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 مايلي سايروس 

 احد األطفال يحاول تقبيل كارال اثناء حفل الكريسماس  

 بيونسي 

 مخرج «تيتانيك» يستعد لفيلم عن السيرك 

 كارال بروني تطرح رابع ألبوماتها الغنائية قريباً 

 شريط مصور يؤكد تعاطي مايلي سايروس لمواد مخدرة 

 التعرف على رأس ملك فرنسا هنري الرابع المفقودة 
 لندنـ  رويترز: يقول فريق علماء إنهم متكنوا من حتديد هوية 
رأس محفوظة يفترض انها تاهت وسط فوضى الثورة الفرنسية على 

أنها رأس ملك فرنسا هنري الرابع الذي اغتيل في عام ١٦١٠.
  وفقدت الرأس فيما يبدو بعدمــــا عبث الثوريون بقبور ملوك 
فرنســــا في كنيسة ســــان دينيس امللكية بالقرب من باريس في 

عام ١٧٩٣.
  ومنذ ذلك احلني عثر على رفات قليلة لبعض هذه اجلثث ومت 
حتديد هوية أصحابها بنجاح، لكن خبراء يســــتخدمون تقنيات 
علميــــة متقدمة يقولون إنهم متكنوا مبا ال يدع مجاال للشــــك من 
إماطة اللثام عن صاحب الرأس التي تناقلها افراد كملكية خاصة 

على مدى قرون مؤكدين على أنها رأس امللك.
  وأعلن الفريق الذي وظف أساليب متعددة بقيادة خبير الطب 
الشرعي واالمراض فيليب شارلييه عن الكشف في دورية بريتش 

مديكال جورنال «املجلة الطبية البريطانية». 

 بيونسي تبدي استياءها من تصريحات
   زوجة األمير تشالز األخيرة 

 نيويورك ـ ا.ش.ا: يعتــــزم املخرج االميركي 
الشــــهير جيمس كاميــــرون الذي اخــــرج فيلم 
«تيتانيــــك» وفيلم «افاتار» اخــــراج فيلم جديد 
ثالثي االبعاد عن فرقة السيرك الفرنسية املعروفة 

باسم «سيرك دي سوليي».
  ويعتمد املخرج في تنفيذ مشروعه السينمائي 

علــــى العاب االكروبات التي قدمها الســــيرك في 
مونتريال ويســــتعني باملخرج الفرنســــي الذي 
اخرج فيلم الرسوم املتحركة «شيرك» و «ندور 

- ادامسون».
  والفيلم من افــــالم اخليال العلمي الذي يقدم 

تصورات جديدة العمال السيرك. 

 باريسـ  أ.ش.أ: أعلنت كارال بروني ســــاركوزي 
قرينة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أنها بصدد 
إعداد رابع ألبوماتهــــا الغنائية منذ أن بدأت الغناء 
في عام ٢٠٠٢. وذكرت مجلة «لوبوان» الفرنسية أن 
كارال بروني أكدت أنها ستتولى كتابة جميع أغاني 
األلبوم وتلحينه مثل معظم أغنيات ألبوماتها الثالثة 
األولى. ولم تكشف كارال بروني مع ذلك عن موعد 

طرح ألبومها الرابع في األسواق.
  يشار إلى أن كارال بروني طرحت ثالث ألبوماتها 
الغنائية في األسواق في عام ٢٠٠٨ عقب زواجها من 
الرئيس ساركوزي بعنوان «كأن شيئا لم يحدث».

  وكانت شركة إنتاج «ناييف» التي تنتج ألبومات 
كارال بروني قد ذكرت أن الشــــهر األول الذي أعقب 
طرح األلبوم «كأن شــــيئا لم يحدث» في األســــواق 
شــــهد بيع ٣٠٠ ألف نسخة دون أن تكشف مع ذلك 

عن إجمالي مبيعات األلبوم.

  ويبدو أن عدم كشــــف كارال بروني عن مبيعات 
هذا األلبوم الثالــــث يعود إلى تبرعها بعائداته إلى 

األعمال اخليرية.
  يشار إلى أن كارال بروني طرحت ألبومها األول في 

األسواق في عام ٢٠٠٢ بعنوان «أحدهم قال لي».
  وقــــد حقق هذا األلبوم جناحــــا كبيرا بلغ نحو 
١٫٢ مليون اسطوانة. أما البومها الثاني بعنوان «ال 
أعدك» الذي طرح في األسواق عام ٢٠٠٧ فلم يحظ 

بنفس جناح األلبوم األول.
  يشار إلى أن كارال بروني اشترطت على الرئيس 
ساركوزي قبل إمتام الزواج أن يوافق على السماح 
لها مبواصلة الغنــــاء بعد أن اعتزلت مهنة عارضة 
األزياء وخاضت مؤخرا مجال التمثيل. من جهة اخرى، 
احتفلت كارال بالكريســــماس في قصر اإلليزيه مع 
٩٠٠ طفل، وقد حاول أحد األطفال تقبيلها فاستقبلته 

بفرحة وحنو وقامت بتوزيع الهدايا عليهم. 

