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تقفز مببيعات »بالي بوي«

أديل تهرب من لندن خوفًا من أن
»يدمر هواؤها امللوث حنجرتها الذهبية«

ابن شير املتحوّل.. ينفصل عن خطيبته

زوكربيرغ وليدي غاغا من بني أكثر الشباب 
األميركي حتقيقاً لإلجنازات

روبي »عشيقة« برلسكوني السابقة
ترزق بابنة من رجل آخر

التي تراوحت بني  املالية املغرية 
700 و900 ألف دوالر، فيما قال أحد 
الناطقني باسمها، في وقت سابق، 
إنها مستعدة ألن تكون فتاة غالف، 

ولكن »بدون تعر«.

بيننا غير العاطفة واالحترام.
يشار الى ان بونو وايليا اعلنا 
خطوبتهما في وقت س���ابق من 
هذه السنة مع العلم ان عالقتهما 
بدأت قب���ل ان يتحول بونو من 

امرأة الى رجل.
ويعتبر بونو من ابرز املدافعني 
عن حقوق املتحولني جنسيا في 
الواليات املتحدة وولد فتاة واطلق 
عليه والداه اسم تشاسيتي، واعلن 
انه مثلي جنسيا حني كان في ال� 

18 من العمر.
وع���ام 2008 ب���دأ يخض���ع 
لعملية حتول الى رجل جسديا 
واجتماعي���ا ومت تغيير اوراقه 
الثبوتية ليصبح ذكرا من الناحية 

القانونية.

مس����تمرا حتى يومنا هذا، جاءت 
امللكة رانيا في املرتبة اخلامسة.

ففي املرتبة االولى حلت دوقة 
كامبريدج كي����ت ميدلتون تليها 
اميرة الدمن����ارك ماري ثم املمثلة 
هيلني ميرين واليتون ميستر ثم 

امللكة رانيا.
السادس����ة حلت  املرتبة  وفي 
عارضة االزياء ميراندا كير ثم اميرة 
املمثلة  السويد ڤيكتوريا تليهما 
دايان كروغر واملغنية كايتي بيري. 
وفي املرتبة العاشرة جاءت ملكة 
البوب مادون����ا ثم املغنية جيري 
هاليويل واخيرا الكسندرا بورك.

املوضة العاملية، إال أنني أضع عليها 
»بالطو« و»كابات«.

وفسر ذلك بقوله: »ألنني انتمي 
لبلد إس����المي عربي، ولنا منطق 
يحكمنا ونهج خاص نسير عليه، 
ولذا س����تجد كل األزي����اء تعتمد 
على احلشمة والوقار، وترتديها 
محجبات أيضا، ومن أش����هرهن 
في الوسط الفني احلاجة شهيرة 
وصابري����ن وحنان ت����رك، وهن 
متمسكات بالعمل معي حتى بعد 
حجابهن ألنهن يحبنب »الشياكة« 
في عملي، واألناقة في كل األزياء 

التي أصممها لهن«.
في سياق آخر، قال البحيري إن 
وضع قدمه في اجلبس حاليا لن 
مينعه من السفر إلى روما األسبوع 
املقبل للمشاركة في أسبوع املوضة 
اإليطالي العاملي للعام العاشر على 
التوالي، لعرض أزياء صيف وربيع 
2012. وأضاف: »إن أسبوع املوضة 
اإليطالي هو ثاني أش����هر أسبوع 
للموضة بعد باريس، وأشارك فيه 
للعام العاشر على التوالي، ألقدم 
من خالله أزياء صيف وربيع 2012 

في روما«.

ومغنية البوب األميركية كاتي بيري 
وريهانا ومغن����ي الراب األميركي 

ليل واين.

عارية على غالف العدد املقبل، وذلك 
بعد قليل من إفراج السلطات األمنية 
في لوس أجنيليس عنها بعد قضاء 

ساعات خلف القضبان.
وقالت تريزا هينسي ل� »سي.

