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كتاب جديد: األميران وليام وهاري سارا خلف
نعش ديانا لضمان عدم تعرض والدهما لهجوم الغاضبين

على ذلك ج���راء املخاوف من 
احتمال تعرض األمير تشالز 
لهج���وم م���ن قبل أف���راد من 
اجلمهور في حال سار لوحده 

وراء نعش األميرة ديانا.

س���تريت( ف���ي مذكرات���ه أن 
مساعدي امللكة كانوا منقسمني 
في اآلراء حول ما إذا كان يتعني 
على ولي العهد الس���ير وراء 
نعش ديانا مع ولديه األميرين 
وليام وهاري قبل أن يجمعوا 

وشقيقه األمير هاري بالسير 
وراء نع���ش والدتهم���ا اثناء 

اجلنازة.
واضاف مدي���ر االتصاالت 
الس���ابق في مكتب رئاس���ة 
احلكومة البريطانية )داوننغ 

� يو.بي.آي: كش���ف  لندن 
كتاب جديد أللس���تير كامبيل 
مدير االتص���االت لدى رئيس 
الوزراء البريطاني األسبق توني 
بلير أن القصر امللكي خشي من 
تعرض ولي العهد األمير تشالز 
إلى هجوم م���ن قبل أفراد من 
اجلمهور في الطريق إلى جنازة 
زوجته السابقة األميرة ديانا ما 
لم يرافقه األميران وليام وهاري 

في السير وراء نعشها.
وكتب كامبيل في مذكراته 
التي تنش���رها عل���ى حلقات 
صحيفة الغارديان أن القصر 
امللكي أوفد ش���خصية بارزة 
لتحذي���ر األمير تش���الز من 
احتمال تعرض���ه لهجوم من 
اجلمهور البريطاني بعدما حمله 
 البعض مسؤولية انهيار زواجه
من ديانا واتهامه بالتس���بب 

مبقتلها.
وقال كامبيل »إن املخاوف 
على سالمة أمير ويلز انعكست 
بشكل واضح خالل اجتماع في 
الرابع من سبتمبر 1997 ضم 
امللكة إليزابيث الثانية وزوجها 
األمير فيليب ومستش���اريها 
وس���اندي هيني السكرتيرة 
الصحافي���ة وقته���ا لألمي���ر 

تشالز«.
واشار إلى أن امللكة ارسلت 
هيني إلى قصر باملورال لتقدمي 
إلى االمي���ر وليام  املش���ورة 

جنازة األميرة ديانا

كيت ميدلتون اختارت مصمم فستان زفافها
لندن � يو.بي.آي: اختارت كيت ميدلتون خطيبة األمير وليام 
املصنف ثانيا على العرش البريطاني مصمم فستان زفافها امللكي 

الذي يقام في 29 أبريل املقبل.
وقال متحدث باسم قصر باكينغهام ان ميدلتون اختارت املصمم 
لكنه���ا اختارت إبق���اء املعلومات في هذا الصدد س���را في الوقت 

الراهن.
وقال املتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه »تريد اآلنسة 

ميدلتون إبقاء فستانها سرا عن عريسها حتى يوم الزفاف«.
يشار إلى ان مجلة »بيبول« أفادت عن وجود معلومات تشير 
إلى أن املصمم بروس أولدفيلد هو املرشح احملتمل لتصميم فستان 
الزفاف، فيما ذكرت مجل���ة »نيوو أوف ذي ورلد« البريطانية ان 
جولة تسوق قامت بها ميدلتون »أحملت كثيرا إلى اختيارها لتصميم 

فستان الزفاف امللكي«.
ورفض أولدفيلد الذي كان محببا إلى قلب األميرة ديانا إعطاء 

أي معلومات بشأن احتمال تصميم فستان ميدلتون. وليام وكيت ميدلتون

فيلم »ذي غرين هورنيت« يتصدر شباك التذاكر
في أميركا الشمالية ويجمع 34 مليون دوالر 

واش���نطن � أ.ف.پ: تص���در فيلم »ذي غرين 
هورنيت« صدارة مبيعات شباك التذاكر في أميركا 
الش���مالية على ما أظهرت األرق���ام األولية التي 

نشرتها شركة »اكزيبيتور ريليشنز«.
والفيلم من إخراج الفرنسي ميشال غوندري، 
وي���روي قصة مدير صحيف���ة ميضي لياليه في 
مالحقة األش���رار، يعاونه في ذلك متخصص في 
الفنون القتالية يدعى كاتو. وقد جمع هذا الفيلم 
34 مليون دوالر في االسبوع االول على عرضه.

وحل في املرتبة الثاني���ة فيلم »ذي ديليما«، 
فجمع 17.4 مليون دوالر في االسبوع االول على 
عرضه كذلك، وهو يروي قصة صديقني يعمالن 

معا، يكتشف احدهما ان زوجة اآلخر تخونه.
وبذلك يكون ه���ذان الفيلمان قد أطاحا بفيلم 
»ترو غري���ت« الذي تراجع ال���ى املرتبة الثالثة 
جامعا 11 مليون دوالر في هذا االس���بوع، ليصل 
مجموع عائداته منذ بدء عرضه في الصاالت الى 

127 مليون دوالر. وهو اعادة لفيلم للمخرج هنري 
هاثواي وبطولة جون واين، يروي قصة مراهقة 
توكل الشريف املدمن على الكحول لتصفية قاتل 

والدها.
وتقدم بش���كل الفت م���ن املراتب االخيرة الى 
املرتبة الرابعة فيلم »ذي كينغز سبيتش« الذي 
يؤدي فيه املمثل كولن فيرث دور ملك بريطانيا 
جورج السادس، وبلغت عائداته خالل هذا االسبوع 
تسعة ماليني دوالر، ليصل مجموع عائداته الى 

44 مليونا.
وجاء في املرتبة اخلامسة فيلم »بالك سوان« 
من بطولة ناتالي بورمتان التي تقوم بدور راقصة 
باليه في فرقة في نيويورك تغوص في اجلوانب 

املظلمة لهذا الوسط.
وجم���ع الفيل���م 8.1 مالي���ني دوالر، ليص���ل 
مجموع عائداته الى 72.9 مليونا منذ نزوله الى 

الصاالت. 

