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وليام وكيت
كانبيرا � يو.بي.آي: تزوج رجل أس���ترالي 
من كلبت���ه في حفل زفاف حضره حش���د من 

األصدقاء واألقارب.
وذكرت صحيفة »ذا كرونيكل« األسترالية 
ان جوزيف غيس���و من كوينز الند تزوج من 
كلبته »هاني« من نوع »البرادور« كان قد تبناها 
قبل 5 سنوات في حفل حضره 30 شخصا من 

األصدقاء وأفراد العائلة.

وقال غيس���و الذي كان يلبس بزة رسمية 
ف���ي زفاف���ه ال���ى عروس���ه التي وض���ع لها 
 »طرحة« على ظهرها »أنت صديقتي املفضلة
وجتعل���ن كل ي���وم ف���ي حيات���ي أفضل من 

سابقه«.
وقال غيس���و مازحا انه لم يعد يقدر على 
العيش مع أنثى خارج اط���ار الزواج غير انه 

طمأن األقارب بان العالقة ليست جنسية.

مصممو األزياء البريطانيون يتسابقون على فستان زفاف ملكة المستقبل
ام.بي.س����ي: مبجرد   � لندن 
اإلعالن أن يوم 29 إبريل القادم 
املوعد الرس����مي للزفاف امللكي 
الثاني  لولي عه����د بريطاني����ا 
األمير ويلي����ام وخطيبته كيت 
ميدلتون، حتى زادت التكهنات 
والتصورات حول شكل الفستان 
الذي ستظهر به األميرة املنتظرة، 
والذي سيتحول بطبيعة احلال 

إلى رمز من رموز املوضة.
 »The Insider« وكشف برنامج
الذي يعرض على قناة MBC4 عن 
أن فستان كيت ميدلتون أصبح 
الشغل الشاغل للصحف ووسائل 
العاملية مبجرد اإلعالن  اإلعالم 
عن املوعد الرسمي للزفاف امللكي 

املنتظر لألمير وليام تشارلز.
من جانبها، أكدت إميانويل 
إليزابيث مصممة فستان زفاف 
األميرة ديانا، أن لكيت ميدلتون 
طابعا مختلفا وبسيطا، اتضح 
في عديد من املالبس التي ظهرت 
بها في املناسبات العامة ووسائل 
اإلعالم، وبالتأكيد سيسهم ذلك 
في اختيارها لفس����تان زفافها 

امللكي.
إنه بالرغم  وقالت إميانويل 
الرسمية والتقاليد  القواعد  من 
امللكي����ة التي تب����دو معقدة في 

اختيار فستان زفاف يليق بفرد 
جديد ينضم للعائلة املالكة، فإن 
عملية تصميم ثوب الزفاف امللكي 
بسيطة وغير معقدة، لكن تأتي 
الصعوبة في ضرورة جتربة عدة 
تصاميم وأفكار تكون مختلفة 

وغير متوقع����ة، لكنها مالئمة 
للعروس في الوقت ذاته.

إليزابيث املصمم  ونصحت 
احملظوط الذي سيصمم الفستان 
امللكي مبراجعة الكتب التاريخية 
حتى يستطيع التوصل إلى أفكار 

مبهرة ومبتكرة.
 Entertainment« ونقل برنامج
Tonight« تسابق مصممي أزياء 
في اململكة املتحدة -وكذلك حول 
إبراز رس����وماتهم  العالم- في 
لفس����اتن الزف����اف املقترح����ة 

واملناس����بة لكيت ميدلتون بن 
الفساتن العصرية والتقليدية 
املنفوش����ة والطويلة الضيقة، 
والتي نشرتها مجلة »اليف آند 

ستايل«.
ورشحت املجلة -في عددها 
الصادر هذا األسبوع- أن يكون 
فس����تان الزفاف املرتقب طويال 
وضيق اخلصر ومغطى بالكامل 
بطبقة من الدانتيل، حيث إنه من 
املرجح أن يالئم ذلك رشاقة جسم 
كيت، كما رجحت املجلة أن كيت 
ستبتعد متاما عن ملسات األميرة 
ديانا في فس����تانها الضخم ذي 
الذيل الطويل واألكمام املنتفخة، 
أما الطرح����ة فينبغي أن تكون 
بس����يطة لتتناس����ب ومالم����ح 

األميرة.
واجتمعت اآلراء حول كيت 
)28 عاما( بأنها امرأة ناضجة مبا 
يكفي لتحديد اختياراتها بدقة، 
بعكس األميرة ديانا التي اختارت 
ثوب زفافها وهي أصغر من كيت 
بكثير، فكانت في التاسعة عشرة 

من عمرها.
ول����ن يتحدد اس����م مصمم 
الفستان بعد، والذي سيصبح 
أحد أسرار الزفاف إلى أن تظهر 

العروس على املنصة.

