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زفاف ناعومي كامبل شائعة قد تتحقق في فبراير
عارضة  زفاف  تأجل  معلنة،  غير  وألسباب  متوقعة  غير  مفاجأة  في   [
ديسمبر/   7 إقامته  المقرر  من  كان  الذي  كامبل  ناعومي  اإلنجليزية  األزياء 
إمكانية  أن  علمًا  المقبل،  العام  من  شباط  فبراير/  إلى  الجاري  األول  كانون 
ــراً  أم يعتبر   - قيل  كما   - ديسمبر  ــن  م الــســابــع  ــي  ف ــاف  ــزف ال حفل  ــة  ــام إق
معبد  مدير  إبالغ  من  بداية  بالحفل  خاصة  تنظيمات  أي  لغياب  مستحياًل، 

األقصر برغبة العارضة في اتمام مراسم زفافها في المعبد.
بناء  جاء  التأجيل  قرار  إن  فرج  سمير  األقصر  محافظ  قال  جانبه،  ومن 
ستقيم  أنها  إلى  مشيراً  كامبل،  ناعومي  اإلنجليزية  العارضة  رغبة  على 
طريق  في  وليس  األقصر،  معبد  في  الموجودة  الربوة  أعلى  زفافها  حفل 
الكباش أو داخل جدران المعبد، والفتًا إلى أن تلك الربوة تشهد دوريًا إقامة 
قبل  كامبل  زارته  الذي  حتشبسوت  معبد  في  كما  واستقبال  عشاء  حفالت 

أسبوعين وتناولت على ربوته عشاءها.  
المقرر  الموعد  قبل  الــزفــاف  حفل  تأجيل  عن  ــالن  اإلع عــدم  سبب  وعــن 
من  ليس  لكن  أسبوعين،  قبل  التأجيل  خبر  تلقى  إنــه  فــرج  قــال  سابقًا، 
يخص  أمر  ألنه  آخر  موعد  أي  تحديد  أو  التأجيل،  ذلك  إعالن  اختصاصه 

العارضة وحدها.
الحصول  يتطلب  األثرية،  المعابد  أحد  داخــل  زفــاف  إقامة  فكرة  وألن 
على موافقات من عدة جهات في مقدمتها المجلس األعلى لآلثار المصرية، 
قرار  يتحول  فقد  العليا،  مصر  آثــار  هيئة  عن  فضاًل  األقصر،  معبد  وإدارة 
الجهات،  تلك  كل  بين  التنسيق  يتم  لم  إن  الحفل،  بإلغاء  قرار  إلى  التأجيل 
وهو األمر الذي غاب عن المسئولين قبل اإلعالن عن إقامة حفل الزفاف في 
عيد،  محمد  سلطان  األقصر  معبد  مدير  من  كل  أكد  إذ  ديسمبر،  من  السابع 
أي  يتلقيا  لم  أنهما  المصري،  بدري  األقصر  بمحافظة  اإلعالم  إدارة  ومدير 
األقصر،  معبد  في  زفاف  إقامة  تطلب  رسمية  جهة  أية  من  إخطار  أو  طلب 
داخل  كامبل  ناعومي  زفاف  حفل  إقامة  خبر  عن   عرفا  أنهما  إلى  مشيرين 

المعبد من الصحافة.
ذا  زفــاف  حفل  فبراير  في  فعليًا  االقصر  ستشهد  هل  السؤال،  يبقى  إذاً 
طابع عالمي للعارضة ناعومي كامبل، أم سيدفع غياب عمليات التنسيق 
عن  التخلي  إلى  اإلنجليزية  بالعارضة  المعنية  المصرية  الجهات  بين 

