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إي���اف � نيويورك: يحاول جنم الهي���ب هوب االميركي كانيي 
ويست، اقناع منتقديه بأنه ليس من عبدة الشيطان، بسبب الشكوك 

التي اثيرت اثر تصويره لفيلم قصير مؤخرا.
واس���تعان املغني مبوقع »تويت���ر« االلكتروني لينفي املزاعم 
القاضية بأن فيلمه Run away يحوي اشارات غامضة كتلك اخلاصة 
ب� »جماعة املتنورين« وهي جمعية سرية يعتقد انها تسيطر على 
احداث العالم. وبحس���ب ال� »MTV« فق���د ابدى املغني جهله التام 
بهذه اجلمعية السرية قائا: »هل املتنورون وعبدة الشيطان شيء 
واحد؟«. ويذكر انها ليس���ت املرة االولى التي تثار فيها شائعات 

بشأن دخول ويست في مثل هذه اجلمعيات.
فقد اثار العام املاضي ضجة بقوله: »لقد بعت روحي للشيطان«، 
كما فجر ڤيديو اغنيته االخيرة Run this Town باملشاركة مع املغنيني 
جي زي وريهانا الكثير من التس���اؤالت، حيث ظهروا ملثمني امام 

حشد غاضب ويحملون شعات مضيئة.

لوس اجنيليس � د.ب.أ: بعد النجاح 
الڤيديو كليب  الذي حققه  الس����احق 
األسطوري ألغنية »ثريلر« لنجم البوب 
األميركي الراحل مايكل جاكسون، تقرر 

حتويل الڤيديو كليب إلى فيلم.
وذكر موقع »ديدالين« اإللكتروني، 
املهتم بشؤون السينما العاملية، أنه مت 
عرض سيناريو الفيلم اجلديد، الذي 
كتبه املؤل����ف جيرميي جارليك، على 
العديد من االستوديوهات الكبرى في 

األسابيع األخيرة.
كان جارليك كتب سيناريو فيلم »ذا 

هاجن أوفر« الذي حقق جناحا باهرا.
أما مخرج الفيلم فهو كيني أورتيجا، 
الذي أخرج فيلم »هاي سكول ميوزيكال« 
)املدرسة الثانوية املوسيقية(، وكذلك 
فيلم جاكسون الوثائقي »ذيس إز إت« 

)هذا هو احلال(.
وقد ترددت تقارير تفيد بأن ميزانية 

الفيلم تبلغ 50 مليون دوالر.
كان ڤيديو كليب »ثريلر« الطويل، 
ومدت����ه 14 دقيقة، أنتج ع����ام 1983، 

وأخرجه جون النديس، ويعتبر على 
نطاق واسع الكليب األكثر تأثيرا بني 

كليبات أغاني البوب على اإلطاق.
وأش����ار موقع »ديدالي����ن« إلى أن 
كات����ب كلمات أغني����ة »ثريلر«، وهو 
رود تيمبرتون، سيش����ارك أيضا في 

الفيلم اجلديد.
تأتي أنباء الفيلم اجلديد بعد أيام 

فقط من اختيار جاكسون ليكون أكثر 
الراحلني جنيا لألرباح بعد  املشاهير 

وفاتهم.
وأفاد املوقع اإللكتروني بأن شركة 
الكندية »سيرك دو سوليه«  الترفيه 
تتفاوض مع مؤسسة جاكسون بشأن 
إنتاج استعراضني فنيني قائمني على 

موسيقى »ملك البوب« الراحل.