يتوقع أن يكون بسيطاً وبعيداً عن لمسات ديانا

چنيفر لوپيز

السيارة الطائرة

ظهرت فيه عارية وقامت بأفعال مثيرة لـ 21 ساعة

چنيفر لوپيز تقاضي زوجها السابق
لمنع عرض ڤيديو إباحي لهما 

ام.بي.سي: تقدمت النجمة األميركية چنيفر لوپيز 
)41 سنة( بدعوى قضائية أمام محكمة كاليفورنيا ملنع 
زوجها السابق أوجاني نوا من نشر تسجيل ڤيديو إباحي 

مت تصويره أثناء فترة زواجهما عام 1997.
كان الزوج الس���ابق نوا املهاجر الكوبي الذي عمل 
بالطهي وعروض األزياء، قد أعلن نيته التسويق للڤيديو 
الذي جمعهما في لقطات ش���ديدة اخلصوصية أثناء 
فترة زواجهما الذي لم يدم أكثر من 11 شهرا، حسب ما 

نشرت صحيفة »الديلي ميل« البريطانية.
وذكرت لوبيز في الوثائق املقدمة إلى احملكمة أنها 
تظهر في الفيلم عارية، كم���ا أنها تأتي بأفعال مثيرة 
ومخجلة، وهو ما يدعو إلى احملافظة على سرية الفيلم. 
وقال إد ماير وكيل أعمال الزوج السابق للوبيز، إن هذا 
الفيلم هو أحدث إضافة إلى التسجيالت املنزلية التي 
عثر عليها نوا، والتي بلغت مدتها اإلجمالية 21 ساعة 
من التعري، مضيفا أنه دائما ما يعثر على أفالم ڤيديو 

نسي أنها بحوزته.

ورغم عدم احتواء الڤيديو على مش���اهد جنسية 
كاملة، فإنه قد يش���كل إحراجا بالغا للوبيز املتزوجة 
حاليا بالنجم م���ارك أنتوني، ولديها منه طفالن توأم 

في الثانية من عمرهما هما إما وماكس.
كانت النجمة قد حصلت من قبل على حكم يقضي 
بإعادة متعلقاتها الشخصية لدى زوجها السابق، وكذلك 
حظر استغاللها من قبله، لكن ماير قال: »من الضروري 
أن نوضح أن ن���وا قام بتصوير لوبيز في تلك األفالم 

بعد موافقتها التامة على ذلك«.
في املقابل، تعارض لوبيز بشدة نشر هذا الڤيديو، 
قائلة إنه أمر شخصي للغاية، متهمة كال من نوا وماير 
بانته���اك احلظر الذي يقف حائ���ال دون إذاعة أي من 

لقطاتها اخلاصة.
املعركة الدائرة حاليا بن النجمة وزوجها السابق 
هي األحدث في سلسلة من الصراعات التي تنشب حول 
محاوالت نوا املس���تمرة للتربح م���ن عالقته بالنجمة 

الالتينية.

مصر تنفي إحياء زواج ناعومي كامبل
في معبد فرعوني باألقصر

األقصر، ولم يسبق وتقدم أحدهم 
بطلب إلقامة حفل زواجه في أي 
من املواقع األثرية عندنا، فهذه 
لها احترامها وقدسيتها الثقافية، 
ونحن ال نسمح إال بأن جتري 
فيها أو بجوارها أنشطة ثقافية 
حضارية، كأوبرا عايدة التي يتم 
تقدميها في الس���احة املواجهة 

ملعبد األقصر«.

