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هيفاء في املعرض وفي اإلطار مع فاروق حسني

لطيفة تخرج عن صمتها: الفساد تفشى في تونس واالنفجار طبيعي
صابر الرباعي: ألغيت حفالتي ونش�اطاتي الفنية بس�بب المحنة وسأعود بعد االستقرار

القاهرةـ  وكاالت: بعد انتقادات 
كثيرة تعرضت لها الفنانة التونسية 
لطيفة التي التزمت الصمت جتاه 
بالدها قررت أن تتكلم وتعرب عن 
حزنها. ويؤكد بعض التوانســــة 
أن صمت لطيفة بسبب صداقتها 
لعائلة الرئيس زين العابدين بن 
علــــي وخصوصا زوجتــــه ليلى. 
ومؤخرا قالــــت لطيفة: منذ أربعة 
أيام ال أنام، بل أتابع األحداث عبر 
القنــــوات الفضائيــــة واإلنترنت، 
واالتصال بعائلتي وأصدقائي هناك، 
كما ألغيت كل ارتباطاتي الفنية، 
وتفرغت ملتابعة األحداث عن قرب. 
وأضافت: كنت أمتنى أن أتواجد في 
تونس في هذا التوقيت، وسأكون في 
أول طائرة تغادر مصر متجهة إلى 
تونس بعد فتح املطارات، ولن أخاف 
مما يحدث ألنها »بلدي«، بحسب 

صحيفة »املصري اليوم«.
وعن مدى تعرضها للظلم من 
نظام احلكم السابق، قالت: الفساد 
تفشى في تونس، ولن أنكر أنني 
شعرت بالظلم، مثلي مثل الكثيرين، 
فالشباب يعيش في ظروف قاسية 
جدا، ومن الطبيعي أن يحدث هذا 
االنفجار، لكني أخشــــى أن تكون 
هناك أيــــاد خارجية وراء عمليات 

التخريب هدفها تدمير البلد.
وعن إمكانية تقدميها أغنية عن 
تونس قالت: ال أســــتطيع الغناء 
حاليا، فأنا أعيش في حالة حداد، 
فعندما أشاهد بلدي أبكي، وقد أفعل 
ذلك بعد استقرار األوضاع، لكني 
أقول: حسبي اهلل ونعم الوكيل في 
الذين نهبوا تونس طوال السنوات 
املاضية، وتركوا الشــــباب يعاني 
ظروفا قهرية. اما الفنان التونسي 
صابر الرباعي فقد قرر إلغاء جميع 
نشاطاته الفنية بسبب احملنة التي 

مير بها بلده تونس، وما يتعرض له 
املواطنون من اضطراب أوضاعهم 
بســــبب ثورتهم علــــى احلكومة 
التونسية.وأول قرارات الرباعي بعد 
األزمة التونسية كان إلغاء نشاطاته 
الفنية، وقدم الرباعي اعتذارا رسميا 
لنادي الليونز في مصر عن إحياء 
حفل غنائي لصالح النادي، كان من 
املقرر إقامته امس في قاعة »فرحتي« 

بفندق »غراند حيات« القاهرة.
وكان الرباعــــي قــــد اتفق على 
إحياء احلفل في األســــبوع األول 
من ديسمبر املاضي، إال أنه فضل 
االعتذار بعد وقوع األزمة التونسية، 
معربا عن تضامنه مع أهل بالده، 
حيث صرح: »ال أمتلك الســــيطرة 
على مشاعري التي ال يفارقها املشهد 
التونسي احلالي، وما يتعرض له 
اهل بالدي من محنة، فكيف اغني 
وأسعد جمهوري، وشعبي متوتر، 
ومرتبك، ويتعرض للقمع، ويبحث 
عن مصيره اجلديد، لذا قررت ان 
اعتذر عن واجباتي الفنية ألتضامن 
مع اهل بلدي بصفتي صابر الرباعي 

املواطن التونسي«.
ولم يستثن الرباعي اية جهة 

من قراره بالغاء انشــــطته الفنية 
ســــوى بلده تونس التي يعد لها 
حاليا اغنية، حتية البناء وطنه على 

موقفهم في تقرير مصيرهم.
من ناحية اخرى، قرر الرباعي 
ايضا تأجيل طرح البومه اجلديد 
الــــذي كان من املقرر صدوره آخر 
يناير احلالي، ومن املنتظر ان يعاود 
الرباعي نشاطه الفني بعد استقرار 
االوضاع في تونس، واستقرار اهل 
بلده الذي وضع الرباعي استقرارهم 

شرطا الستنئاف نشاطه الفني. 
من جهة اخرى اتهمت صحيفة 
تامر حسني بـ »ركوب املوجة« في 
أحداث تونس للترويج لنفســــه، 
وحتقيق مصالح شــــخصية عبر 
إطالق أغنية »شهداؤك يا تونس 
اخلضراء« على شبكة اإلنترنت. 
وقالت صحيفة »الدستور« املصرية، 
ساخرة: إن ترمومتر حماسة تامر 
حسني الوطني وصل إلى الذروة 
مع تداعيات األحداث في تونس، ولم 
متر ساعات قليلة على سقوط النظام 
حتى انتشرت على اإلنترنت أغنية 
تامر التي قام بكتابتها وتلحينها 

تضامنا مع التونسيني.