 نيويورك ـ ايالف: نشر موقع 
«TMZ» شــــريطا مصــــورا يظهر 
املغنية، مايلي ســــايروس، وهي 
تدخن بعض املواد املخدرة أثناء 
جلسة خاصة في منزلها، أشار إليها 
املوقع أنهــــا كانت عقب احتفالها 
بعيد مولدها الـــــ ١٨ في نوفمبر 
املاضي، والفتا الى أن سايروس 
ظهرت وهي تضحــــك وتهلوس 
عقب قيامها بالتدخني مستخدمة 
األنبوب الزجاجــــي الذي يعرف 

باسم «بونغ».
  وأكد املوقع أن الشريط املصور 
مت تصويره بواسطة أحد أصدقاء 
سايروس، ويبرهن على تعاطي 
سايروس ملادة «املرميية» املخدرة 
واملهلوسة، والتي مت منعها قانونيا 
من كاليفورنيا وفقا ملسح خاص 
أجري في العام ٢٠٠٧ في الواليات 
املتحدة على استخدام املخدرات 

والصحة.
  ومن ناحيته، أبدى والد مايلي 
سايروس الذي أعلن انفصاله عن 
زوجته في أكتوبر انزعاجه من ذلك 
الشــــريط املصور، والذي أصبح 
حديث اإلعالم في األيام األخيرة 
املاضية، وصرح قائال عبر «تويتر»: 
«أنا آسف جدا، لم تكن لدي أي فكرة 
عن هذا الشريط فأنا رأيته مثلكم 
ألول مرة على اإلنترنت، وأشعر 

 نيويوركـ  د.ب.أ: لقد ثبت أن موقع الفيس بوك 
ومواقع شبكات التواصل االجتماعي األخرى الحتمل 
خطورة ممكنة على األطفال والشـــبان الصغار 
فحسب، ولكنها أيضا سبب رسمي لنهاية واحدة 

من بني كل خمس زيجات في الواليات املتحدة.
  هذا الرقم أكده احملامي األميركي البارز في مجال 
الطالق آالن مانتيل رئيس األكادميية األميركية 

حملامي العالقات الزوجية في والية نيويورك.
  ويقول «إن مواقـــع غوغل وفيس بوك وماي 
ســـبيس وتويتر جتعل من السهل على الشريك 
أن يثبت اخليانـــة». ويضيف «إن معدل الطالق 
في حد ذاته لم يتغير بشكل الفت للنظر. فالناس 

دائما غير مخلصني».
  وهناك حالة من بني كل حالتي زواج في الواليات 

املتحدة تنتهي بالطالق.
  وكشفت دراسة أخيرة قامت بها األكادميية ان 
من بني حاالت اخليانة املكتشفة من خالل وسائل 
اإلنترنت، ٦٦٪ ثبتت من خالل الفيس بوك و١٥٪ 
عبر ماي سبيس و٥٪ خالل موقع تويتر والـ ١٥٪ 

الباقية عبر مواقع أقل شهرة.
  وحتى بعض املشاهير وقعوا ضحية الشبكات 
االجتماعية، فقد أثبتت التقارير أن جنمة مسلسل 
«زوجات يائسات» إيفا لونغوريا قد رفعت قضية 
طالق مـــن زوجها العب الســـلة احملترف توني 

باركر.
  وانفصل الزوجان عقب اكتشاف لونغوريا أن 
باركر على عالقة حميمة عبر الفيس بوك بامرأة 

أخرى حسبما ذكرت التقارير. 

 وكاالت: أبدت النجمة األميركية 
بيونسي استياءها من تصريحات 
الدوقة كورنوال كاميال بولز زوجة 
األمير تشالز ولي العهد البريطاني، 
والتي تتهم فيها بيونسي بالترويج 
للعنـــف اجلنســـي فـــي اغانيهـــا 

املصورة.
  وذكرت صحيفـــة «ديلي مايل» 
البريطانيـــة أن كاميال كانت تتكلم 
خالل زيارة لها ألحد مراكز معاجلة 
ضحايا االغتصاب والعنف اجلنسي 
في لندن، وقد أعربت عن استيائها 
الضطرار األطفال لرؤية هذه املشاهد 
على التلفزيون، وقالت «الكثير من 

تلك األغاني املصورة مرعبة».
  وشددت كاميال بولز على ضرورة 
ان تعلم املدارس األطفال من الفتيان 
والفتيات ضرورة احترام اآلخر. وقد 
املناقشة األغنية املصورة  تناولت 
لبيونسي التي ترقص فيها املغنية 
بطريقـــة مثيرة وترتـــدي مالبس 

فاضحة. 

الشديد ألن األمر أصبح  باحلزن 
خارجا عن إرادتي اآلن».

  وعلى صعيد آخر، قررت مايلي 
سايروس أن تعمل طوال العام ٢٠١٠ 
على االبتعاد عن الدور الطفولي 
الذي لعبته فــــي «هانا مونتانا» 
منذ العــــام ٢٠٠٧، إذ قدمت دور 
 The» مراهقة متمــــردة في الفيلم
Last Song» الرومانسي، كما قدمت 

شريطني مصورين يتسمان باجلرأة 
ألغنيتني پوب.