له���ا عالقة بها »ث���م إنها اهانة 
أن يفكر أحدهم في إقامة حفل 
زفافه في معبد فرعوني، ألن آثار 
مصر ليست صاالت للعرائس، 
بل مواقع ثقافي���ة وحضارية 

وفكرية«، على حد تعبيره.
وش���رح األثري أن أحدا »لم 
يتزوج في موقع أثري فرعوني 
قب���ل اآلن، خصوصا في معبد 

القاهرة � العربية: قالت هيئة 
عليا لآلثار في مصر إنها ال تعلم 
ش���يئا عن نية عارضة األزياء 
ناعومي كامبل إحياء حفل زواجها 
الثالثاء املقبل من مليونير روسي 
في معبد فرعوني مبدينة األقصر، 
»وحتى لو تقدمت بطلب إلقامته 
فيه، لكنا رفضن���اه بالتأكيد«، 
وفق ما قال األثري محمد حسن 
املستش���ار في املجلس األعلى 

لهيئة اآلثار في مصر.
ولم تتحدث »العربية.نت« 
ال���ى األمن الع���ام للمجلس د. 
زاه���ي حواس ألن���ه في رحلة 
عمل باخل���ارج، لكنها اتصلت 
عبر الهاتف باملستش���ار محمد 
حسن الذي أكد أن املجلس األعلى 
لآلثار ال علم له بأي حفل زواج 
على مس���توى عاملي في مدينة 

األقصر.
وقال إن املجل���س لم يتلق 
أي طل���ب من عارض���ة األزياء 
البريطانية إلقامة حفل زفافها 
من فالديس���الف دورونن في 
معب���د األقصر، ولم يتلق طلبا 
بهذا املعنى أيضا من أي شركة 

ناعومي كامبل وخطيبها

بروفيسور أميركي من أصل عراقي يزرع كاميرا في رأسه
واشنطن � يو.بي.آي: عمد بروفيسور 
أميركي من أصل عراقي إلى زرع كاميرا 

في جمجمته من اخللف.
ونقلت شبكة »سي.إن.إن« األميركية 
عن وفاء بالل وهو بروفيسور تصوير في 
كلية الفنون بجامعة تيش األميركية قوله 
انه زرع الكاميرا في رأسه في أستوديو 
متخصص بالثقب وذلك في إطار مشروع 
فني ميول���ه أحد املتاحف في العاصمة 

القطرية الدوحة.
وقال بالل ان بهذا األمر »سيكش���ف 
الظروف التي نواجهها وال نتحدث عنها 
والهدف من مشروع كهذا هو إجراء حوار 

بشأن املراقبة«.

وأضاف ان املش���روع سيس���تخدم 
الكامي���را املزروع���ة اللتقاط صور في 
كل دقيقة من نشاطات بالل طوال سنة 

كاملة.
وأوضح ان حجم الكاميرا هو بحجم 
إصبع اإلبه���ام وهي مربوط بكمبيوتر 
يحمله معه ويرسل إشارات واقعية إلى 

موقعه.
يشار إلى ان الصور ستنقل إلى املتحف 
العربي للفن املعاصر الذي يستضيف 

معرضا يفتتح في 30 ديسمبر املقبل.
وقال بالل »أردت أن أبتعد عن الطابع 
الشخصي في التقاط الصور كما رغبت في 

الوقت عينه بالتقاط صور يومية«.

»الپنتاغون« تطور سيارة طائرة لنقل الجنود
واشنطن � يو.بي.آي: تخطط وزارة الدفاع األميركية لتطوير 
سيارة قادرة على الطيران واإلقالع والهبوط كاملروحيات وذلك 

بهدف نقل اجلنود في ساحات القتال.
وذكرت صحيفة »بوسطن غلوب« األميركية ان وكالة البحث 
الدفاعي املتقدم تعمل مع ش���ركة في ماساشوستس على منوذج 
أولي للسيارة التي تعرف باسم »املتحول« أو »تي أكس« والتي 
س���تكون قادرة على حمل أربعة أشخاص واالنتقال مسافة 280 

ميال )450 كيلومترا( جوا وبرا.
وسيخصص الپنتاغون 65 مليون دوالر اآلن للمشروع الذي 
س���تنفذه شركة »تيرافوجيا« التي طورت أول سيارة طائرة في 

العالم قد تدخل األسواق في نهاية العام املقبل.
وقال مس���ؤولون دفاعيون أميركيون ان الس���يارة ستتمتع 
»بقدرات غير مسبوقة لتفادي األخطار التقليدية وغير املتناسقة 

في الوقت الذي تتفادى فيه املعوقات على الطرقات«.
وعلى األرض س���تعمل الس���يارة كأي آلية هامف���ي رباعية 

الدفع.
وقد تستخدم السيارة الطائرة لنقل اجلرحى وتفادي العبوات 
الناسفة ونقل القوات اخلاصة إلى ميدان القتال كما سيكون بإمكان 

أشخاص غير طيارين قيادتها.
وقالت الشركة ان الس���يارة ستكون جاهزة في موعد أقصاه 

الفصل األول من العام 2015.

