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اختطاف عارضة األزياء »فينا 
مالك« صاحبة الصورة العارية

كيت ميدلتون األكثر أناقة في 2011 
.. وكيم كارديشيان األسوأ

غاغا تلعب شخصية مطربة 
الپوپ املنتحرة آمي وينهاوس

جيران پاريس هيلتون 
ضاقوا ذرعاً بحفالتها الصاخبة!

كاترين دونوف تتهم هوليوود 
بالقسوة نحو فنانيها عند الكبر

ماريا كاري تتصدر استطالعًا 
حول أكثر أغاني عيد امليالد 

كرهاً لدى األستراليني

ذكرت صحيفة »اكسبرس تربيون« الباكستانية ان املمثلة 
وعارضة األزياء الباكس���تانية فينا مالك، فقدت من منزلها 

في مومباي.
م���ن جهته، أكد مدير أعمالها باتري���ك ميهتا أن االتصال 
انقطع مع فينا منذ اجلمع���ة املاضية وكانت املرة األخيرة 
التي حتدث معها، حني كانت في 

مومباي لتصوير فيلم هناك.
أما مخرج الفيلم الذي تشارك 
فيه قال انه تلقى رسالة منها أول 
من أمس قالت له إنها »منزعجة« 

وقلقة أيضا.
يذكر أن إحدى املجالت نشرت 
صورة عارية ل� »فينا« ولم يذكر 

أنها السبب وراء اختفائها.

لندن � ام بي سي: احتلت دوقة كمبردج كيت ميدلتون مركز 
الصدارة على الئحة »أفضل من يجسدون آداب التعامل« في 
العام 2011، في حني كان لقب »أسوأ من يجسد آداب التعامل« 

من نصيب النجمة األميركية كيم كارديشيان.
وأفادت وسائل إعالم أميركية بان ميدلتون احتلت املركز 

 National League« األول على الئحة
of Junior Cotillions« التي تصدر 
سنويا الئحة ألفضل 10 أشخاص 
يتميزون باألناقة وحسن التعامل 
ويجسدون آداب السلوك، وذلك 
بفضل »االتزان واالحترام اللذين 
جتسدهما بسلوكها عندما تسلط 

عليها األضواء«.
واحتل املغني الكندي الشاب 
جاسنت بيبر املركز الثاني على 
الالئحة »بس���بب لطف���ه الدائم 
النجمة  مع معجبيه«، وتلت���ه 
األميركية بوال عبدول في املركز 

الثالث بسبب »تشجيعها للمبتدئني في عالم الترفيه«، بحسب 
»يو بي آي«.

واحتل العب كرة القدم األميركي آرون روجرز املركز الرابع 
بفض���ل الدور اإليجابي الذي يقدمه، وجاءت املغنية تايلور 
س���ويفت في املركز اخلامس، ومقدم برنامج »صباح اخلير 

أميركا« جورج ستيفانوبولوس في املركز السادس.
وحل املغني جاكي إيفانش���و البالغ من العمر 11 سنة في 
املركز الس���ابع، ومقدمة البرام���ج إيرين بورنيت في املركز 
الثامن، وبطلة »هاري بوتر« البريطانية إميا واتس���ون في 
املركز التاسع، في حني كان املركز العاشر من نصيب فريق 
كرة القدم »دنفر برونكوس«.  ولم حتصل كيم كارديشيان 
على أي موقع في هذه الالئحة وإمنا على العكس متاما نالت 
لقب »أسوأ من يجسد آداب التعامل« بالعام 2011، وذلك ألنها 
»أساءت ملؤسسة الزواج وطرحت أمرا خاصا على املأل«، يشار 
إلى ان كارداشيان طلبت الطالق من زوجها كريس هامفريس 

بعد 17 يوما فقط على زواجهما. 

ل���وس أجنيليس � أ.ش.أ: يتردد ف���ي هوليوود بقوة أن 
مطربة الپوپ األميركية ليدي غاغا مرشحة للعب شخصية 
املطربة البريطانية الش���عبية املنتحرة آمي وينهاوس، في 
فيلم يحكي قصة حياتها. ويجس���د مشروع الفيلم املراحل 
التي مرت به���ا وينهاوس حتى بلوغه���ا النجومية، مرورا 

بإدمانها املخدرات، التي وضعت 
نهاية حلياتها بعد رحلة كفاح مع 
الفن وداخل مصحات العالج من 
اإلدمان. ونقلت وسائل اإلعالم 
تصريحات متضاربة لوالد آمي 
أعلن فيها عن رغبته في أن جتسد 
ليدي غاغا شخصية ابنته، التي 
عثر عليه���ا منتحرة في منزلها 
منتصف العام احلالي، في فيلم 

جديد عن مشوار حياتها.
ونقل عن ميتش وينهاوس 
قوله: »س���معت أن ليدي غاغا 
متحمس���ة للع���ب دور آمي في 

الفيلم. ال أعرف اللكنة التي تتكلم بها االجنليزية.. ليس���ت 
اللكنة اإلجنليزية هي التي يجب عليها فقط أن تتقنها، ولكن 
خليطا من اللكنة اإلجنليزية العامية واليهودية، والتي يجب 

أن تبدأ التدريب عليها من اآلن، ولكنها ستكون عظيمة«.
لكن وينهاوس عاد بعد ساعات من نقل هذه التصريحات 
عنه لينفي قولها أصال، وذكر على موقع تويتر االجتماعي 

أنه لم يعلن أبدا أن غاغا ستلعب دور ابنته في الفيلم.