اتهام تامر حسني بـ »ركوب الموجة« بغنائه »شهداؤك يا تونس الخضراء« ساندرا بولوك تنفي أي عالقة لها 
بالممثل راين رينولدز

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: نفت املمثلة الهوليوودية ساندرا 
بولوك شائعات تتحدث عن وجود عالقة عاطفية بينها وبني املمثل 

األميركي راين رينولدز.
ونقـــل موقع »بيبول« األميركي عن بولوك )46 ســـنة( قولها 
»أظن ان كثيرا من النســـاء سيشـــعرن بالراحة عند معرفة أنني 

لست على عالقة به«.
وأضافـــت ان رينولـــدز هـــو »مجـــرد صديق مذهـــل منذ 10 

سنوات«.
وشددت على ان الرجل الوحيد في حياتها حاليا هو »لويس« 
الصبي الذي تبنته والبالغ من العمر سنة واحدة مضيفة ان »هذا 

كل ما ميكنني حتمله«.
يشـــار إلى ان بولوك رينولدز كانا متزوجـــني يوم مثال فيلم 
»طلب الزواج« لكن بولوك طلقت بعد ذلك زوجها جيسي جيمس 
إثر انفضـــاح أمر خيانته لها فيما انفصـــل رينولدز عن زوجته 

سكارليت جوهانسون.
وتكاثرت الشـــائعات منذ ذلك احلني بشأن وجود عالقة جتمع 

بني بولوك ورينولدز.

»أسماك تركية« بمهارات طبية
 تتولى تزيين أقدام وأيدي النساء في لبنان

دبيـ  أ.ف.پ: أسماك »غاراـ  روفا« الصغيرة 
املوزعة على أحـــواض صغيرة في أحد مراكز 
التجميل في بيروت ليست مخصصة للصيد أو 
لألكل أو للزينة، بل هي تتولى »تزيني« أيدي 
زبائن املركز وأقدامهم إذ »تصطاد« اللحم امليت 
فيها وتأكله، من دون أن تتسبب لهم في أي أذى، 

وهي لذلك تسمى »األسماك الطبيبة«.
وهـــذه التقنية اجلديـــدة للعناية بالقدمني 
واليديـــن، التي أدخلها مركـــز »ارجيالب« في 
عني الرمانة، إحدى ضواحي بيروت، إلى لبنان 
فـــي أواخر نوفمبر املاضي، بدأت جتذب كثيرا 
من اجلنسني، يسلمون أطرافهم طوعا، وبطيبة 
خاطر، لهجمات قوافل األسماك الصغيرة اجلائعة 

التي تشبه أسماك السردين.
واستقدم صاحب املركز د.ناظم متى، وهو 
طبيب في اجلراحة العامة، وزوجته ارليت التي 
تعمل في املجال التمريضي، نحو ألف من هذه 
األسماك من شرق آسيا، بعدما شاهدا حتقيقا 
الفرنســـية  التلفزيونية  على إحدى احملطات 
يصور هذه األسماك وفوائدها في أحد املنتجعات 
الصحية في إسبانيا. واقتنع الثنائي بفوائد هذه 

السمكة الطبيبة بعد أبحاث أجرياها.
وتطمئن أرليت متى عبـــر وكالة »فرانس 
برس« بأن عملية تنظيف األظافر بواسطة هذه 
األسماك هي من دون ألم، وتشرح »هي سمكة 
من دون أســـنان، متص على غرار احملجمة أو 

املصاصة«.
وتضيف »تأكل هذه السمكة اللحم امليت من 
دون أن يحـــدث ذلك تهيجا في اجللد احلي او 
غير امليت، ومن دون أن تسبب أي التهاب، ال بل 
تقوم األسماك بالتدليك منشطة الدورة الدموية، 
وبعد وقت قصير يشعر الزبون باسترخاء بدءا 
من القدمني وصوال الى الرأس، الى درجة ان ثمة 

من يشعر بالنعاس«.
تبدأ إجراءات النظافة بإزالة طالء األظافر، ثم 
تغسل القدمان او اليدان باملاء من دون صابون، 
الن املواد الكيميائية املوجودة بالصابون تضر 
باألسماك. بعدها تبرد األظافر اذا كانت حتتاج 
الى ذلك، وتنقع القدمان أو اليدان باملاء 5 دقائق، 
قبل أن يتم وضعهما في حوض األســـماك، مع 
احلرص على أال تلمســـا قعر احلوض حتى ال 

تدهسا األسماك بطريق اخلطأ. 

