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دي كابريو أكثر نجوم هوليوود إيرادًا في 2010 بينيلوبي كروز تقبِّل زوجها ألول مرة علنا 

..وألتون جون وشريكه يصبحان 
والدين لطفل من أم بديلة

..والدة توأم پولندي
من أبوين مختلفين

پاريس هيلتون تسرق األضواء
على شواطئ هاواي

واشـــنطن ـ د.ب.ا: أصبح املغني البريطاني الشهير التون جون 
وشريكه والدين لطفل اجنبته أم بديلة.

وقال املغني وشـــريكه ديڤيد فيرنش للموقع االلكتروني ملجلة 
أص ويكلـــي امس ان الطفل الذي بلغ وزنه 3.6 كيلو غرامات أطلقا 

عليه اسم زاكاري جاكسون ليفون فيرنش جون.
وأضاف الشريكان للمجلة »نحن نشعر بسعادة وفرحة بالغة في 
هذه اللحظة اخلاصة وزاكاري بصحة جيدة ونحن نشعر بسعادة 

وفخر شديدين«.
ويعد هذا الطفل هو االول بالنســـبة جلون )62 عاما( وفيرنش 
)48 عاما( اللذين تزوجا عـــام 2005 زواجا مدنيا في اجنلترا، وقد 

أخفيا هوية االم البديلة.
وكان جون قد ســـعى عـــام 2009 لتبني طفـــل )14 عاما( أثناء 
زيارته مللجأ لاليتام املصابني مبرض نقص املناعة املكتسبة االيدز 
في أوكرانيا ولكن طلبه قوبل بالرفض بسبب القوانني التي تتطلب 
أن يكون االبوان أقل من 45 عاما ومتزوجني، ويشار الى أن الزواج 

املدني ليس معترفا به وفقا للقانون.

وارســـوـ  د.ب.أ: ولد توأم في پولندا من أبوين مختلفني حسبما 
أفادت وســـائل اعالم پولندية أول من امس االثنني في ســـابع حالة 

من نوعها في العالم.
وقالت قناة تي ڤي ان 24 الپولندية ان االم حملت من زوجها ثم 

من عالقة مع شخص آخر.
وقامت املرأة التي لم يذكر اسمها برفع دعوى للطالق بعد والدة 
التوأم وهو ولد وبنت، وقامت املرأة بعدها باجراء اختبارات الثبات 
أن زوجهـــا ليس والد أي من الطفلني، اال أن االختبارات أوضحت أن 

الزوج هو والد الطفل الذكر فيما الرجل اآلخر هو والد البنت.
وقالت وســـائل االعالم ان تلك احلاالت النادرة محتملة احلدوث 
عندما تقوم املرأة بتبويض بيضتني ثم تقوم باتصال جنسي بشخص 

آخر أثناء التبويض.

دبيـ  العربية.نت: سرقت النجمة العاملية پاريس هيلتون األضواء 
خالل وجودها مع حبيبها سي وايت وشقيقتها نيكي هيلتون على 
شواطئ هاواي، حيث قصدتها لقضاء عطلة األعياد، وبدت هيلتون 
مستمتعة بوقتها ومسترخية على الشاطئ وعند نزولها الى البحر 

بدت وكأنها تتعمد القيام بحركات إغراء لعدسات الكاميرا.
وكانت شـــهرة پاريس بدأت باالزدياد في عام 2001، حيث قادتها 
شهرتها املرتبطة بسلسلة فنادق هيلتون الشهيرة ألن تشترك في 

برنامج احلياة الواقعية.
وبرزت پاريس هيلتـــون في عدد من األدوار الثانوية في بعض 
األفالم، أبرزها فيلم الرعب ســـنة 2005 والتي حازت جائزة التوتة 

الذهبية لدورها فيه.
.Paris وفي عام 2006 قامت بنشر ألبومها األول بعنوان

وقد تعرضـــت پاريس هيلتون لعدد من املشـــاكل مع القانون، 
كان آخرها في عام 2010 في كأس العالم، حيث ضبطت وهي تدخن 
احلشيش في إحدى مباريات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وســـبق ذلك في عام 2007، فقد حكم عليها بالسجن 45 يوما ثم 
مت تخفيفها إلى 23 يوما فقط، حيث مت ضبطها وهي تقود سيارتها 

البنتلي برخصة موقوفة.
جتدر اإلشارة إلى أن پاريس ولدت في 17 فبراير 1981 في مدينة 
نيويورك بالواليات املتحدة األميركية، وهي أكبر أوالد ريتشـــارد 
وكاثي هيلتون، وتقدر ثروتها بـ 40 مليون دوالر لكن ثروة عائلتها 

قد تصل إلى 2.6 مليار دوالر. 

