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 األمير وليام وخطيبته كيت ميدلتون 

 امللكة اليزابيث 

 إميان أيوب 

 شاكيرا 

 جانب من املعرض 

 ناعومي كامبل 

 المعرض العالمي للطبخ
  واألغذية والفندقة فتح أبوابه في ليون 

 ليون ـ ا.ف.ب: فتـــح املعرض العاملي للطبخ 
واالغذية والفندقة ابوابه السبت في ليون (وسط 
شـــرق فرنســـا) بحضور الطاهي الفرنسي بول 

بوكوس.
  واعلن اوليفييه غينون، رئيس مجموعة «جي 
ال ايفينتس» خالل افتتاح الدورة اخلامسة عشرة 
للمعرض ان «املعـــرض العاملي للطبخ واالغذية 
والفندقية هو امللتقى املهني املعني بإطالق نزعات 
الطبخ العاملية ألنـــه يرتكز على االبداع. وخالل 
فترات االزمات هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج 

منها».
  ويقتـــرح العارضون البالغ عددهم ألفني، من 
بينهم ٥٧٠ عارضا دوليا، خالل هذا املهرجان الذي 
ينظم كل سنتني والذي سيستقبل حتى االربعاء 
نحو ١٠ آالف طاه أتوا من ١٣٠ بلدا و١٤٠ ألف زائر 

«اكثر من ألف ابتكار جديد».
  وهذه السنة، يقوم ٩٠ من كبار طهاة العالم، 
بينهـــم دانيـــال بولـــود واالن دوكاس وجويل 

روبوشون، بتكرمي الطاهي الشهير بول بوكوس 
(٨٤ عاما) الذي شـــكل مثاال يحتذى الجيال من 
الطهاة خالل «عشاء استثنائي» يقام مساء الثالثاء 

في مقر بلدية ليون.
  ويتضمن املعرض الكثير من املسابقات اهمها 
مسابقة «بوكوس دور» العريقة (٢٥ و٢٦ يناير 
تسبقها كأس العالم للحلويات (٢٣ و٢٤ من الشهر 
ذاته)، الثالثاء واالربعاء، يتنافس ٢٤ طاهيا من 
العالم بأسره وصلوا الى املرحلة النهائية لتحضير 
اطباق مستخدمني سمك البربوط وحلم اخلروف 
االسكتلندي من اجل الفوز بالكأس العريقة التي 
تشـــكل منصة انطالق فعلية ملسيرتهم في هذا 

املجال.
   أما االثنني والثالثاء فيتنافس ١٩ فريقا يتألف 
كل منها من صانع حلويات وصانع شوكوال وصانع 
مثلجات علـــى اجناز حلويـــات مختلفة وثالث 
منحوتات، واحدة مصنوعة من املثلجات والثانية 

من الشوكوال والثالثة من حبال السكر.

 هاتف محمول يرن في بطن تمساح 
مضرب عن الطعام بأوكرانيا!

 أوكرانيا ـ بي.بي.سي: العاملون في حوض سمك «أكواريوم» في 
أوكرانيا إنهم قلقون بشأن مصير متساح أفريقي ابتلع جهاز هاتف 

محمول أسقطته سهوا إحدى زائرات احلوض.
  وظل التمساح الذي يبلغ من العمر ١٤ عاما يرفض الطعام املقدم 

له منذ احلادثة التي حصلت الشهر املاضي.
  ولم يصدق العاملون في احلوض شكاوى زائرة قالت إن هاتفها 

احملمول ابتلعه متساح حتى أخذ يرن.
  وقالت املرأة إنها مدت ذراعها محاولة التقاط صورة للتمســـاح 

املسمى جينا وهو يفتح فاه لكن اجلهاز انزلق وسقط في املاء.
  ومنـــذ أن ابتلع التمســـاح اجلهـــاز رفض األكل وبـــدا أنه غير 

مرتاح.
  وحاول اخلبراء إغراء التمساح بأكل الطعام بفضل إعطائه ملينا 

لألمعاء لكنه واصل رفضه لألكل.
  وقال كبير األطباء البيطريني في احلوض إنه إذا واصل التمساح 
رفض األكل املقدم له، فإنهم قد يضطرون إلخضاعه ألشعة سينية 

األسبوع املقبل على أن جترى له جراحة.
  لكن البيطري أضاف أن اجلراحة ستكون اخليار األخير ألن التدخل 

اجلراحي ينطوي على أخطار بالنسبة للحيوان.
  وتقول صاحبة الهاتف إنها تريد استعادة األرقام والصور املخزنة 

في بطاقة الهاتف. 

