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 كلب صيد يعود إلى صاحبه 
اللبناني بعد غياب ٨ سنوات

  
  بيروت ـ أ.ش.أ: بعد غياب ٨ 
أعوام، عاد كلب الصيد «بابير» 
الى صاحبه بعدما تأكد صاحبه 
د.ساطع بزي أنه قد متت سرقته 

إلى خارج املنطقة.
  ومرت ســـنوات عـــدة ولم 
يعد الكلـــب الوفي الى صاحبه 
الذي حتســـر لفقدانه باعتباره 
من الكالب األصيلـــة والنادرة 

واملخصصة للصيد البري.
  وبعد أن فقـــد د.بزي األمل 
نهائيـــا مـــع مـــرور األشـــهر 
والسنوات، كانت املفاجأة املذهلة 
التي متثلت بعودة الكلب الذي 
بلغ عمره اليوم (١٢ سنة) الى 
منزل صاحبـــه الطبيب بعد ٨ 
سنوات من تغيبه الذي تبني أنه 
قسري ليرقد أمام «بيته» الذي 
خصصه له واليزال فارغا حتى 
اليوم وينتظـــر عودة صاحبه 

من العيادة.
  وعنـــد عـــودة الطبيب الى 
منزله وقف مذهوال أمام كلبه، 
ولم يصدق األمر حتى أن أقدم 
الكلب وبدأ بالتمرغ حتت أقدام 
صاحبه، وكأن الفرحة مألته عند 

مشاهدته لصاحبه.
  وفي حديـــث له، قال د.بزي 
إن هذه احلادثة أذهلته ولم يكن 
يتوقع أن الكلب مازال على قيد 
احلياة، ووصف كلبه باألليف 
والوفي جدا منذ صغره، وتوقع 
أن هـــذا الكلب قـــد يكون قطع 
عشـــرات الكيلومترات لعودته 
الى مكانـــه األصلي، ألن الكلب 
األصيل ال ينسى صاحبه إذا كان 
يهتم به جيدا، وأفضل ميزة لهذا 

الكلب هي األمانة والوفاء. 

 فيلم الرعب «Saw» يحصد في أسبوع ٢٤ مليون دوالر آالن ديلون رئيسًا لمسابقة ملكة جمال فرنسا لعام ٢٠١١

 كتاب جديد: زواج الحب يعجل بالطالق!
 صدر عن منشورات «سوبل» باريس ٢٠١٠ كتاب «هل فشل الزواج 
عن حب» من تأليف باسكال بروكنر، ويقع الكتاب في ٤٥١ صفحة من 
القطع املتوســــط. وبحسب صحيفة «البيان» يتناول املؤلف في كتابه 
موضوع الزواج في املجتمعات الغربية محاوال التعرض ملختلف املسائل 
التي تواجهها األسرة في املرحلة الراهنة، ويركز املؤلف على ان فكرة 
الزواج عن حب تعطي ألولئك الداخلني فيه فكرة كون احلب مســــتمرا 
وأبديا، لكن ســــرعان ما تنتهي األمور الى الطالق. ويشير املؤلف الى 
ان ظاهــــرة الطالق تتعاظم في أوروبا باســــتثناء مالطة التي متنعه، 

وبحسب األرقام واإلحصائيات فانه ازدادت نسبة الطالق من ١٠٪ من 
الزيجات عام ١٩٦٥ الى ٥٠٪ عام ٢٠٠٥. يشير املؤلف بناء على األرقام 
الســــابقة الى ان الزواج يعاني من أزمة، وان املظهر األول واألساسي 
لهذه األزمة هو انه من الصعب التوليف بني طول عمر الزواج كما كان 
األمر في الزمن املاضي وبني املستلزمات الكثيرة التي يتطلبها الزواج 
املعاصر، ويؤكد املؤلف بعد اإلشارة الى موت الزواج في الغرب الى ان 
زواج احلب هو ما يشــــكل أزمة حقيقية ألنه يقوم على العواطف التي 

ال تدوم، وباملقابل أعيد االعتبار لزواج املصلحة والعقل. 

 باريس ـ أ.ش.أ: مت اختيار املمثل الفرنســـي الشهير آالن ديلون 
رئيسا لهيئة حتكيم مسابقة ملكة جمال فرنسا «ميس فرانس» لعام 

٢٠١١. أعلنت ذلك سيلفي تيلييه مديرة مسابقة ميس فرانس.
  وذكرت مجلة «لوبوان» الفرنسية أن تيلييه أرجعت وقوع اختيار 
املســـابقة على آالن ديلون إلى أنه ميثل الطبقة الفرنسية الراقية، 
معربة عن سعادتها لقبوله ترأس املسابقة التي تنشر ثقافة الرقي 
وحب اجلمال في فرنســـا. وأكد ديلون أنه تلقى بسعادة بالغة قرار 
إسناد رئاســـة هيئة حتكيم ملكة جمال فرنســـا إليه نظرا لعشقه 
للمرأة وجلمالها، مشـــيرا إلى أن هذه هي املرة الثانية التي يحظى 

فيها بشرف رئاسة هيئة حتكيم ملكة جمال فرنسا.
  يذكر أن اختيار ملكة جمال فرنسا ستجرى يوم ٤ ديسمبر القادم 

بني ٣٣ متسابقة ميثلون مختلف املناطق الفرنسية.
  ويأتي ذلك في الوقت الذي ستشهد فيه فرنسا للمرة األولى في 
تاريخها مســـابقة موازية ملسابقة «ميس فرانس» أطلق عليها اسم 

«ميس ناسيونال ٢٠١١» (ملكة جمال الوطن).
  وقامت بتدشني هذه املسابقة املوازية جونوفياف دو فونتوناي 
بعد تركها رئاسة مســـابقة ميس فرانس بعد خالف مع املسؤولني 
عنها. ومن املقرر أن يتم اختيار ملكة جمال فرنســـا في نســـختها 

الوطنية يوم ٥ نوفمبر اجلاري. 

