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سيندي كروفورد عن سر جمالها: 
أرش وجهي باللنب يومياً 

آخر تقاليع ليدي غاغا 
فستان أنثى الثعلب

إيالف: بينما تتميز كروفورد بإطاللة وجه تتسم باجلمال، 
وهو ما يعرف عنها في كل مكان، يصر البعض على أنها ليست 
جميلة فحس����ب، بل حاصلة كذلك على دكتوراه في الهندس����ة 
الكيميائية. ورغم بلوغها عامها ال� 44، إال أن كروفورد املتزوجة 
من براندي غيربر، واألم لطفلني هما بريس����لي وكايا، مازالت 
تبدو رائعة في طلتها. في هذا الصدد، قالت كروفورد: »بالطبع، 
طرأت تغييرات على جس����دي منذ أن كان عمري 23 عاما، لكن 
هذا أمر عادي وطبيعي. وأحافظ على رشاقتي من خالل الركض 
البطيء وزياراتي بانتظام الى النادي الرياضي. كما إنني أتناول 
كميات كبيرة من املياه، حيث تنظف البشرة، وال جتعلها تصاب 
باجلف����اف. وأحب كذلك أن أرش وجهي مبزيج من اللنب واملياه 

على مدار اليوم. فحمض الالكتيك مطهر جيد للبشرة«.
وقد جنحت العارضة احلسناء في االحتفاظ بجمالها وقوامها 
على مر السنني. أما سر ذلك فيعود الى النظام الغذائي )80/80( 
ال����ذي تتبعه، وال����ذي يعني أنها تأكل أطعمة صحية بنس����بة 
80%على مدى 80% من الوقت. ويبدو أن ذلك يس����اعدها كثيرا، 
ويبدو أنه مبثابة الطريقة الرائعة للحفاظ على الرشاقة وعدم 
حرمان النفس من أي شيء. وتقول سيندي إنها حتب أن تبدأ 
في الصباح بتناول ش����يء بروتيني أو شوفان، وهو ما يضمن 

لها تناول وجبة صحية واحدة على األقل.
وعن مجموعة أخرى من أس����رار جماله����ا، قالت كروفورد 
أيضا: »أس����تخدم كرمي نهاري مع مواد مضادة لألكسدة وواق 
من الشمس، وكرمي ليلي وكرمي للعني. وأقوم بعمل املاسك مرة 
واحدة في األسبوع، وأحصل على اللوازم الطبية مرة كل شهر. 
وفي األساس، أعتني بنفسي، لكن ال أريد أن تنتابني الهواجس، 
وال أريد أال أن أحب ما أن����ا عليه اليوم. وأنا ال أكترث بالكمية 

التي أضعها من الكرميات، ألن األشياء تتغير«.

القاهرة � ام بي سي: بعد الفستان املكون من قطع اللحم 
النيء، إلى محاكاة أنثى الثعلب، مرورا بفس���تان الفقاعات 
وثوب الضفادع، شقت ملكة التقاليع ليدي غاغا طريقها إلى 

مهرجان »كان« السينمائي بزي مصارعة الثيران.
فقد فاجأت املغنية األميركية جماهيرها في مدينة »كان« 
الفرنسية، بحضورها املفاجئ للمهرجان الدولي في دورته 
ال� 64، بعد تكهنات وإش���اعات عن حضوره���ا إلى املدينة 
الساحلية. فظهرت املغنية التي لفتت أنظار العالم بأزيائها 
الغريبة، تتجول في شوارع مدينة »كان« محاطة بكوكبة من 
احلراس الشخصيني، ال ترتدي إال »صديري« مفتوحا، حمل 

.»Born That Way« على ظهره اسم ألبومها القادم
كما خطفت غاغا األضواء من جنوم الصف األول بتقدميها 
غناء حيا ألغنية يهودا على شاطئ البحر األبيض املتوسط، 
وهي األغنية التي سبق أن أثارت جدال واسعا وانتقادات من 
الكنيسة، الحتوائها على تطاول على رموز مسيحية مقدسة، 