 فوز مات بوكورا وشاكيرا و«بالك آيد بيز» بالـ «ميوزيك أواردز» 

ينايـــر، ومت اختيار أفضل أغنية 
فرنسية لهذه السنة تبعا لتصويت 
اجلمهور بواسطة الرسائل النصية 
عبر اخللـــوي والهاتـــف خالل 

البرنامج. 

جائزة فخرية.
   وقد منحت اثنتا عشـــرة من 
بني اجلوائز الثالث عشرة استنادا 
الى تصويت الشعب على املوقع 
الرسمي للبرنامج حتى تاريخ ١٦ 

 كانـ  أ.ف.پ: فـــازت كل مـــن 
شـــاكيرا الكولومبية من اصول 
لبنانية، والفرنسي مات بوكورا 
وأعضـــاء فرقة «بـــالك آيد بيز» 
األميركيـــة بجائزتني في الدورة 
الثانية عشرة من جوائز «ان ار جي 
ميوزيك اواردز» التي منحت مساء 
السبت في كان، في اطار السوق 
الدولية لالسطوانات واإلصدارات 

املوسيقية (ميدمي).
   وقد منحت جوائز هذا البرنامج 
الذي تنقله محطتـــا «تي اف ١» 
و«ان ار جي»، استنادا الى تصويت 

اجلمهور.
   واختيرت شاكيرا أفضل فنانة 
عاملية لهذه السنة وكوفئت على 
اغنيتها «واكا واكا»، اما فرقة بالك 
ايد بيز، التي كوفئت ايضا العام 
املاضي، فاعتبرت أفضل فرقة دولية 
الســـنة وكوفئت الحيائها  لهذه 

أفضل حفلة هذه السنة.
   ونال مات بوكورا لقب أفضل 
الســـنة  فنان فرانكوفوني لهذه 
وكوفئ على أفضل أغنية فرنسية 
لهذا العام، وهي أغنية «جوست 

اون فوتو دو توا».
   وكوفئت أيضـــا ليدي غاغا 
وبيونسي وجاستني بيبر (الذين 
لـــم يكونوا موجودين) وآشـــر، 
واختيرت جنيڤـــر أفضل فنانة 
لهذه السنة للمرة السادسة خالل 
مسيرتها الفنية، ونال ديڤيد غيتا 

 وليام وكيت يتدخالن لدعوة دوقة يورك لحضور زواجهما
  والملكة لن تلتقي عائلة ميدلتون قبل الزفاف 

صندي» امس ان العائلة امللكية 
اعتبـــرت دوقة يورك شـــخصا 
غير مرغوب فيه منذ طالقها من 
األمير اندرو عام ١٩٩٦ لكن األمير 
وليام أصر على حضورها حفل 

زفافه. 

وليام وخطيبته كيت ميدلتون 
لتوجيـــه دعوة الى دوقة يورك 
سارة فيرغسون الزوجة السابقة 
لألمير اندرو جنل ملكة بريطانيا 
بعد منعها من حضور زفافهما.

  وقالت صحيفـــة «ميل أون 

 لنــــدنـ  وكاالت: لــــن تلتقي 
امللكة اليزابيــــث الثانية عائلة 
كيت ميدلتون قبل زواجها باألمير 
وليام على ما افادت به صحيفة 

«صنداي تاميز».
  وذكرت الصحيفة البريطانية 
انه بالرغم من ان امللكة ستكون 
الرسمية للزفاف وان  املضيفة 
الدعوات ستوجه باسمها، فهي 
ال تعتزم لقــــاء عائلة ميدلتون 

