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ساركوزي يعلن عن حبه لـ »ميراي ماتيو«

والد »ريهانا« يشعر باألسف على كريس براون ويسامحه على ضربها

وكاالت: كان يعلم رونالد فينتي أن ابنته 
الفنانة ريهانا ستحقق إجنازات كثيرة منذ أن 
كانت في السابعة من عمرها. الوالد الذي يبلغ 
57 عام���ا، عانى من عالقة متوترة مع ابنته 
أميرة البوب، إذ إن ريهانا كشفت في السابق 
أنه كان مدمنا على املخدرات والكحول.\، لكن 
يب���دو أن مصاحلة متت ب���ني االثنني بعدما 
صرحت ريهانا بأنها قضت ليلة الكريسماس 

مع والدها.
 ورغ���م هذه اخلالفات، ي���رى رونالد أن 

النجاحات التي حققتها ابنته كانت متوقعة 
مبا أنه كان شاهدا على موهبتها منذ كانت 
طفلة صغيرة. وهو يتذكر املرة األولى التي 

غنت فيها وكانت تبلغ السابعة فقط.
وصرح رونال���د: »لطاملا كانت موهوبة، 
وكان كل شيء سهال بالنسبة إليها«. وأضاف: 
»املرة األولى الت���ي غنت فيها كانت مازالت 
صغيرة جدا. أتذكر جي���دا عندما كانت في 
الثالثة من عمرها وكان���ت تقف أمام املرآة 
حاملة مش���طها. وفي السابعة، كنت أشاهد 

التلفزيون حني س���معتها تغني وهي واقفة 
عند الشرفة. ناديتها وطلبت منها أن تغني 

لي. كان غناؤها رائعا حقا«.
 وحتدت رونالد عن حبيب ريهانا السابق 
املغني كريس براون وقال: أش���عر باألسف 
عليه على الرغم من هجومه الوحشي على 
ابنتي قبل عامني ولكن الكل يرى أين أصبحت 
ريهانا، وهو مازال يعاني من هذا املوضوع، 
فعدم مس���امحتي له وجعله يشعر باألسوأ 

غير منطقي فالعالم يعاقبه«.

ساركوزي يداعب ميراي ماتيو

ريهانا قبل الضرب وبعده ريهانا ووالدها

باري���س � وكاالت: ب���دا الرئيس نيكوال 
س���اركوزي س���عيدا وهو يوش���ح املغنية 
الفرنس���ية مي���راي ماتيو وس���اما جديدا 
للش���رف، في غاية الف���رح، رافعا إياها من 
رتبة »فارس« إلى رتبة »ضابط«، اخلميس 
بقصر »اإلليزيه« بحضور كثير من معجبيها، 

وحشد من أصدقائها.
وذك���رت صحيفة »الش���رق األوس���ط« 
اللندنية، أن الرئيس الفرنسي لم يتمالك نفسه 
وهو يعبر عن إعجابه بالفنانة التي تعتبر 
سفيرة لألغنية الفرنسية في العالم، حيث 

قال باحلرف الواحد »أنا أحبك كثيرا«.
وأشارت الصحيفة الى أن خطاب ساركوزي 
ل���م يكن مجرد مجامالت تقليدية من النوع 
الذي يقال عادة في مثل هذه املناسبات، لكنه 
كالم معجب، ومضى ساركوزي يقول إنه من 
الطبيعي جدا أن تكرمها فرنسا ألنها مثلت 
بلدها خير متثيل، في الكثير من الدول ألنها 
عبرت كل العص���ور واجتذبت كل األجيال، 

على حد تعبيره.

500 دوالر مقابل 
»شلل« حبيبها!

ماجيستير في البيتلز

كتاب بالعربية يصور 
مواقف أردوغان

أوسيوال � يو.بي.آي: عرضت 
امرأة اميركية على شرطي مبلغ 
500 دوالر ك����ي يهاجم حبيبها 
السابق ويش����له من عنقه الى 
اسفل جسمه. وذكرت صحيفة 
»أورالندو سانتينال« اجلمعة 
املاضي ان س����تيفاني جني كامي 
)21 عاما( قالت للشرطي املتخفي 
في مقاطعة أوسيوال في فلوريدا 
انها تريد منه ان يضع حبيبها 
السابق في كرسي متحرك او ان 
يتسبب له في الشلل من عنقه 
الى اسفل جسمه، وعرضت عليه 
مبلغ 500 دوالر مقابل ذلك. وقد 
التحريض  اعتقلت كامي بتهمة 
ارت����كاب جرمية وحددت  على 
كفالتها 3500 دوالر. يشار الى ان 
حبيب كامي السابق موجود حاليا 

في السجن بتهمة الضرب.