ليوناردو دي كابريو

پاريس هيلتون تسبح

نيويورك ـ ام.بي.ســـي: تصدر النجم 
األميركـــي ليونـــاردو دي كابريو الئحة 
فوربس الســـنوية ألكثر جنـــوم األفالم 
إيرادا عن العام 2010، ليتفوق بذلك على 
جوني ديب ودانييل راد كليف وروبرت 

داوني جونيور.
وفي حني غلـــب العنصـــر الذكوري 
على متصدري الالئحة، برز اسم املمثلة 
األسترالية الشابة ميا واسيكوسكا التي 

تبوأت املرتبة الثانية. 
وبلغت إيرادات دي كابريو عن فيلميه 
»انسبشن« و»شاتر آيالند«، 1.1 مليار دوالر، 
علما أن فيلم »تايتانيك« حقق 1.8 مليار 

دوالر سنة إصداره في 1997.
أما املرتبتـــان الثانيـــة والثالثة فقد 
تعادل فيهما النجم جوني ديب مع املمثلة 
األسترالية الشابة ميا واسيكوسكا، والتي 
لعبت دور أليس في فيلم »أليس في بالد 
العجائب«، وحقق كالهما إيرادات بقيمة 

1.03 مليار دوالر.
وحل املمثل روبرت داوني جونيور في 
املرتبة الرابعـــة محققا مبلغ 807 ماليني 

دوالر عن فيلمي »الرجل احلديدي« و»موعد 
الوالدة«.

وجاء املمثل الشـــاب دانييل رادكليف 
في املرتبة اخلامسة عن أدواره في سلسلة 
أفالم هاري بوتر، حيث حقق فيلمه األخير 
»هاري بوتر ومقدسات املوت اجلزء األول« 
780 مليون دوالر خالل شهر واحد فقط.

ونال روبرت باتينسون املرتبة السادسة 
في الالئحة محققا 749 مليون دوالر عن 
فيلمي »ذا تواياليت« و»اذكريني«، فيما 
حلت كريسنت ستيوارت في املرتبة السابعة، 
إذ حققت 698 مليون دوالر عن فيلمي »ذا 

تواياليت« و»الهاربون«.
وحقق ســـام ورثجنتون 494 مليون 
دوالر عن »كالش أوف ذا تايتانز«، ليحتل 
املرتبة الثامنة، بينما جاء جايدن سميث 
- ابـــن املمثل ويل ســـميث- في املرتبة 
التاسعة بإيرادات بلغت 359 مليون دوالر 
عن فيلمـــه »ذا كاراتيه كيد«. وأخيرا في 
املرتبة العاشـــرة جاكي شان محققا 359 
مليون دوالر أيضا عن فيلم »ذا كاراتيه 

كيد«.

نيويوركـ  إيالف: حضرت 
املمثلة، بينيلـــــوبي كروز، 
مع زوجها املمثل، خافيــــير 
بـــرادمي، ملشـــاهدة مبـــاراة 
بـــني فريقي  الســــــلة  كرة 
»لـــوس اجنيليـــس ليكرز« 
و»مــــــيامي هيـــت«، وبدا 
االنســـجام والــحب واضحني 
بني الثنائي، وكانا يتعانقان 
في املقاعد اخلاصة بهما في 

ملعب أوكالند.
وخـــالل املبـــاراة وجهت 
الكاميـــرا عدســـتها عليهما 
ليقبال بعضهما، وهذا األمر 
يحدث في كل مباراة، حيث 
توجه الكاميـــرا على ثنائي 
ليقبال بعضهما، وبذلك قبلت 
بينيلوبي كروز خافيير برادمي 

أول قبلة علنا.
يذكر أن بينيلوبي حامل 
بطفلها األول من خافيير وهي 

بينيلوبي كروز وزوجهافي الشهر السادس.

التون وديڤيد فيرنش