قبل ٢٩ أبريل.
  وليــــام «الثاني فــــي ترتيب 
خالفة العرش» سيتزوج حبيبته، 
منذ ايام الدراسة اجلامعية، في 
كاتدرائيــــة ويستمنســــتر في 

لندن.
  ونقلت الصحيفة عن ناطق 
باســــم قصر باكينغهــــام قوله 
«هذا ليــــس ازدراء، لكن امللكة 
لم تشعر بعد باحلاجة الى لقاء 
والدي اآلنسة ميدلتون، في الوقت 
احلاضر ال توجد من مخططات 
للقائهمــــا قبل الزفــــاف لكن ان 
القيام بذلك ســــتكون  اختارت 

مسألة خاصة».
  ويدير والدا ميدلتون شركة 
تعنى بتنظيم احلفالت في جنوب 
إجنلترا، وســـبق ان التقيا والد 
وليام األمير تشالز وزوجته كاميال 
دوقة كورونويل، حسبما افادت 

صحيفة «صنداي تاميز».
  من جهة اخرى سيتدخل األمير 

 أشهر ممثلي األفالم اإلباحية في إيطاليا: 
أفتخر ببرلسكوني!

 .. وناعومي كامبل تّروج لمشروعات صديقها 

 بريتني سپيرز تبيع ثوبها 
لعالج ابن صديقها

 لنـــدن ـ وكاالت: نقلـــت صحيفـــة الغارديان 
البريطانية عن روكو سيفريدي احد اشهر ممثلي 
األفالم اإلباحية في إيطاليا، فخره مبا يدور حول 
رئيس الوزراء ســـيلفيو برلســـكوني حاليا من 
جدل بشأن عالقاته اجلنسية املتعددة، وارتباطه 

بفتيات قاصرات.
  وقال سيفريدي ان ما مييز برلسكوني هو حبه 

للحياة وهو في عمر ٧٤، واستمراره في البحث 
عن احلب، وممارســـة اجلنس وهو امر يجب ان 

يفخر به جميع االيطاليني.
  واكد ســـيفريدي انه يتشارك مع برلسكوني 
في الكثير من الصفات، فكالنا لدينا عائلة نرغب 
في تقوية صلتنا بها، بعيـــدا عن متاعب العمل 

والروتني اليومي. 

 نيويورك: أعلنـــت جنمة البوب 
األميركيـــة، بريتني ســـپيرز، عبر 
صفحتها على «تويتر»، أنها وضعت 
ثوبها الفضي الذي ارتدته في الصور 
الدعائية لعطرها «راديانس» في مزاد 
علني على موقع «إي باي»، بهدف جمع 

املال لعالج ابن صديقها ديڤيد.
  وأوضحت أن ديڤيد فان داف هو 
صديق قدمي لعائلة ســـپيرز، ورزق 
منـــذ عامني بطفل يعاني تشـــوهات 
خلقيـــة في الدماغ، مـــا يتطلب منه 

توفير رعاية عالجية باهظة الثمن 
ومكثفة ومستمرة البنه.

  ومن جانبها، أعربت سپيرز عن 
شكرها مقدما ملن سيساعد الطفل، 
وقالت: «املشتري سيكون محظوظا 

ألنه سيســـاعد في عالج طفل، كما 
سيحصل على الثوب».

  يذكر أن املـــزاد وصل إلى مبلغ 
٧٣٠٠ دوالر، علمـــا أنه ســـينتهي 
في التاسع والعشرين من يناير 

اجلاري.
  وعلـــى صعيد آخـــر، وافقت 
التعاون مع مغني  سپيرز على 
الراب األميركي، غوتشي ماني، 
ومن املنتظر أن يســـجال أغنية 
دويتو األســـبوع املقبل بعنوان 

«هيت». 

