ  كوبنهاغـــن 
غـــادرت  أ.ف.پ: 
األميرة ماري زوجة 
ولي عهد الدمنارك 
األميـــر فريدريك، 
برفقـــة زوجهـــا 
املستشفى اجلامعي 
في كوبنهاغن حيث 
اجنبـــت طفلـــني 
توأمـــني الســـبت 

املاضي.
وكانـــت فـــي 
لـــدى  انتظارهـــا 
مغادرتها املستشفى 
مجموعة من األطفال 
الذين لوحوا بأعالم 

دمناركية فضال عن مصورين وصحافيني. وقد بدا 
الزوجان مبتســـمني ويحمالن الطفلني وهما ذكر 

وأنثى كانا ينامان.
وقال ماري وفريدريك معا »انهما ينامان جيدا 
وهما بصحة جيدة« وقد حمل كل منهما احد الطفلني. 

وقالت ماري وهي 
ابنها  الـــى  تنظر 
الـــذي ولـــد قبل 
شقيقته، »انه يحب 
شـــقيقته وينظر 

اليها دائما«.
وتوجه بعدها 
الـــى  الزوجـــان 
الواقع في  القصر 
ساحة اماليينبورغ 
فـــي كوبنهاغـــن 
الـــى  لالنضمـــام 
طفليهما اآلخرين.

مــيــــر  فــلــأل
فريدريك )42 عاما( 
وزوجته ماري )38 
عاما( االسترالية األصل طفالن آخران هما األمير 
ايزابيال  كريستيان )خمس ســـنوات( واألميرة 
)ثالث ســـنوات(. وقد التقى الزوجان في دورة 
األلعاب االوملبية الصيفية في سيدني العام 2000 

وتزوجا العام 2004 في كوبنهاغن.

درةهند صبري

الفنانات يتفاعلن مع أحداث تونس 

هند صبري نظام بن علي أرغمني  على تأييده 
ودرة تحيي شعبها على موقفه وصموده ورجولته

»التايمز«: صدور حكم بسجنه لشرائه سالحًا 

إليسا تتراجع عن االرتباط  برجل 
األعمال الليبي وترفض أن تكون رقم 3 

األميرة ماري زوجة ولي العهد الدنماركي
تغادر المستشفى بعد إنجابها توأمين

القاهــــرة ـ وكاالت: تراجعت 
إليسا عن االرتباط برجل األعمال 
الليبي طارق خيتوني، رغم قصة 
احلب التي جمعت بينهما منذ أكثر 
من ثالث ســــنوات، وبدأت تفكر 
جديا في إعادة حساباتها، خاصة 
بعد أن حذرتها الصحف اللبنانية 
من االندفاع وراء عواطفها وعدم 
اعمال العقــــل في عالقة عاطفية 

ميكن أن تخرج منها خاسرة. 
وطــــارق خيتونــــي هو أكثر 
األشــــخاص قربا من املطربة، إذ 
يوليها اهتمامــــا خاصا، ويغدق 
عليها مشاعره الفياضة ومينحها 
مكانة خاصة جعلتها تتربع على 
عرش قلبه بال أي ادعاء، فما من 
مناسبة إال ويتواجد معها كظلها 
وهذا هو السبب الذي دفع إليسا 
إلبعاد وسائل اإلعالم من حولها 
ســــواء كان ذلك فــــي حفل عيد 
ميالدها أو االحتفال بأي شــــيء 
آخــــر، ورغم ذلك تســــربت إلى 
اجلميع كواليس هذا احلب الذي 
ينمو عاما بعد عام لدرجة أن هناك 
من أكد أن اليسا تتظاهر بصرف 
أنظار وسائل اإلعالم عن حياتها 
اخلاصة عندما تؤكد أن زواجها 
مجرد شائعة إال أنها لم تنف أنها 
تعيش قصة حــــب كبيرة ميكن 
أن تقودها إلى زواج سرى مثلما 

حدث مع بعض الفنانات. 
فارس أحالم إليسا في منتصف 
األربعينيــــات من عمره.. أي أنه 
يكبرها بسنوات قليلة، وقد سبق 

له الزواج مرتني.
التامي في أحد  وذكرت مجلة 
أعدادها السابقة أن طارق خيتوني 
اعتقــــل في باريس خالل شــــهر 
نوفمبر 2004 لشرائه سالحا آليا 
وأكد مكتب املدعي العام الرئيسي 
في باريس خالل األسبوع املاضي 
أنــــه مت احلكــــم علــــى خيتوني 
بالســــجن ملدة شهرين مع وقف 
التنفيذ وتغرميه 10 آالف يورو.