رغبتها في إقامة زفافها بتلك المدينة األثرية؟

جوني ديب وفانيسا ثنائي نادر في الوسط الفني
الوصفة  عن  يتساءل  الجميع   [
السحرية لهذه العالقة، إذ إّن جوني 
ديب وفانيسا بارادي يشّكالن ثنائيًا 
قل مثيله في عالم األضواء، والسيما 
 12 منذ  بــدأت  ــذه  ه الحب  قصة  أن 
سنة وأثمرت طفلين: ليلي روز وجاك 
في  يشارك  الــذي  ديب  ويقيم  جــون. 
أخــيــراً  نــزل  ـــذي  ال ــح«  ــائ ــس »ال فيلم 
فرنسا  في  العالمية،  الــصــاالت  في 
وقد  الحسناء.  المغنية  حبيبته  مع 
»منذ  أنه  الهوليوودي  الممثل  أعلن 
في  مسرحية  أحضر  كنت  عامًا،   12
ظهره  مديراً  شخصًا  رأيــت  باريس. 
ــي. كــانــت  ــن ــرت ــح ــة س ــل ــوي ورقـــبـــة ط
أشبه بمنحوتة، لكّن هذه المنحوتة 
وقتها،  فانيسا.  وهو  اسم  لديها  كان 
التحية.  علّي  وألقت  صوبي  تقّدمت 
ــت بــأّنــي  ــرف ــذ تــلــك الــلــحــظــة، ع ــن وم
ـــه  ــص قـــدمـــّي وأّن ــم ــى أخ ــت ــرم ح ــغ م

قضي علّي«!

أنجلينا جولي تمنح 
ِّأوالدها حرية اختيار الدين!

] قاطعت الممثلة األميركية الشهيرة أنجلينا 
ذلك  مبررة  العام؛  هذا  األميركي  الشكر  عيد  جولي 
األوروبيين  »قتل  بعيد  االحتفاء  ترفض  بأنها 

للهنود الحمر أو األميركيين األصليين«. 
فرنسا  ــي  ف ــوع  ــب األس نهاية  جــولــي  ــت  ــض وأم
كما  ــت«،  ــس ــوري ت »ذا  الــجــديــد  لفيلمها  للترويج 
بالتبني  ابــنــهــا  ــالد  ــي م بــعــيــد  ــال  ــف ــت االح فــضــلــت 
يدعى  قارب  متن  على  باإلبحار  أعوام(   7( باكس 
الفرنسية  بالعاصمة  السين  نهر  في  »جوزفين« 
براد  وشريكها  عائلتها  ــراد  أف جميع  مع  باريس، 

بيت.
هــولــيــوود  نجمة  ــن  ع مــقــربــة  ــادر  ــص م ونــقــلــت 
بعيد  االحتفال  تفضل  أنها  إيتر«  ــوب  »ب لموقع 
وأنها  الشكر،  عيد  بعطلة  االحتفال  على  الميالد 
سنويًا  تجتمع  كانت  حيث  العيد؛  ــادات  ع تحب 

على  تحرص  وهي  وفاتها،  قبل  وأمها  أخيها  مع 
بغض  الستة،  أطفالها  إلــى  الــعــادة  هــذه  توريث 

النظر عن األبعاد الدينية للمناسبة نفسها.
»لدينا  »بــاراد«:  لمجلة  تصريحات  في  وقالت 
رف يحتوي على عدة كتب؛ منها اإلنجيل والقرآن 
والتوراة وكل شيء، سنأخذ أطفالنا إلى الكنائس 
كل  ونعلمهم  البوذية،  واالحــتــفــاالت  والجوامع 
الذي  الدين  اعتناق  وعليهم  والمعتقدات،  األديان 

يختارونه الحقًا«.
فقررت  أنيستون«  »جينيفر  بيت  طليقة  ــا  أم
واالســتــمــتــاع  المكسيك،  ــي  ف بالعيد  ــال  ــف ــت االح
صديقاتها.  ــدى  إح مع  الدافئة  الشمس  بأشعة 
أيضًا  إجــازتــهــا  ديــاز  كــامــيــرون  أمضت  ــا،  ــدوره ب
ألكس  الالعب  صديقها  مع  المكسيك  أشعة  تحت 

رودريجيز.