 موسكوـ  إيالف: لم يذهب امللياردير الروسي 
فالدميير دورونني بعيدا عن محيطه عندما أراد 
 «Legend of Tsvetnoy» الترويج ملشروعه اجلديد
التابع ملجموعته االستثمارية، فعملية الترويج 
لذلك املشروع العقاري الفخم لم يتطلب سوى 
إعالن تلفزيوني تقوم ببطولته صديقته وزوجته 

املرتقبة، العارضة الشهيرة ناعومي كامبل.
  ويركز اإلعالن اخلاص بذلك املشروع السكني 
على إظهار مدى الرفاهية والفخامة الذي يكفله 
العقار لسكانه، ويبدأ اإلعالن بظهور كامبل وهي 
مستلقية على سرير، مرتدية مالبس داخلية 
مثيرة، ثم تقوم بالنهوض وممارســــة حياتها 

اليومية داخل جدران شقتها الفاخرة.
  ويسلط اإلعالن الضوء على إمكانيات شقق 
مشروع دورونني والتي تتمثل في وجود حمام 
سباحة يطل على معالم موسكو، إذ تظهر ناعومي 
كامبل في أحد مشاهد الشريط اإلعالني وهي 
مرتدية لباس سباحة أسود وتغوص في حمام 
السباحة اخلاص بشقتها وتنظر إلى العاصمة 

الروسية من واجهات زجاجية ضخمة.
  الشريط اإلعالني الذي ينتهي بعبارة «استمع 
إلى قلبك.. موسكو.. اآلن تعرفون أين أقيم»، 
تبلغ مدته دقيقة واحدة ويعرض حاليا على 
شاشــــات التلفزيون الروســــي، علما أن ذلك 
املشروع الســــكني مت االنتهاء منه في نوفمبر 

من العام ٢٠١٠.
  اجلدير بالذكر، أن ناعومي كامبل (٤٠ عاما)، 
تربطها عالقــــة بامللياردير فالدميير دورونني 
(٥٦ عاما) منذ ٣ سنوات ومن املنتظر أن يتم 
اإلعالن عن موعد زفافهما املنتظر قريبا، على 
الرغم من عدم طالق دورونني من زوجته األولى 

إيكاترينا. 

ٍ قبطي يقاضي فريق «مريم العذراء»  محام
  مطالبًا بوقف عرض الفيلم

ولم أسمع عن هذه الدعوى القضائية املرفوعة ضد 
الفيلم الذي اليزال في طور اإلعداد».

  وقالت: «العمل ســـيظهر إلـــى النور إذا وافق 
كل من الرقابة على املصنفات الفنية، والكنيسة، 
واألزهر الشريف، فما يهمنا هو رأي أهل اخلبرة 

واجلهات املعنية باملوضوع».

 القاهرةـ  ام بي سي: اقام احملامي القبطي ميشيل 
حنا بطليموس دعوى قضائية ضد صناع فيلم 
«مرمي العذراء» الذي يجســـد قصة حياة السيدة 

مرمي العذراء، مطالبا بوقف عمل هذا الفيلم.
  وأكد احملامي القبطي ميشيل حنا بطليموس، 
أنه أقام دعوى قضائية ضد فريق العمل في فيلم 
«مرمي العذراء»، مطالبا مبنع خروجه إلى النور، 
خشية املساس بالسيدة مرمي املقدسة التي تبجلها 

كل األديان وحتترمها.
  وقال حنا: «أقمت الدعوى، مطالبا أسرة الفيلم 
بإعالن وقف املشـــروع، لكوني أنا وكافة رجال 
الدين املسيحي واإلسالمي أيضا، رافضني جتسيد 

العذراء مرمي في فيلم سينمائي».
  وأضـــاف حنا: «مرمي التي ذكـــرت في القرآن 
واإلجنيل ال ينبغي جتسيدها، وال يوجد أي من 
البشر يستطيع أن يحل محلها، حتى ولو من باب 
التمثيل». وتساءل احملامي: «كيف جترأ صناع الفن 
على أن يقبلوا على جتسيد شخصية مقدسة لن 

تتكرر مثل السيدة مرمي العذراء؟».
  ومـــن جانبها، قالت الفنانة إميان أيوب بطلة 
الفيلم املزمع جتسيدها شخصية السيدة مرمي إنها 
أيضا ترفض املساس بالسيدة مرمي العذراء التي 
يكن لها األقباط واملســـلمون كل احترام وتقدير 

وتبجيل.
  واضافت إميان: «أنا متحمسة جدا لهذا املشروع، 

 البطلة قالت إنها مصرة على خروج العمل إلى النور

 مات بوكورا 