 واشنطن ـ سي.إن.إن: يتصدر 
اجلزء الســــابع مــــن فيلم الرعب 
«املنشار ٣D» عائدات شباك التذاكر 
في أميــــركا الشــــمالية بتحقيقه 
٢٤٫٢٢٤ مليون دوالر خالل عرضه 

في عطلة نهاية األسبوع.
  ويتجاوز بذلك الفيلم إيرادات 
اجلزء الســــادس الذي حقق عند 
بدء عرضــــه ١٤٫١ مليــــون دوالر 
فقط العام املاضــــي، وهو ثالثي 
األبعاد من إخراج كيڤن غروترت 
وبطولة توبني بيل وكوســــتاس 
مانديلور وجينا هولدن. وتوقعت 
استديوهات «اليونغيت» املنتجة 
للفيلم تراجع مركزه خالل عطلة 
نهاية األسبوع املقبل، مشيرة إلى 
أن إجمالي ما حققته سلسلة أفالم 
«املنشار» ستتجاوز ٤٠٠ مليون 
دوالر. وتراجع من املركز األول إلى 
الثاني فيلم الرعب «نشاط خارق 
٢» بتراجع إيراداته بواقع ٥٩ ٪ إلى 
١٦٫٥ مليون دوالر، خالل عطلة نهاية 
األسبوع، ليبلغ إجمالي عائداته، 
منذ بدء عرضه قبل أسبوعني إلى 
٦٥٫٧ مليون دوالر، وهي إيرادات 
ضخمة مقارنــــة مبيزانية الفيلم 
الضئيلــــة التي بلغــــت ٣ ماليني 

دوالر، وفق ew. والفيلم الذي يدور 
حول معاناة أسرة من نشاط غير 
طبيعي في منزلها، من بطولة كاثي 
فيذرستون وميكا سلوت وإخراج 

تود وليامز.
 «Red» وحافظ الفيلم الكوميدي  

على املرتبة الثالثة، حيث انخفضت 
إيراداته عن األسبوع املاضي بواقع 
٢٨٪ فقط، محققا ١٠٫٨ ماليني دوالر 
خالل عطلة نهاية األسبوع ليرتفع 
إجمالي االيراد منذ بدء عرضه ٥٨٫٩ 

مليون دوالر.

  وتراجع فيلم «األحمق ٣ دي» 
إلى املرتبــــة الرابعة بانخفاض 
٦٦٪ إلى ٨٫٤ ماليني دوالر. وجاء 
فيلم Hereafter من إخراج كلينت 
أيستود في املركز اخلامس محققا 

٦٫٣ ماليني دوالر. 

 آالن ديلون 

 «٣D لقطة من فيلم «املنشار 

 القاهـــرة ـ إيـــالف: أعلنت مجلة 
«بيلبورد» املوســـيقية انها اختارت 
«فيرجي» جنمة فريق «بالك آيد بيز»، 
لتكون أهم امرأة في العام الفني ٢٠١٠، 
وأنه سيتم تكرميها في حفل موسيقي 
ســـيقام في نيويورك في ٢ ديسمبر 
املقبل، أي بعد يومني فقط من صدور 

األلبوم اجلديد لـ «بالك آيد بيز».
  ومن ناحيتها، قالت فيرجي حني 
سماعها باخلبر: «سعيدة جدا بتكرمي 
بيلبورد لي، وأشـــعر بالفخر لذلك، 
ألنه أحد أهم التكرميات في تاريخي 

املهني».
  يذكر ان فيرجي قدمت ألبوما واحدا 
مبفردها، ومازال تعاونها مســـتمرا 
مع فريق «بالك آيد بيز» الذي يحقق 
جناحات واسعة، إذ متكنت أعماله من 
البقـــاء لفترة طويلة على قمة قائمة 

بيلبورد ألفضل ١٠٠ أغنية.
  فاســـتمرت أغنية «بوم بوم باو» 
على قمة ســـباق أفضل ١٠٠ أغنية لـ 
١٢ أسبوعا وأغنية I Feeling Gotta لـ 

١٤ أسبوعا. 

 القاهـــرة ـ إيـــالف: أعلنت مجلة  القاهـــرة ـ إيـــالف: أعلنت مجلة  القاهـــرة ـ إيـــالف: أعلنت مجلة  القاهـــرة ـ إيـــالف: أعلنت مجلة 

 «فيرجي»..
  امرأة العام

 دوللي شاهين..

  « زي القمر» 

 بدأت أمس القنوات الفضائية في بث الكليب 
اجلديد للفنانة اللبنانية دوللى شاهني ألغنيتها 
«زى القمر»، وهو يعد أول دويتو لها مع الفنان 
سمير صبري، والكليب من إخراج زوجها املخرج 

باخوس علوان.
  أغنية «زى القمر» حتكى عن أب يوصل ابنته 
لزوجها ليلـــة زفافهما، وهى ضمن ألبوم دوللي 
اجلديد الذي يحمل اسم «وال كل البنات» ، وهو يضم 
١٤ أغنية منوعة بني اللهجة اخلليجية واملصرية 

واللبنانية. 
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