اقامت وريثة سلس���لة فنادق »هيلتون« حفلة صاخبة 
وأغلقت احلي بسيارات املدعوين، ما ادى الى استياء اجليران 
الذين لم يجدوا مكانا لركن سياراتهم، وكشف موقع »رادار 
اونالين« ان اجليران منزعجون جدا من هيلتون وحفالتها 
املزدحمة حتى انهم يتمنون ل���و تنتقل لتعيش في مكان 
آخر، خصوصا بعد احلفلة التي 
اقامتها مساء األربعاء مبناسبة 
اليها مائة  الكريسماس ودعت 

شخص.
وقال مصدر يعيش في حي 
هيلتون: »پاري���س ال حتتمل، 
اقام���ت حفلة مس���اء األربعاء، 
ووظف���ت اش���خاصا ليركنوا 
س���يارات املدعوي���ن، ما جعل 
الى بيتهم  العائدي���ن  اجليران 
ينتظ���رون نصف س���اعة في 

سياراتهم«.

باريس � أ.ش.أ: صرحت املمثلة الفرنسية الشهيرة كاترين 
دونوف البالغة من العمر 68 عاما بأن السينما األميركية تقسو 
على أبنائها عندما ترتس���م عالمات السن على وجوههم فال 
يجدون أدوارا مهمة يلعبونها في حني أن السينما األورويبة 
والفرنس���ية على وج���ه اخلصوص تقدر تاري���خ النجوم 
بانتاج أفالم تتناسب وأعمارهم 

السنية.
وأضاف���ت دون���وف أنه من 
الصعب جدا عل���ى املمثلني في 
هولي���وود العثور عل���ى أدوار 
جيدة عندما يتق���دم بهم العمر 
متهمة السينما األميركية بتركيز 
اهتمامها على األفالم التي يقوم 
ببطولتها الش���باب من مفتولى 
العضالت من الرجال والفاتنات 

من صغار السن من النساء.
جاء ذلك في تصريحات أدلت 
بها كاتري���ن دونوف لصحيفة 
»لوباريزيان« الفرنسية على هامش مشاركتها في مهرجان 
األفالم الفرنسية بسنغافورة الذي يشارك فيه 16 فيلما الى 
جانب مجموعة من املمثلني واملخرجني الفرنسيني املتميزين. 
ويتزامن املهرجان مع انعقاد »أسيان تلفزيون فوروم« وهي 
تظاهرة سينمائية تتولى الترويج لالفالم األجنبية في قارة 
آسيا، ويشارك فيها 57 شركة انتاج فرنسية تأمل في ترويج 
أفالمها في األس���واق األسيوية العمالقة في مواجهة هيمنة 

السينما األميركية على هذه األسواق. 

سيدني � د.ب.أ: اختار املتسوقون الذين يشعرون بالضيق 
من إذاع���ة أغاني عيد امليالد في مراكز التس���وق واحملالت 
التجارية في استراليا أغنية ماريا كاري »كل ما أريده لعيد 

امليالد« لتكون األكثر كراهية بالنسبة لهم.
وذكرت صحيفة »ملبورن هيرالد صن« أن واحدا من كل 
ستة أستراليني قالوا إن مكبرات الصوت التي تذيع أغنيات 

عيد امليالد للمتسوقني هي أسوأ جزء من عطلة التسوق.
واظهر اس���تطالع شمل 1000 متسوق بتكليف من شركة 
»فيرجن موبايل« أن ثلث الذين ش���اركوا في االس���تطالع 

يفضلون إيقاف صوت أغنيات عيد امليالد.
وم���ن بني األغنيات األخرى التي أعرب املتس���وقون عن 
كرههم لها »س���انتا حبيبي« و»رأيت أمي تقبل بابا نويل« 

و»اجلرس يقرع« و»بابا نويل سيأتي للمدينة«.
وخالل س���عيها للترويج لنفس���ها في عيد امليالد، تقدم 
متاجر »فيرجن موبايل« في مراكز التسوق سماعات لالستماع 
ملوسيقى مختلفة غير موسيقى عيد امليالد كنوع من التغيير 

ولكسر حدة امللل عند املتسوقني. 