عبرت املمثلة 
البريطانية اميا 
واتسون )بطلة 
افالم  سلســـلة 
هـــاري بوتـــر( 
عن غضبها من 
نشر صورة بثت 
لها وهي عارية 
الصدر في احلرم 
حيث  اجلامعي 

تقيم حاليا.
وقال صديق 
بطلة سلســـلة 
افالم هاري بوتر، 
ان الصور تظهر 

املمثلة وهي عارية الصدر بالقرب من حوض استحمام، فيما لفت 
القسم السفلي من جسدها مبنشفة.

واضاف الصديق لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية ان الصورة 
ملفقة، وبأنها اثارت انزعاج واتسون، مشيرا الى انها تسعى لتحذيذ 

املصدر املروج للصورة من اجل وضعه عند حده.
وقال متحدث باسم املمثلة انها ليست املرة االولى التي تتعرض 
واتسون ملثل هذه احلملة، وان جميع الصور كانت زائفة، موضحا 
ان واتسون شاهدت الصور، وانها تؤمن بأن الناس يستطيعون 

التفريق بني احلقيقة والكذب.

صورة عارية إليما واتسون 
بالجامعة تثير غضبها

اميا واتسون

.. والنقاد يختارون
 »الشبكة االجتماعية« كأفضل فيلم

لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: فاز فيلم »الشبكة االجتماعية« بجائزة 
أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز خيار النقاد الســــادس عشر الذي 
أقيم في لوس أجنيليس. وفاز آرون سوركني بجائزة أفضل سيناريو 
»مقتبس« عن فيلم »الشبكة االجتماعية« الذي يروي قصة تأسيس 
موقــــع »فيس بوك« فيما فاز ديڤيد فيشــــر بجائزة أفضل مخرج عن 
الفيلم عينه. وفاز املمثل البريطاني كولني فريث بجائزة أفضل ممثل 
عــــن دوره في فيلم »خطاب امللك« فيما فازت املمثلة ناتالي بورمتان 

بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم »البجعة السوداء«.
وفاز املمثل كريستيان بيال واملمثلة ميليسا ليو بجائزتي أفضل 

ممثل وممثلة بدور مساعد عن دوريهما في فيلم »املقاتل«.
وحصلت املمثلة هايلي ستاينفيلد البالغة من العمر 14 سنة على 

جائزة أفضل ممثلة شابة.

»اسمي خان« يستحوذ 
على أولى جوائز السينما الهندية

سنغافورة ـ رويترز: هيمن فيلم هندي تدور احداثه عن آالم رجل 
مسلم في الواليات املتحدة على اولى جوائز بوليوود هذا العام حيث 
نال جائزتي افضل مخرج وافضل ممثل. وجرت مراســــم منح جوائز 
»زي ســــينما« في ســــنغافورة ووصل اغلب جنوم السينما الهندية 
للمشاركة في احلفل الذي اقيم في منتجع مارينا بي ساندس. ويدور 
فيلم »اســــمي خان« العاطفي عن مســــلم مصاب بالتوحد يعيش في 
الواليــــات املتحدة وفاز مخرج الفيلم كاران جوهار بجائزة احســــن 
مخرج واملمثل شــــاه روخ هان بجائزة احسن ممثل، وذهبت جائزة 
احســــن فيلم للعمل الســــينمائي »داباجن« وتدور احداثه حول قصة 
حب مليئة مبشاهد احلركة. وفازت فيديا باالن بجائزة احسن ممثلة 
عن دورها في فيلم »اشــــقيا« الذي لعبت فيه دور ارملة احبها اثنان 

من الرجال املخادعني.

اليسا

األميرة وزوجها مع التوأم