إن.إن« إن عدد يناير وفبراير سيطرح 
في األسواق أواخر الشهر املقبل، 
إال أنها رفض����ت اإلدالء بتفاصيل 
العرض الذي كشف عنه بعد قليل 
من اإلفراج عن املمثلة والعارضة 
األميركية، 25 عاما، بعد دخولها 
السجن، مجددا، النتهاكها شروط 
املراقبة القضائية في قضية سرقة 
قالدة. وتعرضت لوهان لسلسلة 
من اإلخفاقات والفضائح املتتالية، 
التي هددت مس����يرتها الفنية، بل 
وقادتها إلى دخول الس����جن عدة 
مرات، ولكنها أعربت مؤخرا عن 
أملها في املشاركة بعمل فني جدير 
بترشيحها لنيل جائزة األوسكار، 

في املستقبل القريب.
يش����ار إلى أن »ب����الي بوي« � 
املجلة الش����هيرة بفتيات الغالف 
العاريات، لم تتمكن منذ سنوات 
عديدة من إقناع لوهان بالوقوف 
عارية أمام مصوريها رغم العروض 

اثر عملي���ة جراحية أجرتها في 
أحبالها الصوتية. ومن سخرية 
القدر أن أديل كانت غنت أغنية 
عبرت فيها عن حبها للندن وهواء 
لندن في بداية شهرتها، وقالت 
كلمات األغنية »أحب في العاصمة 
هواءه���ا الكثي���ف والغامض«. 
وكانت أديل � 23 عاما � قد خضعت 
جلراحة بالليزر ملعاجلة أحبالها 
الصوتية املتضررة بسبب النزيف 
املتكرر، ما قد يهدد بنهاية حياتها 
الفني���ة، وطلب األطباء منها أن 
تس���تريح طوال الس���نة حتى 

تتعافى من إصابتها.

النجمة االميركية  ابن  انفصل 
شير تشاز بونو الذي خضع لعملية 
حتول جنسية من فتاة الى رجل 
عن خطيبته چنيفر ايليا ووضعا 

حدا نهائيا لعالقتهما معا.
وقال املتحدث باس���م بونو 
وايليا ملوقع »بيبول« االميركي 
انهما »ينهيان هذه العالقة بحب 
كبير واحت���رام وعاطفة جتاه 

بعضهما«.
واضاف: لن نقدم اي تفسير 
اضافي وهما يطلبان ان حتترم 
خصوصيتهما في هذه املرحلة.

من جهته، كت���ب بونو )42 
عاما( على موقع تويتر: شكرا على 
اهتمامكم بعد خبر االنفصال، انا 
بخير ومازلنا على اتفاق وال شيء 

إم.بي.سي.نت: اختارت مجلة 
بريطاني����ة ملك����ة االردن راني����ا 
للمشاركة في تصويتها االلكتروني 
السنوي على اكثر النساء اناقة في 

العام 2011.
وكان����ت امللكة رانيا قد حازت 
لقب االكثر اناقة في مجلة »هالو« 
البريطانية في شهر يناير املاضي، 
وحصرت املجل����ة اخليارات وفق 
الفائزات شهريا ليصير امام القراء 
اآلن الئح����ة مؤلفة من 12 س����يدة 
يتنافس����ن على لقب االكثر اناقة 

لعام 2011.
الذي اليزال  التصويت  ووفق 

� ف����ي  البحي����ري  وأوض����ح 
 :mbc.net �����ل تصريحات خاصة 
»لست خائفا من صعود اإلسالميني 
للحكم في مصر بعد جناحهم في 
املرحلت����ني األول����ى والثانية في 
االنتخابات، فأنا لم أصمم فساتني 
عارية أو تكش����ف عن الصدر أو 
الساق، ألن 90% من األزياء التي 
أصممها تصلح للمرأة احملجبة«.

وأضاف »منذ أن ذهبت للحج 
قبل 10 سنوات لن تضبطني متلبسا 
بتصميم فستان خليع أو بدلة رقص 
أو أنني قدمت فستانا قد يستخدم 
استخداما غير الئق على املسرح، 
فأنا أعتمد على »الشياكة« واإلبهار 
دون ع����ري أو تعر، ألنني أحترم 

جسد وعقل املرأة العربية«.
واعترف البحيري قائال: أعلم 
أرب����اع املجتمع  جي����دا أن ثالثة 
املصري محجبات على األقل، ولن 
أقدم أزي����اء خصيصا للمحجبات 
بسبب صعود اإلسالميني للبرملان، 
ألنني طوال عمري أفعل ذلك من 
تلقاء نفس����ي، حتى في عروضي 
األوربي����ة في باري����س وروما لو 
كانت هناك أزياء بحسب خطوط 

األميركي����ة وهو اب����ن املمثلة ميا 
فارو من عالقة مع املخرج وودي 
آالن. وتصدر ف����ارو فئة القانون 
الترفيه  والسياسة. وضمت فئة 
دونالد جلوفر وجونا هيل وجنيڤر 
لورنس وجادن سميث )13 عاما( 
ابن ويل س����ميث فيما ضمت فئة 
املوسيقى املغنية البريطانية اديل 

في املستشفى إن األم ومولودتها 
بصحة جيدة.