مثل مرمي املجدولية.
واعتمدت املغنية مظهر مصارعي الثيران اإلسبان، حيث 
ارتدت املغنية بذلة مطاطية، قماشها شفاف من البطن حتى 
القدمني، وجتمع بني اللونني األس���ود والذهبي، كما شبكت 
على شعرها خمارا أحمر، فيما يشبه العلم الذي يستعمله 

املصارعون، وثبتته حول ذراعيها.
ويأتي ظهور ليدي غاغا في مهرجان »كان« الس���ينمائي 
وسط جدولها املزدحم باألعمال واالرتباطات، فبعد أن شهد 
األسبوع الس���ابق جولة غنائية لها، باإلضافة إلى تقدميها 
حفال في مهرجان »روبني هود السنوي« في مدينة نيويورك 
األميركية، ظه���رت املغنية في إحدى احلفالت في العاصمة 

البريطانية لندن، وأخيرا مهرجان اإلذاعة نهاية األسبوع.

سيندي كروفورد ليدي غاغا وتقليعتها اجلديدة

معرفة ما الذي دفعه إلى التفكير 
في اصطحاب احلصان معه في 

القطار.

بش���كل أفض���ل كل ي���وم أثناء 
جتوالها، وأضافت أن رحلتها إلى 
البرازيل قد ألهمتها أغنية جديدة 
لتضيفها إلى األغنيات التي تقدمها 

في اجلولة احلالية.

وقد غادر الرجل مع حصانه 
بعد أن باءت محاوالته لوضعه 
على منت القطار بالفشل، دون 

البالغة بجولتها التي حتمل اسم 
.»Gipsy Tour جولة الغجر«

وقالت عب���ر موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر« إنها تتمنى 
أال تنتهي بتاتا، ألنها ترى العالم 

لندن � ام.بي.سي: لم يشك 
القطار  رواد إحدى محط���ات 
البريطاني���ة حلظة واحدة في 
أن الراكب الذي يصطحب مهره 
ال يقصد شيئا إال املزاح ولفت 
االنتباه، لكنهم دهشوا بعدما 
اكتش���فوا أنه ج���اد في عزمه 
وضع احلصان الصغير على 
منت القطار، لكن موظفي احملطة 
رفضوا طلبه امللح لشراء تذكرة 
للمهر، كما ذكرت صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
وعلى الرغم من قيام املوظفني 
مبنعه من إنزال احلصان إلى 
القطار، متكن  منطقة رصيف 
من حش���ره داخ���ل املصعد، 
والن���زول به إل���ى حيث يقف 

القطار املنشود.
وقد التقطت كاميرات املراقبة 
صورا للرج���ل وهو يقف مع 
حصانه أمام شباك التذاكر، في 
محاولة للحصول على تذكرة، 
وجرى تصويرهما معا داخل 

املصعد وأمام القطار.

نيوي���ورك � إيالف: وضعت 
الفنانة مايلي س���ايرس وشما 
جديدا ويأتي دقه بعد أن عرضت 
املغنية الشابة ووالدتها الوشوم 
التي حتتل جسديهما على شواطئ 
ريو دي جانيرو وهما ترتديان 

املايوه البكيني.
واختارت سايرس أكثر الطرق 
ثباتا في الوشم البرازيلي اجلديد 
والذي ميثل سادس رسم ينقش 
على جسدها، كما ذكرت صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
وبدت عليها السعادة بالرسم 
اجلديد على معصمها األمين، كما 
أخذت تراقب مجموعة من أصدقائها 
يدقون هم أيضا رسومات مختلفة 

على أجسادهم.
وكانت جنمة مسلسل ديزني 
هانا مونتانا، ق���د توجهت إلى 
مدينة ريو دي جانيرو بصحبة 
العائلة  مجموع���ة كبيرة م���ن 
واألصدقاء من أجل قضاء عطلة 
استمرت طوال األسبوع، قبل أن 
تستأنف جولتها الغنائية انطالقا 

من بوغوتا.
وعبرت سايرس عن سعادتها 

البريطاني اثناء محاولته ركوب القطار باحلصان

مايلي سايرس تضع وشما جديدا

بريطاني يحاول ركوب القطار باحلصان!