  علما أن الصورة اجلديدة التي 
خلقتها سايروس لنفسها لم تلق 
إعجاب اهالــــي محبيها الصغار، 
الذين ينتظــــرون عرض احللقة 
األخيرة من مسلسل «هانا مونتانا» 
والتي من املتوقع أن تعرض في 

ربيع العام ٢٠١١. 

 بيروت: فاز الشاب اللبناني روي عماد 
بلقب ملك جمال لبنان للعام ٢٠١١ للملك 
السابق عبدالرحمن بلعة، فيما حل محمد 

احلاج في مرتبة الوصيف األول.
  امـــا الوصيـــف الثاني فهـــو مروان 
سويدان، وذلك في سهرة اقيمت االربعاء 

في صالة السفراء في كازينو لبنان على 
ان تنقل وقائع احلفل مساء غد على شاشة 
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  أما جورجيو كامل فقد حاز على لقب 
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 روي عماد.. ملك جمال لبنان ٢٠١١
 تتسبب أحيانا في الطالق

 الخيانة عبر اإلنترنت 

 ساندرا بولوك.. «سيدة العام»
   وبراد وچولي «الوالدان الفاتنان»

  
  لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: توجت مجلة «بيبول» األميركية 
جنمة هوليوود الشهيرة ساندرا بولوك بلقب «سيدة العام». 
وتصدرت بولوك هـــذا العام قائمة مجلة «فوربس» ألعلى 
املمثالت أجرا. كان عام ٢٠١٠ مفعما بالنجاحات، واالنكسارات 
بالنســـبة لبولوك، حيث فازت ألول مرة بجائزة األوسكار 
ألحسن ممثلة عن دورها في فيلم «اجلانب املظلم»، لكنها 
انفصلت عقب فترة قصيرة من الفوز عن زوجها جيســـي 
جيمس، بعدما كشـــفت تقارير إعالمية عن خيانته لها مع 
نســـاء أخريات. وعقب االنفصال تبنت بولوك، مبفردها، 
ابنها لويس الذي يبلغ من العمر حاليا ١١ شهرا.كما توجت 
املجلـــة، التي تظهر بولوك على غالف اإلصدار اجلديد لها، 
شخصيات أخرى في قائمتها التي تضم ٢٥ شخصية «جذابة» 
في العالم، حيث حصلت النجمة أنچيلينا چولي وشـــريك 

حياتها النجم براد پيت، على لقب «الوالدان الفاتنان»، 

 ريان رينولدز وسكارليت جوهانسون 
أحدث طالق في هوليوود

 أميركا ـ د.ب.أ: يعتزم ريان 
رينولدز، أكثر رجال العالم إثارة 
حسب تصنيف مجلة «بيبول» 
املعنيـــة بأخبـــار املشـــاهير، 
االنفصال عن زوجته سكارليت 
جوهانســـون التي صنفت هي 
األخرى كأكثر نساء العالم إثارة، 
وذلك في أحدث حلقات سلسلة 
االنفصاالت التي هزت هوليوود، 

بحسب تقرير نشر امس.
  وقرر رينولـــدز (٣٢ عاما)، 
الذي منحته مجلـــة «بيبول» 
الشهر املاضي لقب أكثر رجال 
العالـــم إثـــارة، االنفصال عن 
جنمة هوليوود التي لم تتجاوز 
السادسة والعشـــرين، والتي 
حازت لقب أكثر نســـاء العالم 

إثارة عام ٢٠٠٦.
  وكان رينولدز وجوهانسون 
تزوجا عام ٢٠٠٨، وتعهدا أثناء 
أنهما  اإلعالن عـــن انفصالهما 

سيحافظان على عالقتهما.
  وقال الثنائي في بيان اإلعالن 
عـــن انفصالهما: «لقـــد دخلنا 
عالقتنا باحلب، وباحلب والعطف 
نتركهـــا. ال نتوقـــع أن نحظى 
باخلصوصية لكننا سنقدر من 
يحترمها بالتأكيد». جدير بالذكر 
أن انفصال رينولدز وجوهانسون 
هو ثالث انفصال يتم في مجتمع 

املشاهير هذا األسبوع. وأعلن 
مايكل سي هول جنم مسلسل 
«ديكســـتر» وزوجتـــه جنيڤر 
كاربنتر انفصالهما يوم االثنني 
املاضي بعـــد زواج دام عامني، 
وكان النجمان التقيا للمرة األولى 
خالل اإلعداد ملسلسل اجلرمية 
الشهير «ديكستر»، حيث لعبت 
كاربنتردور شقيقة هول. ثم جاء 
نبأ انفصـــال أصغر ثنائي في 
هوليوود زاك إيفرون وفانيسا 
هدجنـــز جنمي سلســـلة أفالم 
ديزني «هاي سكول ميوزيكال» 
املفاجآت غير  ليكتمل موســـم 
الســـارة، بعد عالقة دامت أربع 

سنوات. 

 ريان رينولدز 

 سكارليت جوهانسون 


