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لندنـ  سي ان ان: وزع القصر 
امللكي البريطاني، السبت املاضي، 
رســــميا صور خطوبــــة األمير 
ويليام على زوجته املستقبلية 
كيت ميدلتون، قبيل أربعة أشهر 
من حفل الزفاف املقرر في ابريل 

املقبل.
وكان األمير، وهو الثاني في 
ترتيب والية العرش البريطاني، 
قد خطــــب ميدلتون بعد عالقة 
استمرت ثماني سنوات، في 20 
أكتوبر املاضــــي على قمة جبل 
»ماونت كينيا« على ارتفاع 3100 

متر من سطح البحر.
وقال املكتب الصحافي لألمير ويليام إن الصور التقطت بواســــطة 
املصور ماريو تيستينو، في 25 نوفمبر الفائت في قصر »سانت جيمس« 

بلندن.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديڤيد كاميرون، قد أعلن في وقت 
سابق، أن حفل الزفاف سيكون يوم عطلة رسمي، فيما يناقش املشرعون 

في اسكتلندا األمر، إذ ان اسكتلندا حكومة شبه مستقلة عن لندن.
وكشف املغني البريطاني، السير ألتون جون، املغني املفضل لوالدة 
األمير الراحلة، األميرة ديانا، أنه قد يشارك في حفل الزفاف، فيما أطلق 
مغني الراب األميركي، سنوب دوغ، أغنية جديدة قال إنها مثالية حلفل 

وداع األمير للعزوبية.
ويذكر أن ألتون جون كان قد أطلق أغنية »شــــمعة في مهب الريح« 

في مراسم تشيع جنازة األميرة ديانا عام 1997.
هذا ومن املتوقع استخدام التقنية الثالثية األبعاد في البث املباشر 
حلفل الزفاف األسطوري، املقرر في 29 إبريل العام املقبل، الذي أعلنته 

بريطانيا يوم عطلة رسمية.

نيكول ريتشي وجويل مايدن

ألتون جون 

.. في صورة رسمية اخرى

األمير ويليام وزوجته املستقبلية كيت شون بنيالشحرورة صباح

مايكل جاكسون 

القصر الملكي البريطاني يوّزع صور الخطوبة 
فيل ضخم في حفل زواج نيكول ريتشي وجويل مايدن!الرسمية لويليام وكيت تكريم صباح وشون بين في مهرجان دبي السينمائي

احتجاجات على قرار »ديسكوفري«
بث برنامج وثائقي عن تشريح جثة مايكل جاكسون

 دبيـ  أ.ف.پ: افتتحت مساء امس الدورة السابعة 
من مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي وضع هذه 
السنة حتت عنوان »االكتشاف« ويقدم مواهب جديدة 
واعدة السيما ضمن مسابقة االفالم العربية، كما يكرم 

الفنانة اللبنانية صباح واملمثل شون بني.
وشدد املدير الفني للمهرجان مسعود امر اهلل العلي 
في حديث لوكالة فرانس برس على سعي املهرجان 
الى »التنويع فــــي اخليارات خللق نوع من احلوار 
والثراء النقاش الفكري والثقافي من اجل مستقبل 
سينمائي مزدهر«، مشددا على حرص املهرجان على 

تقدمي االعمال التي تتناول قضايا انسانية.

وكان مهرجان دبي اول مهرجان سينمائي دولي 
ينطلــــق في منطقة اخلليــــج )2004( قبل ابوظبي 

)2007( ومن ثم الدوحة 2009.
ويكرس مهرجان دبي هذه السنة نفسه »منصة 
رئيسية إلطالق األفالم العربية« بحسب املنظمني.

وهذا ما يظهره برنامج املهرجان اذ يتنافس فيه 
12 فيلما روائيا طويال على مسابقة املهر ألفضل فيلم 
عربي والتي تضم اعماال من لبنان ومصر وسورية 
والعراق واملغرب. وسبعة من هذه االفالم ستسجل 
في دبي عرضها العاملي االول. وفي العموم، يشارك 

في املهرجان 157 فيلما من 75 دولة.

واشنطن ـ يو.بي.آي: جمعت 
مجموعـــة من املعجبـــني مبلك 
الپوب األميركي مايكل جاكسون 
تواقيع 1500 شخص ملطالبة قناة 
»ديسكوفري« بإلغاء خططها لبث 
وثائقي عن تشريح جثة النجم 

الراحل.
ام زي«  وذكر موقـــع »تـــي 
شـــخص   1500 ان  األميركـــي 
وقعوا على عريضة رفضا لبث 
»ديسكوفري« برنامجا خاصا في 
بريطانيا في 13 يناير املقبل بعنوان 

»تشريح مايكل جاكسون«.
وتقول العريضة: »نطلب من 
البرامـــج في قناة  القّيمني على 
الوثائقي  إلغاء هذا  ديسكوفري 

غير الالئق«.
يشار الى ان جاكسون توفي 
فجأة في العام 2009 جراء إصابته 
بنوبـــة قلبية بعد تناول كميات 

كبيرة من مسكنات األلم.