لن����دن � بريطانيا � يو.بي.آي: 
تخرجت مغنية كندية في جامعة 
ليڤربول في بريطانيا وهي حتمل 
شهادة ماجيستير في علم »البيتلز« 
الفرقة البريطانية الشهيرة لتصبح 
اول شخص في العالم يحمل شهادة 
االذاعة  مماثل����ة. وذكرت هيئ����ة 
البريطانية »بي.بي.سي« ان املغنية 
السابقة في مسابقات  واملشاركة 
ملك����ة جمال كندا ماري لو زهالن 
كني����دي )53 عاما( تس����جلت في 
الصف بجامعة ليڤربول عند اطالقه 
في م����ارس 2009. وكانت كنيدي 
قد سجلت 3 ألبومات في السابق 
وهي االولى التي تخرجت من بني 
12 طالبا آخر مسجلني في الصف. 
وقد اعربت ع����ن فخرها باالجناز 
الذي حققته. وتشمل الدروس التي 
تعطى في صف »البيتلز« املوسيقى 
التي الفوها وتأثير مدينة ليڤربول 
عليهم وكيف ساهمت موسيقاهم في 

تغيير الثقافات واملجتمعات.

أنقرة � وكاالت: صدر مؤخرا 
عن دار »الكتاب العربي« كتاب 
الرئيس رجب طيب  »الش����يخ 
أردوغ����ان.. مؤذن اس����طنبول 
األتاتوركي«،  ومحطم الصن����م 
للكاتب الصحافي املصري شريف 

سعد الدين تغيان.
وبحس����ب جريدة »العرب« 
القطرية، يعد هذا الكتاب االول 
الذي يصدر باللغة العربية عن 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان، الذي استطاع من خالل 
مواقفه السياسية املشرفة جتاه 
القضايا العربية واالس����المية � 
الفلسطينية  القضية  باالخص 
� ان يح����وز التقدير واالحترام، 
من االنسان العادي الذي ال وقت 
لديه لالنشغال بالسياسة حتى 
كبار املثقفني، اضافة الى حصول 
اردوغان على لقب شخصية العام 
2010 في أغلب االس����تطالعات 

العاملية والعربية.

لن����دن � يو.بي.آي: أظهرت دراس����ة بريطانية جديدة 
ان االنس����ان البدائي كان يفض����ل الثعلب كحيوان أليف 

وصديق على الكلب.
ونقل موقع »ديلي ميل« البريطاني ان فريقا من الباحثني 
في جامعة »كامبريدج« اكتش����فت أثناء حتليل رفات في 
مقابر تعود مل����ا قبل التاريخ في األردن قبرا مدفونا فيه 
ثعلب مع انس����ان ويعود آلالف الس����نني قبل ان يصبح 

الكلب حيوانا أليفا.
واعتبر الباحثون ان هذه احلالة التي لم يس����بق لها 
مثيل حيث تدفن جثتي انس����ان وثعلب معا تش����ير الى 

رابط عاطفي بني االنسان والثعلب حينها.
وتوقعوا ان الثعالب في ذلك الوقت كان يحتفظ بها في 
املنازل كحيوانات أليفة وكانت تدفن مع صاحبها لترافقه 
ما بعد املوت. وهذه هي الدراس����ة األولى من نوعها التي 
تقترح انه قبل ان يقوم االنسان باصطياد الثعالب مبساعدة 

الكالب كان أسالفه يحتفظون بها كحيوانات أليفة.

كيي���ڤ � ا.ف.پ: دعا الرئيس 
االوكراني فيكتور يانوكوفيتش 
املس���تثمرين االجانب الى املجيء 
الى اوكرانيا في الربيع »عندما تبدأ 
النساء بارتداء املالبس اخلفيفة« 
عل���ى ما نقل���ت وس���ائل االعالم 

االوكرانية.
وات���ى كالم الرئيس االوكراني 
خالل مأدبة غداء على هامش املنتدى 

االقتصادي العاملي في دافوس.
وقال يانوكوفيتش في تسجيل 
صوتي نشرته صحيفة اوركاينسكا 
برافدا عل���ى موقعها االلكتروني،  