وظهر اسم روبي بالفترة األخيرة 
عل����ى خلفية القضي����ة املعروفة 
إعالميا ب�� »روب����ي غيت« املتهم 
فيها برلسكونى مبمارسة »دعارة 
القصر وسوء استخدام السلطة«. 
ويقول اإلدعاء ان برلسكوني »أقام 
عالقة مع روبي وهي مازالت قاصرا 
وقد تدخل لدى الشرطة لإلفراج 
عنها عندما كانت موقوفة بتهمة 
السرقة بحجة كونها قريبة للرئيس 

املصري السابق حسني مبارك«.

لوس أجنيليس � س����ي.إن.إن: 
العارية للممثلة  ساعدت الصور 
األميركية، ليندس����ي لوهان، في 
حتقيق مبيعات قياسية ملجلة »بالي 
بوي« بعد ظهورها على غالف العدد 
اجلديد للمجل����ة اإلباحية. وكتب 
مؤسس »بالي بوي«، هيو هيفنر، 
عل����ى صفحته مبوق����ع »تويتر« 
االجتماعي: »حطمت ليندسي لوهان 
في إصدار يناير � فبراير املزدوج 

رقم مبيعات قياسيا«.
ورفض الناطق باس����م املجلة 
حتديد رقم املبيعات واكتفى بالقول 

إنها »جيدة للغاية«.
ونقلت تقارير ان لوهان )25 
عاما( تقاضت قرابة مليون دوالر 
التي تعيد  العارية  لقاء صورتها 
لألذه����ان صورة ممثل����ة اإلغراء 
الراحلة، مارلني مونرو، التي نشرت 

بغالف »بالي بوي« عام 1953.
وعلى نقيض لوهان، تقاضت 
مونرو 50 دوالرا فقط نظير صورتها 
التي التقطت عام 1949 واشتراها 

هيفنر بعد سطوع جنمها.
وكانت »بالي بوي« قد أعلنت 
الشهر املاضي، ان لوهان ستظهر 

� أ.ش.أ: قررت مطربة  لندن 
البوب البريطانية الشهيرة أديل 
الهروب من العاصمة البريطانية 
لندن، التي طامل���ا تباهت بأنها 
أحبتها، خوفا من أن »يدمر هواؤها 

امللوث حنجرتها الذهبية«.
وقال���ت أديل، احلاصلة على 
جائزة »غرامي«: انا مضطرة إلى 
مغادرة العاصم���ة البريطانية، 
مسقط رأسي، بناء على نصائح 
األطب���اء. وتبحث أديل اآلن عن 
منزل يليق بها في ريف بريطانيا، 
بعد أن حذرها األطباء من أن هواء 
عاصمة الضباب قد يعيق تعافيها 

ق����ال مصمم األزي����اء املصري 
العاملي هاني البحيري إنه لم يقدم 
فساتني تكشف الصدر أو الساق منذ 
ذهابه للحج، مشيرا إلى أن 90% من 

أزيائه تصلح للمرأة احملجبة.

نيويورك � رويترز: تضمنت 
قائمة مجل���ة »فوربس« ألبرز 
االشخاص حتقيقا لالجنازات 
30 شخصا في مقدمتهم مارك 
زوكربي���رغ رئي���س مجلس 
ادارة فيس���بوك والنشط في 
مجال حقوق االنس���ان رونان 
فارو وجنمة البوب ليدي غاغا 

وجاستني بيبر.
وقال مايكل نوير رئيس التحرير 
التنفيذي ل� »فوربس« في بيان »في 
حني ان الكثيرين في القائمة من 
املش����اهير فإن آخرين مثل دانيل 
فوجن � وهو معجزة علمية كندي 
املولد انضم الى برنامج الدكتوراه 
بجامعة برنستون وعمره 17 عاما 
قبل ان يؤس����س شركة اليتسيل 
للطاق����ة البديلة وعمره 20 عاما � 
يتذوقون طعم االضواء الول مرة«. 
واضاف قائال »لكن من شبه املؤكد 
اننا سنسمع عن الكثير من امثالهم 
في العقود املقبلة«. وفارو خبير 
السياسات بوزارة اخلارجية  في 

روما � يو.بي.أي: رزقت املغربية 
كرمية احملروق الش����هيرة بروبي 
التي يتهم رئيس الوزراء اإليطالي 
سيلفيو برلسكوني بإقامة عالقة 
معها وهي قاصر بإبنة فجر امس من 
صديقها اإليطالي لوكا ريسو الذي 

يكبرها بأكثر من 10 أعوام.
وذكرت وكالة »آكي« اإليطالية 
ان روبي 19 )عاما( أجنبت إبنتها 
بإحدى املستشفيات مبدينة جنوى 
شمال ايطاليا من زوجها البالغ من 