مانديال ُيدين مزادًا علنيًا في لندن
لبيع أعمال فنية تصف سجنه السابق

من بينها أعمال حجرية رسمها 2002

زوجة توني بلير تبيع ساعة أهداها
بيرلسكوني لزوجها

جوهانسبرغ � د.ب.أ: أدان 
رئيس جنوب إفريقيا األسبق 
نيلسون مانديا مزادا علنيا 
في لندن ملجموعة من أعماله 
الفني���ة التي تصف س���جنه 
السابق بجزيرة روبن آياند، 
في أحدث جدل يحيط أعمال 
الطباعة احلجرية التي رسمها 

عام 2002.
ومت طرح اللوحات اخلمس 
النسخ احملدودة، والتي  ذات 
رسمها مانديا في عام 2002 
للعمل اخليري، للبيع في دار 
»بونهامس« للمزادات بالعاصمة 
البريطانية األربعاء املاضي، 
مع عشرات من األعمال الفنية 
الت���ي أعدها فنانون  األخرى 

رائدون من جنوب إفريقيا.
وتق���در دار »بونهام���س« 
التي تتضمن  بأن املجموعة، 
أيضا نسخة مطبوعة لرسالة 
كتبها مانديا بيده ويوضح فيه 
دافعه إلعداد هذه القطع الفنية، 
س���تباع بني 15 ألفا و20 ألف 

لن���دن � يو.ب���ي.آي: باعت ش���يري زوجة 
رئي���س احلكومة البريطانية األس���بق توني 
بلير س���اعة قدمها رئي���س احلكومة اإليطالي 
سيلفيو بيرلسكوني لزوجها على موقع املزاد 

اإللكتروني »إي باي«.
وذكرت صحيفة »دايلي تليغراف« ان شيري 
باعت الساعة مقابل مبلغ 155 دوالرا على »اي 
باي« الى جانب مجموعة من املقتنيات، بينها 

ورقة حتمل توقيع زوجها مقابل 16 دوالرا.
وقال متحدث باسم ش���يري انها ال تعتزم 
حتقيق أرباح مالية من البيع بل تريد تخفيض 

سعرها مبا ان الناس يعرضونها للبيع مقابل 
55 دوالرا وانه���ا قد أعادت مبلغ 16 دوالرا بعد 

عملية البيع.
وأوضح انه ال علم له ببيع الساعة.

يشار الى ان بلير يجني حوالي 10 آالف دوالر 
في الدقيقة عن كل خطاب يلقيه ويعمل كمستشار 

لصالح شركات مالية وحكام أجانب.
وعل���ى الرغم من ذلك ال تتردد ش���يري في 
االس���تفادة من الصفقات املربحة التي جتدها 
على موقع »اي باي« لشراء مقتنيات رخيصة 

الثمن ملنازلها ال� 7.

جنيه استرليني )ما يتراوح بني 
21 ألفا و28 ألف دوالر(.

وقال بالي تشوين، محامي 
مانديا، في بيان إن »الس���يد 
نيلسون روليهاها مانديا 
يرغب في التأكي���د أنه ينأى 

بنفسه متاما عن هذا املزاد«.
وأوضح أن���ه »عاوة على 
ذلك، ال تتمتع األعمال الفنية 
املزعومة مبباركته« ، مضيفا أن 

تلك األعمال محل خاف قضائي 
حاليا في جنوب إفريقيا.

وذكر البيان، الذي أرسلته 
مؤسس��ة نيلس��ون مانديا 
التي تتخذ من جوهانس���برغ 
مقرا لها إلى وس���ائل اإلعام، 
أن »أي مزاد أو توزيع أو بيع 
مزعوم ألعمال فنية مرتبطة به 
)مبانديا( هو أمر مثير لألسف 

الشديد«.
ويذك���ر أن ه���ذه هي املرة 
الثانية، خال ما يقرب من عام، 
التي تط���رح فيها املطبوعات 
للبيع، رغم عدم رغبة مانديا 

في ذلك.
وش���دد احملام���ي على أن 
ماندي���ا لم يوق���ع على هذه 
اللوحات، التي تصف زنزانته 
الضيقة واملشهد الذي يراه من 
نافذة الزنزانة وكنيسة اجلزيرة 

ومنارتها ومينائها.
يذكر أن املطبوعات موقعة 
ومرقمة بالقلم الرصاص باسم 

»ان مانديا 7/500«.