مايلي سايرس تضع وشمًا لتخليد ذكرى زيارتها للبرازيل

الفلكي  العال���م  أوض���ح 
العجي���ري ان ما  د.صال���ح 
البالء مس���اء  ل���ه  تعرضت 
الثالث���اء املاضي يأتي تزامنا 
مع موسم السرايات الذي دخل 
باكرا ومن املنتظر ان تنتهي 
املقبلة، واوضح  االيام  خالل 
ان م���ا تعرضت له البالد من 
انحاء  عاصفة رعدية شملت 
البالد اعقبها موجة غبار لن 
تتكرر بهذا الش���كل مستقبال 
، من جهته ق���ال مدير ادارة 
ش���بكات التوزيع في وزارة 
الكهرباء واملاء م.عبدالوهاب 
الرعدية  العاصفة  ان  التركي 
التي ضربت الب���الد الثالثاء 
الفائت ادت الى احداث تلفيات 
الهوائية  في بعض اخلطوط 
في املنطقة الشمالية وبعض 
احملطات الرئيسية في شمال 

البالد.

العاصفة الرعدية أتلفت
 اخلطوط الهوائية الكهربائية

العجيري: نعيش آخر أيام السرايات

هل ستحل نهاية 
العالم... غدًا؟!

واوضح التركي ان العاصفة 
الرعدي���ة اصاب���ت احملطات 
الرئيسية التالية اجلهراء )ب( 
والقصر )م( والصليبية )ن، 
م(، مش���يرا الى اخللل الذي 
اصاب هذه احملط���ات وادى 
الكهربائي  التيار  انقطاع  الى 
عن بعض املنازل لم تتجاوز 

مدته ربع ساعة.
واض���اف. ف���ي محافظة 
الفروانية وف���ي نفس اليوم 
الذي حدثت فيه العاصفة تلقى 
مركز الطوارئ التابع لها 144 
بالغا تفيد بوجود انقطاعات 
في تيار الكهرباء تبني لنا فيما 
بعد ان 70% من هذه االنقطاعات 
تعود اسبابها ملشاكل داخلية 
في منازل املستهلكني وليست 
لها عالقة مبحوالت وش���بكة 

الوزارة.
دارين العلي د. صالح العجيري ٭

يترقب كثير من هواة األساطير يوم غد السبت املوافق 
21 مايو على أحر من اجلمر، خاصة ان جماعة مسيحية 

متطرفة أطلقت ومنذ نحو 6 أشهر حملة إعالمية إعالنية 
حتمل نبوءة ان العالم ستحل نهايته في 21 مايو، وقامت 

بنشر أكثر من 2000 لوحة إعالنية كبرى في أنحاء الواليات 
املتحدة األميركية ومئات اللوحات األخرى التي نشرها 
مؤيدوها في عدد من دول العالم ومن بينها دول عربية 

منها األردن حيث قامت مجموعة مسيحية هناك برفع لوحة 
إعالنية على مشارف عمان تذكر ان »يوم الدين« سيحل 21 

مايو 2011، وقامت السلطات األمنية األردنية برفعها بعد يوم 
من تعليقها.

راديو »العائلة« الواقع في والية أوهايو األميركية والذي 
يديره القس هارولد كابينغ كان من أطلق هذه النبوءة وحدد 

التاريخ بناء على حسابات معقدة طرحها في برامجه الذي 
تبثه إذاعة راديو العائلة، ومنذ اطالق حملة النبوءة انضم 
عدد من األشخاص الى جماعته املسيحية املؤمنة بتحقق 

تلك النبوءة غير ان رجال الدين املسيحي من الواليات 
املتحدة األميركية عبروا وعبر أكثر من موقع عن سخف 

دعوة القس كامبينغ ووصف أحدهم دعوته بـ »املزحة 
الثقيلة«. وغدا سيتبني كذب كامينغ وكذب نبوءته وهو 

األمر الذي راهن عليه مذيع في غود مورنينغ أميركا مازحا 
»سأحضر يوم االثنني وال شيء سيحدث.. هذه ترهات«.

)محمد ماهر( البرق يخترق سماء العاصمة أمس األول خالل العاصفة الرعدية  

اعالن باللغة العربية للجماعة املؤمنة بأن نهاية العالم ستحل غدا صورة تخيلية ل� »نهاية العالم«