كاني ويست يشن حربًا على بريتني سپيرز عبر »تويتر«
القاهرةـ  ام.بي.ســــي: شن مغني الراب األميركي كاني ويست، حربا 
كالمية على مغنية البوب بريتني سپيرز، عبر املوقع االجتماعي »تويتر«، 
بعد أن تصــــدرت أغنيتها األخيرة »Hold it Against me« املرتبة األولى 

في سباق األغاني.
وجاءت أغنية ويست املنفردة »H.A.M« التي أداها باالشتراك مع جاي 
زد في املركز الثاني، ما أثار حفيظته، كما ذكرت مجلة »US« األميركية.
وكتب ويست ـ 33 ســــنة ـ على موقعه في »تويتر«: »أنت يا بريتني.. 
أنا حقا سعيد من أجلك، وسأتركك حتتلني املركز األول، لكن أغنيتي مع 

جاي زد واحدة من أروع األغاني على مر العصور.. هاها«.
ويبدو أن ويســــت قد عدل رأيه، حيث قام فيما بعد مبسح ما كتبه، 
إال أن هــــذا لم مينع مدير أعمال ســــبيرز، آدم ليبر، من الرد على املوقع 

نفسه.
وقام ليبر بكتابة: »نشكرك على سماحك لنا باحتالل املرتبة األولى«، 

ثم أضاف ساخرا: »إننا ندين لك باجلميل«.
تراجع ويســــت بعد هذا، ونشر ما يشــــبه االعتذار، حيث كتب على 
موقعه في »تويتر«: »إنني جاد عندما أقول إنني سعيد من أجل بريتني 
سپيرز وأفريل الفيجني.. ال ضغائن في عام 2011. لقد اعتقدت أن »هاها« 

توضح أنني كنت أقصد املزاح«.

هيفاء وهبي تتألق بمعطفها األسود في معرض فاروق حسني

..وروال سعد ترفض التقاط الصورة مع مجلة 
على غالفها هيفاء وهبي

القاهـــرة ـ وكاالت: التقـــى أحـــد 
الفنانة روال  الســـوريني  الصحافيني 
سعد أثناء وجودها في تصوير العمل 
الكوميدي اجلديد »صايعني ضايعني«. 
وذكر إلحدى املجالت اخلليجية أنه بعدما 
مت اللقاء بها طلب منها ان يتم تصويرها 
وأعطاها نسخة من املجلة فرأت على 
غالفها صـــورة هيفاء وهبي فرفضت 
بشـــكل قاطع التقاط الصورة وقالت 

باحلرف الواحد: »مســـتحيل أتصور 
وهيدي البنت على غالف املجلة«. 

وعن ردة الفعل هذه اوضحت روال: 
»لكل فنان حريته في التقاط الصورة 
والكل يعلم اخلالف بيني وبني هيفاء 
وهبي واحملاكـــم مازالت دائرة بيننا، 
فكيف لي التقاط صورة مع مجلة غالفها 
هيفاء وكان يجب على الصحافي إظهار 

املجلة قبل بدء احلوار«. 

تعمل على إزالة اللحم الميت دون أذى

القاهرةـ  ام.بي.سي: شارك عدد من 
الفنانني والنجوم املصريني العرب، في 
افتتاح معرض وزير الثقافة املصري 
فاروق حســـني بقاعة »أفق واحد« 
مبتحف محمود خليل وحرمه، املغلق 
منذ سرقة لوحة زهرة اخلشخاش.

وخطفت الفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي وزوجها رجل االعمال املصري 
أحمد أبوهشـــيمة، االضـــواء خالل 
حضورها معرض الوزير، حيث حرص 
العديد على التقاط الصور التذكارية 

معها.وكان من بني احلضور أيضا الفنانون: أحمد حلمي، وليلى علوي، 
ولبلبة، وعزت أبو عوف، ودنيا، وســـميحة أيوب، وهشام عبداحلميد، 
واللبنانية رزان مغربي، والسيناريست وحيد حامد، ورجل االعمال جنيب 
ســـاويرس.كما حرص عدد كبير من رجال االعالم والسياسة وقيادات 

وزارة الثقافة في مصر على حضور افتتاح معرض فاروق حسني.
ورفض فاروق حسني اطالق اسم على معرضه، أو حتى احلديث عن 
لوحاته الـ 35 التي رسمها خالل عام 2010، وقال: »اسألوا النقاد واحلضور 
عن رأيهم فيها«.وأشار الى أنه يشعر بنهم كبير للرسم عند دخوله املرسم، 
واذا رسم لوحة ترضيه يخرج ولديه شعور باالنتصار والرضا، واذا لم 
يرض عن اللوحة يشـــعر باالحباط، موضحا أن ما يرضيه هو أن يرى 

الفن مكتمال مع ما بداخله وشعوره املستمر بالتصالح مع الذات.

لطيفة

كاني ويست بريتني سپيرز

صابر الرباعيتامر حسني