كيت ميدلتونالباكستانية فينا مالك

ليدي غاغا

پاريس هيلتون

كاترين دونوف

جلسة »النقض« لتحديد مصير قضية سوزان متيم.. اليوم
تعقد جلسة احملكمة في دار 
القضاء العالي في منطقة وسط 
أمنية  القاهرة، وسط إجراءات 
مشددة، حيث سيحضر املتهم��ون 
من داخ���ل سجن طره، وم���ن 
املق�������رر أن تبدأ اجللس����ة في 

العاش���رة صباح��ا.
كانت نيابة النقض قد أودعت 
مذكرته����ا في القضية قبل أيام، 
وأوصت فيها بقبول النقض املقدم 
من دفاع املتهمني، ويعد رأيه���ا 

استشاريا.
حيث استندت النياب���ة إلى 
أن احلكم الصادر من محكم���ة 
االس����تئن���اف ش����ابه القصور 
والنقص�������ان واإلخ����الل بحق 
القاضي  الدفاع، بعدما أص����در 
حكمه من دون أن يستم��ع إلى 

دف��اع املتهم��ني. 

النقض  اليوم محكمة  تنظر 
برئاس����ة املستشار أحمد جمال 
الدين النق����ض املقدم من رجل 
األعمال هشام طلعت مصطفى 
ومحسن السكري املتهمني بقتل 
الفنانة اللبنانية سوزان متيم.

وستحدد اجللسة مصير رجل 
األعمال هشام طلعت مصطفى، 
ومحسن السكري ضابط مباحث 
أمن الدولة، املتهمني في قضية 
اللبنانية سوزان  الفنانة  مقتل 
متيم في أغسطس عام 2008 في 
أحد األبراج السكنية في مدينة 
دبي، فإما أن تقبل النقض، وتنظر 
القضية أمامها م����ن البداية، أو 
ترفض النق����ض، وتؤيد احلكم 
الص��ادر من محكمة االستئناف 
بحبس هش����ام طلعت 15 عاما، 
سوزان متيمومحس���ن السك��ري 25 عام��ا.

ماريا كاري

األبيض تأخر بثالثية لكنه عاد وسجل 4 أهداف

الكويت »يقلب الطاولة« على كاظمة ويحرز لقب االحتاد

الظفيري الذي وضعها في الشباك 
مفتتحا التسجيل للبرتقالي )17(، 
واستمر احلال على ما هو عليه بعد 
الهدف بإضاعة الفرص بني الفريقني 
حتى ظهر اسماعيل العجمي وراوغ 
أكثر من العب من مدافعي الكويت 
ويسدد كرة قوية من خارج منطقة 

اجلزاء سكنت الشباك )42(.
وف����ي الش����وط الثاني واصل 
كاظم����ة تفوق����ه بعد أن س����جل 
الظفيري اله����دف الثالث لفريقه 
والثاني له بعد أن انفرد باحلارس 
خالد الفضلي وراوغه بس����هولة 
ليضع الكرة في املرمى )50(، وظن 
اجلميع أن املباراة انتهت لصالح 
البرتقالي إال ان الكويت كان له رأي 
آخر ورفض االستسالم ليسجل 
البديل بوريس كابي هدف التقليص 
لألبيض بعد أن تابع كرة ساقطة 
من يد احلارس فواز الدوس����ري 

الشباك )56(،  ليضعها كابي في 
وبع����د هذا الهدف ب� 3 دقائق عاد 
الكويت وسجل الهدف الثاني بعد 
عرضية من حسني حاكم ارتطمت 
بقدم الساني فاني ودخلت املرمى. 
ولم تقف املفاجآت عند هذا احلد، 
بل عاد الكويت وعادل النتيجة عن 
طريق عبدالهادي خميس الذي تابع 
كرة مرتدة من يد احلارس الدوسري 
بعد تس����ديدة من كابي وضعها 
اخلميس ف����ي املرمى )73( وكأن 
الهدف الثالث كان مبنزلة املفتاح 
الس����حري لفوز الكويت وحتطم 
آمال كاظمة وبالفعل كان له مفعول 
السحر بعد أن سجل كابي هدف 
الفوز والبطولة بعد متريرة مميزة 
من البرازيلي روجيريو انفرد على 
اثرها كابي باملرمى وضعها على 

يسار الدوسري )77(.
عبدالعزيز جاسم  ٭

أحرز الكويت لقب كأس االحتاد 
للمرة الثالثة في تاريخه بعد ان 
قلب الطاولة على كاظمة ومتكن من 
الفوز 4 - 3 فبعد أن كان متأخرا 
بثالثية نظيفة عاد األبيض وسجل 
4 أه����داف في املباراة التي اقيمت 
أمس على ستاد صباح السالم في 

النادي العربي.
سجل للكويت العاجي بوريس 
كابي )56 و77( واملالي السانا فاني 
)59( وعبدالهادي خميس )73(، 
بينما سجل أهداف كاظمة عبداهلل 
الظفي����ري )17 و50( والعمان����ي 

اسماعيل العجمي )42(.
وتبادل الفريقان السيطرة في 
الش����وط األول حتى في الفرص 
الضائعة، إال ان كاظمة كان موفقا 
في اس����تغالل الفرص والتي كان 
احداها من ركلة ركنية بعد عرضية 
من طالل الفاضل على رأس عبداهلل 

)هاني الشمري( العبو الكويت يحتفلون برفع كأس البطولة 