اخر جتارب الصني باطالق مركبة مأهولة الى الفضاء 2004

لقطة من ڤيديو »ثريلر«

كانيي ويست

ڤيديو مايكل جاكسون الشهير »ثريلر« يتحول إلى فيلم 

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: 
تبني ان اجلزء اجلديد من فيلم 
»بامتان« سيحمل عنوان »نهوض 

الفارس املظلم«.
ونقل���ت صحيف���ة »ل���وس 
اجنيليس تامي���ز« عن املخرج 
كريستوفر نوالن ان الفيلم لن 
يكون باالبعاد الثاثية ويتوقع ان 

يبدأ عرضه في العام 2012.
وق���ال نوالن »سنس���تخدم 
الش���خصيات عينها التي لطاملا 
استخدمناها وسنقدم شخصيات 
جديدة«. واوضح ان الشرير في 
الفيلم اجلديد لن يكون شخصية 

»ريدلير« وال »السيد فريز«.

زوج سيلين ديون بعد إنجابها توأمًا: 
بكينا من الفرح

هامبورج � د.ب.أ: أعرب ريني أجنليل، زوج املغنية 
الكندية الشهيرة سيلني ديون، عن سعادته الغامرة 
بإجناب زوجته توأما السبت املاضي. وعن هذه اللحظة 
السعيدة، قال أجنليل )68 عاما( في مقابلة مع مجلة 
»بونته« األملانية في عددها الذي صدر أمس: »بكينا 
جميعا من الفرح«. ووضعت ديون )42 عاما( الطفلني 
عبر عملية قيصرية، وكان وزنهما عقب الوالدة 2.4 
و2.5 كيلو غرام. وعن العملية، قال أجنليل: »كانت 
س����يلني حتت التخدير املوضع����ي، لذلك متكنت من 
مشاهدة كل ش����يء«. وذكر أجنليل أنهما لم يختارا 
حتى اآلن اس����مني للمولودين. ويرى رينه تشارلز، 
الشقيق األكبر للتوأمني )9 أعوام(، أن أحد شقيقيه 

»يشبه والده، واآلخر أمه«.
يذكر أن سيلني ديون خضعت عقب إجهاضها في 
نوفمبر عام 2009 خلمس عمليات تخصيب صناعي لم 
تكلل بالنجاح، لكن احملاولة السادسة أتت بثمارها.

اتهام المغني كانيي ويست بعبادة الشيطان

جزآن جديدان من »أڤاتار«
لوس اجنيليس � يو.بي.آي: أعلنت شركة 
»فوكس« املنتجة لفيلم »أڤاتار« انها س����تقدم 
اجلزء الثاني من الفيلم عام 2014 يليه اجلزء 
الثالث في عام 2015 وكان اجلزء األول من فيلم 
»أڤاتار« الثاثي األبع����اد والذي تدور أحداثه 
على كوكب باندورا حقق إيرادات ضخمة على 
شبابيك التذاكر قدرت قيمتها بحوالي 2.7 مليار 
دوالر. ونقلت ش����بكة »أم تي ڤي« عن مخرج 
الفيلم جيمس كاميرون قوله »لن نتراجع عن 
قوة أڤاتار البصرية والعاطفية وسنستمر في 
اكتش����اف مواضيعه وشخصياته«. ويغوص 
اجلزء الثاني م����ن الفيلم في محيطات كوكب 
باندورا اخليالي فيما يكتش����ف اجلزء الثالث 
كواك����ب جديدة. وقال كامي����رون إن اجلزأين 
املقبلني من الفيلم س����يتابعان قصة البطلني 
»جايك ونيتيري«. وأضاف كاميرون إنه سيبدأ 

بتأليف اجلزء اجلديد السنة املقبلة.