»لكي يحب املرء اوكرانيا يجب ان 
يراها شخصيا عندما تكون اشجار 
الكستناء مزهرة وعندما تبدأ الناس 

بارتداء املالبس اخلفيفة«.
وشدد على ان »تأمل هذا اجلمال 

امر رائع«.
وصف���ق احلاض���رون ل���كالم 
الرئيس، اال ان ذلك لم يرق الحدى 

الصحافيات التي كانت حاضرة.
وقالت »اللياقة السياس���ية لم 
حتل بع���د على اوكرانيا« مضيفة 
»في الوقت ذاته فان التغني بجمال 

االوكرانيات امر مفرح«.

إنزالق فستان آن هاثواي 
في األوسكار

.. وهيو جاكمان يقدّم حفل االفتتاح

جم شقيق مهند التركي
يخطف األنظار واألضواء منه

أنقرة � وكاالت: شارك شقيق املمثل التركي 
»كيفان���ش تاتيلوجن« املع���روف مبهند »جم 
تاتيلوجن« ب���دور ثانوي ومل���دة ال تتجاوز 5 
دقائق، حيث جس���د دور احملام���ي الى جانب 
النجمة التركية بران سآت »سمر« في مسلسل 

»العشق املمنوع«.
ويبدو ان عائلة النجم التركي كيفانش قررت 
الدفع بفرد آخر منها الى عالم االضواء والشهرة 

.MBC �وفق ما نقلت ال
وعلى الرغم من ان مساحة الدور التي منحتها 

املخرجة »هالل صرال« ل� »جم« كانت قصيرة في 
حلقة »نهاية االسبوع« على الشاشة التركية، اال 
ان مشاركته حظيت باهتمام، والقت تعليقات 

ايجابية من املتابعني.
وتناولت تقارير صحافية اداء شقيق مهند، 
الفتة الى انه كان طبيعيا، وأتقن دوره ببراعة، 

على الرغم من قصر املساحة الزمنية.
وتس���اءل كاتب التقرير: م���ا اذا كان »جم 
تاتيلوجن« حصل على شهادة ميالد من املشاهدين 

للتمثيل بعد اخيه االصغر مهند؟

ني�وي�����ورك: تظهر املمثل���ة االميركية آن 
ه���اثاواي في اع���الن م��ضح��ك حل��فل جوائز 
االوسكار، تبدو فيه وهي على املن���صة تقدم 
احلفل، وفجأة ينزلق ف�ست��انها من ج���هة الكتف، 
فيركض املمثل جيمس فرانكو لنجدتها، ويرمي 

عليها بطانية حمراء حلمايتها من فضيحة.
وفي بداي���ة االعالن يظه���ر املمثالن وهما 
في صال���ة األلعاب الرياضية يرفعان متثالني 
 مصغرين من االوس���كار، ويرتديان قمصانا
كت���ب عليه���ا مقدم���ا حف���ل االوس���كار في 

التدريب.

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: تقرر أن يقدم املمثل 
األسترالي هيو جاكمان حفل توزيع جوائز األوسكار 

هذه السنة في لوس أجنيليس.
وأعلن منتجا حفل األوسكار الذي يبث تلفزيونيا 
بروس كوهني ودون ميشر ان جاكمان الذي حقق 
جناحا باهرا في تقدمي احلفل في العام 2009 سيعيد 

هذه التجربة في 27 فبراير 2011.
يشار إلى ان من أبرز أفالم جاكمان كل من »ذي 

برستيج« و»ذي فاوننت« و»إكس مان« وغيرها.
وكانت تقارير حتدثت من قبل عن رفض جاكمان 
تقدمي احلفل هذه السنة النش���غاله بأعمال فنية 
أخرى إلى جانب عدم رغبته في القيام باألمر عينه 

مرات عدة.
ويذكر ان ستيف مارتن وأليك بالدوين تشاركا 
تقدمي حفل األوسكار في السنة املاضية ويشارك 
جاكمان تقدمي احلفل هذه السنة كل من آن هاثاواي 

وجيمس فرانكو.

آن هاثواي

هيو جاكمان

مهندجم تاتيلوجن

الثعلب أفضل صديق إلنسان ما قبل التاريخ

الرئيس األوكراني يدعو المستثمرين إلى بالده 
مع ارتداء النساء مالبس خفيفة!

الرئيس االوكراني فيكتور يانوكوفيتش


