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احتضن وسط لندن أخيرًا «معرض األلعاب  »2015الذي جمع منتجات من أكثر من  260شركة متنافسة في البالد .هذا الحدث الذي يجري سنويًا
ّ
في العاصمة البريطانية منذ  62عامًاُ ،يعد الوحيد المخصص لأللعاب ،والدمى ،والهوايات المتعلقة بهذا المجال .علمًا بأن المعرض جمع العام
ً
الماضي أكثر من  70ألف دمية على مختلف أنواعها وأشكالها ،من كرة القدم ،إلى الشخصيات الكرتونية ،وصوال إلى عالم الروبوت وألعاب
العمارة( .ليون نيل ــ أ ف ب)

بانوراما

فاتن حمامة
مهرجان في المنصورة

الطقس بارد
وكيم بالـ«فوركيني»

ُ
باريس تقاضي «فوكس»
من باب اإلسالموفوبيا

بعد وفاة فاتن حمامة (الصورة)
أخيرًا ،أعلنت املخرجة ماغي
أنور ،مؤسسة «مهرجان
املنصورة السينمائي» ،تغيير
اسمه إلى «مهرجان فاتن حمامة
ّ
السينمائي» .علمًا بأن الراحلة
من أبناء املنصورة (الدقهلية).
ّ
«سيدة الشاشة العربية» سبق أن
وافقت على تكريمها في الدورة
الثالثة املرتقبة في  27كانون
الثاني (يناير) الحالي التي كانت
ستحمل اسمها ،قبل أن ُي ّ
غير اسم
املهرجان نهائيًا ُ
ويلغى االفتتاح
إثر وفاتها .وكان الناقد طارق
الشناوي قد انتقد قرار وزارة
الثقافة وقف األنشطة الفنية
يومني حدادًا ،مطالبًا بإقامة
متحف للراحلة ،وإطالق اسمها
على جائزة أفضل ممثلة في
«مهرجان القاهرة السينمائي»
ّ
هذا العام ،فيما حثت املخرجة
هالة جالل على ترميم «سينما
فاتن حمامة» في املنيل.

صورة بالـ«فوركيني» على الثلج!
ال تتوانى كيم كارداشيان (34
سنة) عن محاوالتها لفت األنظار،
ومشاركة جمهورها معظم
اللحظات التي تعيشها .وفي إطار
نشر صور اللوكات املختلفة التي
تظهر بها ،نشرت نجمة تلفزيون
الواقع األميركية ّأول ّمن أمس
صورة على تويتر .لكنها ليست
صورة عادية؛ هي ترتدي بيكيني
وتنتعل جزمة مصنوعني من
الفرو (الصورة) .مشاهد مع خلفية
ثلجية ،إلتقطها زوجها مغني
الراب كانيي ويست ،ونشرتها
على تويتر مع تعليقBaby it›s :
( cold outsideحبيبي الطقس بارد
في الخارج) .وسائل إعالم أجنبية
ّ
عدة سرعان ما تداولت الصور،
ّ
فيما رجحت صحيفة «هافنغتون
بوست» األميركية أن تكون من
ّ
رحلة التزلج التي قامت بها
كارداشيان إلى والية يوتا نهاية
األسبوع املاضي.

في حديث لـ«سي .أن .أن،».
أعلنت عمدة باريس آن إيدالغو
ّ
(الصورة) ّأول من أمس أنها
ُ
ستقاضي شبكة «فوكس»
اإلخبارية األميركية .أما السبب،
فهو تغطيتها ملناطق في باريس
أطلقت عليها اسم  ،no-goغالبية
سكانها من املسلمني ُ
و«يمنع
ّ
دخول غير املسلمني إليها ،كما أن
الشرطة تخافها أيضًا»« .فوكس»
ّ
ُ
بثت خرائط تحدد سبع مناطق
ُ
مشابهة في باريس« .عندما نهان،
علينا باملالحقة قانونية .أعتقد
ّ
أنه علينا الذهاب إلى املحكمة
إلزالة ما قيل .لقد تم التحامل
على صورة باريس وشرفها»،
قالت إيدالغو .في السياق ،لفتت
صحيفة «غارديان» البريطانية
ّ
إلى أنه سبق للمتخصص
في شؤون اإلرهاب ،ستيف
إيميرسون ،أن أكد عبر «فوكس»
ّ
أن مدينة بيرمينغهام البريطانية
«ال يدخلها غير املسلمني».