الصين تطلق برنامج محطة فضائية مأهولة بحلول العام 2020
بيجينغ � يو.بي.آي: أعلن متحدث باس����م برنامج 
الفضاء الوطني املأهول ف����ي الصني ان باده أطلقت 
رسميا برنامج محطة الفضاء املأهولة بغية االنتهاء 
من بناء معمل فضائي مأهول »كبير نسبيا« بحلول 

العام 2020.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( عن 
املتحدث قوله ان الصني تسعى لتطوير وإطاق أول 
جزء من معمل الفضاء قبل حلول العام 2016 والتركيز 
على حتقيق اختراقات في الظروف املعيش����ية لرواد 

الفضاء ومعدات البحث.
وقال ان الصني ستقوم بتطوير وإطاق قمرة رئيسية 
ووحدة معملية ثانية بحلول العام 2020 ليتم تركيبها 

في املدار حول األرض في محطة فضاء مأهولة.
وأوضح املتحدث انه »البد أن يتم فهم التكنولوجيات 
املطلوبة لبن����اء وإدارة مجمع محطة فضاء ورحات 
الفضاء املأهول����ة طويلة املدى ف����ي الفضاء احمليط 

باألرض«.

وقال ان املشروع سيكون قائما على إجنازات املشاريع 
السابقة وسيواصل استخدام مركبة الفضاء شنتشو 
والصاروخ احلامل »لونغ مارش أف« ومواقع اإلطاق 

والهبوط اخلاصة بهما.
وأضاف »بعد بناء محطة الفضاء س����يتم اكتمال 
برنامج الفضاء الصيني املأهول املكون من 3 خطوات«، 
مضيفا ان هذا س����يحقق دفع����ة للتقدم التكنولوجي 

واإلبداع والقوة الشاملة للصني ومكانتها كدولة.
وشملت اإلستراتيجية املكونة من 3 خطوات تطوير 
مركبات فضاء في البداية ثم التكنولوجيات املطلوبة 
للرسو واألنش����طة خارج املركبة وهي املرحلة التي 
جترى حالي����ا واخلطوة الثالث����ة واألخيرة هي بناء 

محطة فضاء.
وتخطط الصني إلط����اق مركبتني فضائيتني غير 
مأهولتني في العام 2011 ويتوقع أن تقوما بأول التحام 
فضائي للصني ويعتبران خطوة أساسية في طريق 

بناء محطة فضائية.

مهد الحزب الشيوعي الصيني يستضيف قمة أزياء إيطالية
شنغهاي � رويترز: ستستضيف 
ش���نغهاي � مهد احلزب الشيوعي 
احلاكم ف���ي الصني � قم���ة لازياء 
االيطالي���ة يحضره���ا مديرو أكبر 

العامات التجارية الفاخرة.
وقال منظم���ون إن قمة ميانو 
العاملية لازياء التي عادة ما تكون 

في ميانو ستعقد في شنغهاي.
ومن املتوق���ع ان تصبح الصني 
أكبر سوق في العالم للسلع الكمالية 
في غض���ون 5 الى 7 س���نوات مع 
تزاي���د املس���تهلكني االثرياء الذين 
يحرصون على اقتناء أشهر العامات 

التجارية.

وقال بنك اوف أميركا ميريل لينش 
ان الصني تتج���ه ألن تصبح ثالث 
أكبر سوق للمستهلكني بحلول 2015 
حيث سينضم 75 مليون شخص الى 
الطبقة املتوسطة وسيصل اجمالي 
حجم االستهاك في املدن إلى 13.3 

تريليون يوان )تريليونا دوالر(.