رشيدة داتي تقاضي بنجامان بيوالي 
وتتهمه بالقدح والذم

رشيدة داتي

بنجامان بيوالي

 باري���س � أ.ف.پ: س���ترفع 
وزيرة العدل الفرنسية السابقة 
رشيدة داتي شكوى بتهمة القدح 
والذم ضد املغني بنجامان بيوالي 
الذي اتهمها بنشر شائعات مفادها 
انه أقام عالقة عاطفية مع كارال 
بروني س���اركوزي على ما قال 
محاميها اوليفييه ميتسنر لوكالة 

فرانس برس.
وقال ميتسنر »اطلعت رشيدة 
داتي بصدمة وعدم فهم كامل على 
تصريح���ات لبنجامان بيوالي 
في »لو نوفيل اوبس���رفاتور« 
اخلمي���س. وردا عل���ى س���ؤال 
للمجلة االس���بوعية حول اصل 
الشائعة قال املغني »الكل  هذه 
يعرف ذلك، انه���ا وزيرة العدل 

السابقة رشيدة داتي«.
وداتي نائبة حاليا في البرملان 
االوروبي ورئيسة بلدية الدائرة 
الس���ابعة في باريس »تتساءل 
عن اصل هذه الش���ائعة )بانها 
وراء الش���ائعة بشأن بيوالي � 
بروني( غير املعقولة« على ما 

أوضح احملامي.
وختم يقول »قررت تاليا رفع 
شكوى على بيوالي بتهمة القدح 

والذم«.

وس���رت ش���ائعة في مارس 
املاضي حول عالقة عاطفية بن 
زوج���ة رئيس الب���الد واملغني 
الناجح وق���د تناقله���ا االعالم 
وضخمه���ا والس���يما وس���ائل 
االعالم اخلارجية قبل ان تقوم 

كل االطراف بنفيها.
وأّلف بنجامان بيوالي نصوص 
وأحلان أغاني الكثير من األسماء 
البارزة في الغناء الفرنسي أمثال 
هنري سالفادور وجوليات غريكو 
وفرنسواز هاردي كما انه تعاون 

مع كارال بروني. 

االحتفال باليوبيل الذهبي 
للكوميدي اللبناني سامي خياط 

بيروت � أ.ف.پ: أطل 
الكوميدي  املسرحي 
اللبناني سامي خياط 
على خش���بة مسرح 
اليونيسكو في بيروت 
بيوبيل���ه  محتف���ال 
الذهب���ي  املس���رحي 
عبر عمل اس���تعادي 
حمل عنوان »أفضل 
األفضل« ضم مشاهد 
أعماله  م���ن  ناجحة 
املسرحية التي قدمها 
على مدى خمس���ن 
اس���تعرضت  ع�اما، 

املس���رحية التكرميية أعمال س���امي خياط قبل احل���رب اللبنانية 
وخاللها )1975-1990( وبعدها، وكانت مبثابة رحلة في عالم خياط 

الكوميدي.
 يعتبر خياط احد رواد اس���تعراض املمثل املنفرد أو »وان مان 
ش���و«، وهو كان دائما يعتمد لغة كوميدية توص���ف بأنها »راقية 

وغير مبتذلة«.
 وخياط، الذي اطل في بداية املس���رحية متنكرا في شكل عجوز 
حامال عصا، بدا على اخلشبة نشيطا كشاب عشريني. وعن سر شبابه 
الدائم وحركته، أكد لوكالة فرانس برس في الوقت الذي يحتفل فيه 
ايضا بعيد ميالده من دون ان يش���أ الكشف عن عمره، »انه شغفي 

باملسرح وإخالص اجلمهور لي«.
 يتوقف العمل االستعادي عند محطات مميزة من مسرحيات خياط، 
معيدة الى أذهان اجلمه���ور، ومعظمه من املخلصن ألعمال خياط، 
أجواء بيروت في عصرها الذهبي، أيام ش���رطي السير عندما كانت 

كلمته مسموعة، وزمن التلفزيون والنجم الشعبي »ابو ملحم«.

سامي خياط

رجل تزوج كلبته في حفل زفاف بأستراليا!
ارتدت »طرحة« على ظهرها وقال لها: هذا أسعد يوم في حياتي

العريس االسترالي وكلبته العروس أثناء مراسم الزفاف