يحكي قصة مدير صحيفة يمضي لياليه في مالحقة األشرار

لقطة من الفيلم

فريق عمل الشبكة االجتماعيةاملمثل كولڤر بوز ومنتج »جلي« وفرحة غامرة

)أ.پ( املشاركون في »جلي« سعداء باجلائزة  

»الشبكة االجتماعية« يحصد أربع جوائز في غولدن غلوب
»األطفال بخير« أفضل فيلم كوميدي و»جلي« أفضل مسلسل

لوس أجنيليس � د.ب.أ: احتفى 
حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 
املل����يء باخليال  األح����د بالفيلم 
)الشبكة االجتماعية( والذي حصل 
على أربع جوائز بينها جائزة أفضل 

فيلم درامي.
كما ف����از الفيلم، الذي يتناول 
امللياردير مؤس����س موقع  حياة 
»فيس بوك« مارك زوكربرج، على 
جائزة أفضل س����يناريو وجائزة 

أفضل موسيقى تصويرية.
وكان الفيل����م ق����د هيمن على 
»جوائز اختي����ارات النقاد« وذلك 
بعد أن حصد جوائز أخرى مبكرا 

في موسم اجلوائز.
وفاز فيلم )األطفال بخير(، وهو 
فيلم كوميدي تدور أحداثه حول 
سيدتني سحاقيتني تلتقيان بالرجل 
الذي أجنب أطفالهما، بجائزة أفضل 

فيلم كوميدي أو موسيقي.
ون����ال املسلس����ل التلفزيوني 
»جل����ي« جائزة أفضل مسلس����ل 
تلفزيون����ي كومي����دي، بينما فاز 
مسلسل )إمبراطورية بوردووك( 
بجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني 

درامي.
وتعرض فيلم الشبكة االجتماعية 
النتقادات عدة في بعض النواحي 
لتجسيده الصريح لشخصية قطب 

اإلنترنت الشاب.

أثناء الكالم. ورش����ح الفيلم لنيل 
سبعة جوائز لكنه في نهاية املطاف 
لم يحصل إال على جائزة واحدة هي 
جائزة أحسن ممثل والتي ذهبت 

للممثل »كولني فيرث«.
وحصلت »ناتالي بورمتان« على 
جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي 
لتجسيدها دور راقصة باليه في 

فيلم )البجعة السوداء(.
ونال »بول جيماتي« أفضل ممثل 
في فيلم كوميدي عن دوره في فيلم 
)نسخة بارني(، بينما استحوذت 
»أنيت بينينج« على جائزة أفضل 
ممثلة في فيلم كوميدي عن دورها 

في فيلم )األطفال بخير(.
املمث����ل »جوني ديب«  ومني 
بخسارة مزدوجة في ترشيحات 
أفضل ممثل والذي رشح لها مرتني 
عن فيلم »أليس في بالد العجائب« 
وفيلمه )السائح(. وذهبت أولى 
اجلوائز هذا العام إلى كريستيان 
بيل، الذي نال جائزة أفضل ممثل 
مساعد عن دوره في فيلم »ذا فايتر« 
)املقاتل( والذي يدور حول رياضة 
املالكمة. كما حصد الفيلم جائزة 
أفضل ممثلة مساعدة والتي كانت 
من نصيب »ميلس����ا ليو«. ونال 
املمثل الشهير »روبرت دي نيرو« 
جائزة »سيسيل بي دي ميل« عن 

مجمل أعماله.

لك����ن املنتج س����كوت رودين 
استغل خطاب تلقيه اجلائزة ليشكر 
زوكبرج »الستعداده السماح لنا 
باس����تغالل حياته وعمله كقصة 
مجازي����ة ألروي قصة االتصاالت 

وكيفية تواصلنا معا«.
كما استغل الكاتب أرون سوركني 
خطابه لتوجيه الشكر لزوكبرج 
الذي »حتول لرجل أعمال عظيم، 

لديه رؤية منقطعة النظير«.
واحتش����دت كوكبة من جنوم 
هوليود في فندق »بيفرلي هيلتون« 
حلضور حفل توزيع جوائز غولدن 
الثامنة والس����تني، والتي  غلوب 
تعتبر على نطاق واسع ثاني أهم 
جوائز هوليود بعد جوائز أوسكار. 
وضم احلشد املمثل البارز مايكل 
دوجالس الذي تعافى مؤخرا من 

مرض الس����رطان والنجم الشاب 
جاستني بيبر، والنجمة الشهيرة 
هالي بيري واحلس����ناء أنچلينا 
چولي وپاريس هيلتون، مرتدين 

أفضل التصميمات العاملية.
وكان من أبرز األفالم املتنافسة 
فيلم )خطاب امللك(، والذي تدور 
أحداثه حول ملك بريطانيا جورج 
السادس الذي كان يعاني من التلعثم 