نيلسون مانديال

جنيب محفوظجيمس جويس

مشهد من  فيلم »بات مان - الفارس« 

سيلني ديون

مكتبة أميركية تصنف رواية »يوليسيس« كأفضل رواية للقرن العشرين
و»أوالد حارتنا« لنجيب محفوظ تدخل قائمة أفضل 100 رواية في العالم

تصدرت رواية »يوليسيس« 
جليمس جوي����س قائمة أفضل 
100 رواية في العالم وذلك في 
نتيجة اس����تفتاء املوقع األدبي 
الشهير modernlibrary، وتضم 
التي وصفت  الروايات  القائمة 
بكونها مؤثرة وكانت منعطفا في 
مسيرة الرواية، وظلت في ذاكرة 
قرائها زمنا طويا. وبحس����ب 
الزميل محمد خضر بصحيفة 
»االحت����اد« اإلماراتية وصفت 
رواية جيمس جويس بأنها أعظم 
رواية في القرن العشرين، كما 
ضمت القائمة روايتني جلورج 
أورويل وهما »مزرعة احليوان« 
و»1984«، والكثير من روايات 
هن����ري جيمس مث����ل »أجنحة 

احلمامة«.

وجاءت »البؤساء« لڤيكتور 
هوجو، و»املقامر« لديستوفسكي 
في مرتبة متقدم����ة إلى جانب 
الري����ح« ملارجريت  »ذهب مع 
ميتش����ل، و»الغثيان« لسارتر، 
ورواي����ة »الزنابق الس����وداء« 
لطاغور، وعلى مستوى الوطن 
العرب����ي جاءت رواي����ة »أوالد 

حارتنا« لنجيب محفوظ.
 وضمت القائمة كذلك أسماء 
عدد من أشهر الروائيني العامليني 
مثل الكاتب اإلجنليزي ألدوس 
هكس����لي الذي اش����تهر بكتابة 
الرواي����ات والقصص القصيرة 
وس����يناريوهات األفام، ومن 
رواياته التي رشحت »اجلزيرة« 
و»العال����م الطري����ف« و»الكرم 
األصفر«، كذلك روبرت غريفز 

وهو أحد أبرز ش����عراء احلرب 
البريطانيني حيث ان أشعاره عن 
امليثولوجيا اليونانية وصراع 
خط النار األول وطدت اسمه في 
التاريخ األدبي، ومن رواياته في 

القائمة »أنا كلوديوسن«. واحتلت 
الروائي����ة اإلجنليزية  روايات 
فرجينيا وولف مكانة متقدمة 
في القائمة بروايات مثل »غرفة 
جاك����وب« و»األمواج« و»الليل 

والنهار« ووصفت بأنها الروائية 
املرأة األكثر تأثيرا ومحبة بني 
قرائها، وجاءت رواية »س����يد 
الروائي  الذباب« للبريطان����ي 
والشاعر وكاتب املقاالت ويليام 
غولدين����غ والتي ترجمت لعدة 
لغات على مستوى العالم. كذلك 
ضمت القائم����ة أعمال الروائي 
الشهير آرنست هيمنجواي مثل 
»وداعا للس����اح« و»ملن تقرع 
الش����هيرة  األجراس« وروايته 
»العجوز والبحر«، ومن روسيا 
الروائي فادميير نابوكوف ومن 
أشهر رواياته »دعوة إلى قطع 
الرأس« و»حياة سيبستيان نايت 

احلقيقية« ورائعته »لوليتا«.
وجاء بالقائمة أيضا األميركي 
الذي وصف باملؤلف األسطوري 

دينار س����الينغر ف����ي رواياته 
»املاسك في راي«، وسومرست 
موم أش����هر كتاب بداية القرن 
العشرين وكانت روايته »عبودية 
االنسان« األبرز في القائمة من بني 
أعماله، واألميركي وليام فوكنر 
بروايتيه »أبش����لوم أبشلوم« 

و»الصخب والعنف«. 
كما جاء الروائي التريندادي 
ف.س. نايبول بروايته الشهيرة 
»منحنى النهر«، وكذلك الروائي 
غراهام غرين برواية »القنصل 
الت����ي وصفت بأنها  الفخري« 
حزين����ة ومحبوك����ة، وروايته 
»املوت للمرة الثانية«، وتضمنت 
القائم����ة روايت����ني للپولندي 
جوزيف كون����راد هما »العميل 

السري«، و»النصر«.

»نهوض الفارس 
المظلم« العنوان 

الجديد لفيلم »باتمان«