العمر 41 عاما.
وأطل����ق على املولودة اس����م 
صوفيا عايدة. وقال مصدر طبي 

ليندسي لوهان

أديل

بونو وايليا

امللكة رانيا

هاني البحيري

ليدي غاغا مارك زوكربيرغ

روبي

..وغاغا تقدم هدية غريبة لسائقها
مطالبة 30 ألف فرنسية

بالعودة إلى صدورهن األصلية

19 ابناً وابنة ألكبر عائلة أميركية

يو.بي.آي: تعرف النجم����ة األميركية ليدي غاغا 
بإطالالتها الغريبة وتبني اآلن ان هداياها غريبة أيضا 
بعدم����ا قررت تقدمي حفاضات ملدة س����نة كاملة إلى 
سائقها البريطاني عندما علمت ان زوجته ستنجب 

طفلهما األول قريبا.
ونقلت صحيفة »صن« البريطانية عن مصدر لم 
حتدده قوله ان »غاغا كرمية جدا بهداياها وهي تبذل 

جهدا كبيرا ملساعدة من يعتنون بها«.
وأض����اف املصدر انه »ما أن علمت بأن س����ائقها 
البريطاني سيصبح أبا اتصلت لتحديد الهدية وكان 

البد أن يكون شيئا غريبا فهذا شيء من طبيعتها«.
وأوضح ان غاغا تبرعت باحلفاضات للطفل ملدة 
س����نة كما طلبت من فريق تصميمها اخلاص جتهيز 
غرفة في منزل السائق وحتويلها إلى غرفة مخصصة 
للمولود اجلديد. يش����ار إلى ان ليدي غاغا تستخدم 
السائق نفسه منذ بدأت إحياء حفالت في بريطانيا.

ويذكر ان النجمة األميركية لن تتمكن من تسليم 
السائق الهدية شخصيا في عيد امليالد ألنها ستكون 
في أميركا حيث سيلتقي حبيبها تايلور كيني عائلتها 

للمرة األولى

باريس � أ.ش.أ: طالبت الس���لطات الفرنسية 
املختصة من نحو 30 ألف امرأة خضعن لعمليات 
تكبير الصدر مبادة »بي أي بي« بضرورة التخلص 
من هذه املادة التي تسببت في وفاة فرنسية واحدة 

على األقل وتهديد صحة العديد منهن.
ونقلت صحيفة »ليبراس���يون« الفرنسية عن 
أنياس بوزان، رئيسة املعهد القومي لألورام أن هذه 
هي املرة األولى في فرنسا التي تطالب فيها سيدات 
خضعن لعمليات تكبير الثدي بالعودة لصدورهن 
األصلية بعد ثب���وت خطورة مادة )بولي أملبون 

بروتاز( »بي اي بي« على صحة مستخدميها.

من جانبه صرح مدير عام الصحة دون � إيف 
جرال بأن نزع »بي أي بي« سيمثل بعض املشاكل 
الطبية واملادية للمرضى، إال أنه أشار إلى ضرورة 

ذلك حفاظا على حياة املرضى.
أما البروفيسير النتيري رئيس قسم طب التجميل 
في مستشفى هنري موندور بكريتاي بباريس فقد 
طمأن السيدات الالتي وضعن مادة »بي اي بي« في 
صدورهن، بأنه ال يوجد داٍع للعجلة للخضوع لعملية 
اإلزالة، مشيرا إلى أن األمر ال يزيد عن كونه أمرا 
احترازيا بعد وفاة إحدى السيدات الالتي خضعن 

لعملية تكبير الثدي مبادة »بي أي بي«.

عائلة داجر اكتس����بت شهرة واسعة في الواليات 
املتحدة األميركية بكونها اكبر عائلة من نفس االب واالم، 
وتتكون عائلة داجر التي تعيش في والية اركانساس 

في الواليات املتحدة، من االب جيم بوب واالم ميشيل 
و19 طف����ال، 9 بنات و10 اوالد )من بينهم زوجان من 

.»J« التوائم( جميعهم تبدأ اسماؤهم بحرف

امللكة رانيا تنافس أميرات أوروبا على أكثر 
النساء أناقة لـ 2011

هاني البحيري: لم أصمم فساتني تكشف 
الصدر منذ ذهابي للحج

بون جوفي حي يرزق
لوس أجنيليس � يو.بي.آي: أكد املتحدث باسم النجم 
األميرك����ي جون بون جوفي ان األخير بخير وهو حي 

يرزق خالفا لكل ما نشر من تقارير عن وفاته.
ونقل موقع »تي أم زد« األميركي عن املتحدث باسم 
بون جوفي قوله ان كل التقارير اإللكترونية التي يتم 

تناقلها عن وفاته عارية 
متاما عن الصحة.