ألتون جون في حوار تلفزيوني: المخدرات كادت تقتلني

لوس اجنيليس ـ يو.بي.أي: تزوجت 
فتاة املجتمع واملمثلة األميركية نيكول 
ريتشي من صديقها املغني جويل مايدن 
في حفل زفاف ضم أفراد العائلة واألصدقاء 

باالضافة الى فيل ضخم.
وذكر موقع »بيبول« أن 130 شخصا 
من أفراد العائلة واألصدقاء حضروا حفل 
الزفـــاف وكان أبرز املدعوين فيال مدربا 
شوهد في حديقة منزل والد نيكول النجم 
املوسيقي اليونيل ريتشي حيث نصبت 
خيمتان ضخمتـــان لالحتفال بالزفاف. 
ولم يتضح سبب وجود الفيل في حفل 

الزفاف.
يشار إلى أن ريتشي ومايدن والدان 
لطفلني وهما على عالقة منذ 4 سنوات.

لندنـ  د.ب.أ: اعترف جنم الغناء السير ألتون 
جون بأنه كان قريبا جدا من املوت بسبب إدمانه 

للمخدرات.
وذكرت صحيفة »ديلى ميل« البريطانية امس 
أنه عندما سأله اإلعالمي بيرس مورجان في حوار 
تلفزيونـــي »إلى أي مدى تعتقد أنك اقتربت من 
املوت بسبب املخدرات؟« قال جون »اقتربت للغاية 
أعني انني كنت أصاب بنوبات ويتحول لوني إلى 
األزرق وأسقط على األرض ويتم نقلي لسريري 

ثم بعد 40 دقيقة أتناول مخدرات مجددا«.
كما جدد النجم البريطاني هجومه على برنامج 
اكس فاكتور وذلك عندما سأله مورجان ملاذا وصفه 
بأنه برنامج ممل حيث قال »إنني ال أشاهد مثل 
هذه البرامج فإنني أجدها مزعجة بالنســـبة لي 

وذلك من وجهة نظري الفنية«.

20 شاعرًا يتنافسون 
على لقب »أمير الشعراء« 

تحسن حالة فتى 
االستعراضات األلماني

د.ب.أ:  ـ  دوســـلدورف 
بدأت احلالة الصحية للشاب 
الذي أصيب  صامويل كوخ 
أثناء استعراض رياضي في 
أحد البرامج التلفزيونية في 

التحسن.
وأعلن املستشفى اجلامعي 
في مدينة دوسلدورف عن 
سفر كوخ إلى مستشفى في 

سويسرا إلعادة التأهيل.
وخـــالل مؤمتر صحافي 
البروفيســـور  قصير أعلن 
هانز ياكوب شـــتايجر وقد 
ظهرت علـــى وجهه عالمات 
االرتياح عن استقرار حالة 

شتايجر.
وعاد كـــوخ إلى التنفس 
بشـــكل طبيعـــي وظهرت 
عالمات أولية على حتريك 

إحدى ساقيه.

ـ د.ب.أ: تنطلق  أبوظبي 
بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي 
الشـــهر اجلاري  يوم22 من 
الدورة الرابعة من املهرجان 
الشـــعري »أمير الشعراء«، 
الذي تنظمـــه هيئة أبوظبي 

للثقافة والتراث.
وقال عضو جلنة حتكيم 
املسابقة د.علي بن متيم إن 
»املسابقة ستشهد تنافس 20 
متسابقا ميثلون مختلف انحاء 
الوطن العربي«، مشيرا الى أن 
الفائز يحصل على لقب »أمير 
الشعراء« وجائزة مالية قدرها 

مليون درهم إماراتي.
وأضـــاف: »يشـــارك في 
املهرجان متسابقون من دول ال 
تتحدث العربية، لكنهم شعراء 
يجيدون لغة الضاد«، وذكر 
بن متيم أنه جار اختبار 40 
متســـابقا من مختلف الدول 
العربية، الختيار 20 متسابقا 

للمرحلة النهائية.
وشـــهدت االختبـــارات 
األولية، واقعة حتدث للمرة 
األولى في تاريخ املســـابقة 
مبشـــاركة شاعر من املغرب 
وزوجته وقد اجازتهما معا 
جلنة التحكيـــم، وينتظران 
إعالن اســـميهما للمشاركة 
النهائية على  املنافسات  في 

اللقب.