وش����دد على ان بون 
جوف����ي ح����ي وبخي����ر 
وسيغني في حفل خيري 

أيضا.
ونش����ر ب����ون جوفي 
ش����خصيا عل����ى موقع 
»تويتر« صورة له حتمل 
انه  تاريخا جديدا ليؤكد 
اليزال حيا وعلى خير ما 

جون بون جوفييرام.

كيت ميدلتون في طلة جريئة 
تكشف قوامها الرياضي 

اظهرت الدوقة كيت ميدلتون عند وصولها الى حفل 
تكرمي ابطال اجليش بعضا من اجلرأة في ثيابها وكشفت 
ع����ن لياقتها البدنية فعضالت ذراعيها كانت بارزة في 
ثوب اسود مخملي بال اكمام ماكسي من عالمتها التجارية 

املفضلة الكسندر ماكوين يبلغ سعره 4000 يورو.
كيت بدت في كامل اناقتها في ثوب مزركش من عند 
منطقة الصدر وعندما التفتت كيت كشفت عن مؤخرتها 
املشدودة واملرفوعة ونسقت مع ثوبها حذاء برادا من 

الساتان ووضعت مكياجا ثقيال لهذه املناسبة.

كيت ميدلتون

توقيف سانتا كلوز لتهديده 
بائع اشجار ميالد

في فرنسا مبسدس
بوردو � أ.ف.پ: اوقف سانتا كلوز فرنسي لعدة 
ساعات بعدما هدد بائع اشجار ميالد قرر بيع اشجاره 
الى جانبه في احدى األس���واق الشعبية في بوردو 

على ما افاد مصدر مسؤول.
وقد هدد سانتا كلوز وهو عامل في السوق بائع 
االشجار وهو ابن شقيقه مبسدس، في هذه السوق 
في بوردو جنوب فرنسا مما ادى الى شجار االحد.

وقالت فلورانس كامبون ناطقة باس���م السوق 
لوكال���ة فرانس برس »انه خ���الف عائلي«. وافرج 
عن س���انتا كلوز في وقت الحق اال ان ابن ش���قيقه 
تقدم بشكوى رسمية ضده. وقالت كومبون »اعتبارا 
من امس س���يكون لدينا سانتا كلوز جديد حتى 24 

ديسمبر«.

كارال بروني في املغرب

سيلني ديون: لدي 3000 
زوج من األحذية 

الرباط � أ.ف.پ: تقوم كارال بروني ساركوزي زوجة 
الرئيس الفرنسي منذ السبت بزيارة خاصة لعاصمة 
املغرب الس����ياحية مراكش، على ما ذكرت الس����لطات 

احمللية.
وأفادت املصادر عينها بأن السيدة الفرنسية األولى 

قد نزلت في فيال خاصة 
برفقة طفلتها جوليا التي 
ولدت في أكتوبر وعشرة 
أفراد تقريب����ا من بينهم 

رجال أمن فرنسيون.
وسيالقي على األرجح 
الرئيس الفرنسي نيكوال 
س����اركوزي زوجته في 
مراكش ليمضيا معا بضعة 

أيام في إجازة.
وأضافت املصادر عينها 
»قد يأتي الرئيس الفرنسي 
لكنه لم يؤكد قدومه بشكل 

رسمي حتى اآلن«. وكان الزوجان قد أمضيا إجازة في 
مراكش في ديسمبر 2010 مبناسبة عيد امليالد.

كشفت املغنية الكندية سيلني ديون عن هوسها 
باقتناء األحذية، وأقرت بأنها ال تستطيع مقاومة إثراء 
مجموعتها، التي تضم نحو 3000 زوج من األحذية، 
كلما خرجت للتسوق، لكنها ال تشعر بالذنب حيال 

تلك العادة ألنها عادتها السيئة الوحيدة.
وقالت: »إذا كان لديك 
600 زوج من األحذية، 
فهل تعتبر مهووسا؟ أنا 
أملك نحو 3000 زوج من 
األحذية. بعض األشخاص 
يتعاطون املخدرات، أما 
أنا فأش���تري األحذية«، 
وقالت بأنها محظوظة 
للغاية ألنها تس���تطيع 
ش���راء األحذية باهظة 
الثم���ن وغيره���ا م���ن 

الكماليات.

كارال بروني

سيلني ديون


