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جنيڤر أنيستون وآشتون كوتشر 
أبرز المرشحين لجائزة أسوأ ممثل وممثلة

بيونسيه: تمسكت بعذريتي قبل الزواج بفضل صديقاتي
دبيـ  إم.بي.سي: اعترفت املغنية األميركية بيونسيه نولز أنها 
كانت عذراء عندما تعرفت إلى زوجها مغني الراي جاي زي، مرجعة 
الفضل في ذلك إلى عالقتها بصديقاتها اللواتي أبقينها »بعيدة عن 

املشكالت والعالقات السيئة«.
وقالت ملوقع »ميديا تايك أوت«، إنها اختبرت عالقة واحدة قبل 
زوجها أثناء ســــنوات مراهقتها، لذا لم تأخذ بعدا جنســــيا، نظرا 

لعمرها في ذلك احلني.
وأعادت بيونسيه فضل محافظتها على عذريتها وعدم التخبط 
في عالقات بالشباب إلى صديقاتها اللواتي أبعدنها إلى حد ما عن 

الرجال.
وكانت بيونسيه صرحت في لقاءات سابقة بأنها تعتبر نفسها 
مناصرة حلقوق املرأة. وأوضحت أن طبيعة نشأتها وصديقاتها 

ساعداها كثيرا في احلفاظ على نفسها.
وتعرفــــت املغنية إلى زوجها جاي زي في عام 2002، وتزوجا 
بعد 6 سنوات في إبريل 2008. ومنذ ذلك الوقت حتولت بيونسيه 
من فتــــاة حتلم بالنجومية إلى جنمة كبيــــرة حتقق اإلجناز تلو 
 A star اآلخر. وآخر مشروعاتها بطولة فيلم يدعى »والدة جنمة ـ

.»is born
يذكر أن الفيلم عرض في 3 نسخ لكل من جانيت جاينور عام 1937، 

وجودي جارالند عام 1954، وباربارا سترايساند عام 1976.
تلعب بيونسيه دور فنانة صاعدة تلتقي موسيقيا مدمنا للكحول 
تردت حياته بعدما كان أســــطورة، في حني أنها تخطو خطواتها 

األولى في عالم النجومية.
ومن املقــــرر أن يخرج الفيلم املمثل واملخرج الشــــهير كلينت 
إيســــتوود، كما سيشــــاركها في بطولة العمل املغني واملمثل ميل 

سميث.

جنيڤر أنيستونآشتون كوتشر

بيونسيه

ديب: چولي امرأة من الخيال وتصلح لألوقات الصعبة 
وكاالت: قبل ظهورهما املشترك 
في فيلم Tourist لم يلتق املمثل 
األميركي جونـــي ديب باملمثلة 
العاملية الشهيرة أنچلينا چولي 
رغم أنهما يعيشان في الواليات 
املتحدة ويتحركان في كواليس 
وأجواء هوليوود منذ ســـنوات 

عديدة.
جونـــي يعترف بـــأن األمر 
يتصـــف بالغرابة، ولكن الواقع 
لـــم يتقاطعا  هو أن طريقيهما 
حتى اآلن مع انه يجمع بينهما 
الكثير مـــن املعارف واألصدقاء 
املشتركني ومنهم براد پيت الذي 
يعرفه جوني منذ عدة أعوام كما 
انه يعرف والـــد انچلينا جون 

فويغيت.
جوني يشـــيد بأجنلينا بعد 
الســـينمائية اجلديدة  جتربته 
واألولى معها حيث يقول انها امرأة 
رائعـــة وممتعة جدا وهي امرأة 

فلديها إحســـاس خاص باملرح، 
وتقول كل شـــيء بصراحة وال 
تتزلف ألحد، ومتتلك في داخلها 

طاقة نحو 300 شخص.

تصلح أيضا لألوقات الصعبة. 
وأضاف أن هذا التوصيف لها بأنها 
امرأة لألوقات الصعبة يعرفها 
متاما باملعنى الكالسيكي للكلمة 

ويتابع إنها تبدو كأنها غير 
حقيقية قادمة من اخليال، فهي 
تربي عائلة جميلة ورائعة، وتهتم 
بهـــا وتعطي لها قلبها، وإضافة 
إلى ذلك تهتم باألحداث العاملية، 
وعندما أقول عنها أنها شخصية 
مثيرة لإلعجـــاب فأنا أقلل من 

أهميتها.
جوني اعتـــرف بأنه لم يكن 
لديه أي تصورات عن توقعاته 
من اللقاء األول بها، ألنه من عادته 
أال يتجه نحو الناس ولديه أفكار 
مسبقة عنهم، بل يفضل أن يتأكد 
بنفسه من طبيعتهم وكيف هم 

حقيقة وليس ما سمع عنهم.
وتابع: باختصار لقد اجتمعنا 
خالل التحضيـــرات التي جرت 
لفيلـــم Tourist، وقلنا لبعضنا 
مرحبا كيف جتري األمور وأنا 
ســـعيد مبعرفتك وفورا حصل 

تناغم بيننا.

Tourist جوني ديب وأنچلينا چولي في مشهد من فيلم

جوليان اساجن

جزء رابع وخامس 
من »ذي ميتركس«

علماء يسعون إلى اإلجابة عن هذا السؤال
.. كم وزن الكيلوغرام؟

منح الجائزة الرئيسية في حفل موسيقى 
الكانتري بأستراليا إلى الفنان الخطأ!

 مؤسس »ويكيليكس« جوليان أسانج »أسوأ أسترالي في العام«

لندن ـ أ.ف.پ: كم وزن الكيلوغرام؟ قد 
يبدو الســــؤال سخيفا إال ان العلماء الذين 
اليزالون يســــعون الى رد عليه يناقشون 
هذه املسألة في إطار »رويال سوسايتي اوف 
لندن« العريقة أمال في إحراز تقدم باجتاه 
حتديد غير مادي للكيلوغرام. ويستند املعيار 
الدولي لوزن الكيلوغرام منذ العام 1889 الى 
قطعة اسطوانية الشكل مؤلفة بنسبة %90 
من البالتني و10% من االيريديوم صنعت في 
لندن العام 1879 ومحفوظة في الهيئة العاملية 
لألوزان واملقاييس في منطقة سيفر قرب 
باريس. إال ان القياسات املسجلة منذ أكثر من 
100 عام تظهر ان الكيلوغرام فقد من وزنه 
حيث تبدلت كتلته مبا يوازي حبيبة من 
الرمل قطرها 0.4 ميللمتر. ويسعى اخلبراء 
اآلن الى التوصل الى طريقة غير مادية لقياس 
الكيلوغرام كما سبق وفعلوا مع املتر الذي 

بات يحدد اآلن من خالل ســــرعة الضوء. 
والهدف اآلن هو حتديد كل وحدات القياس 
األساســــية مثل الكتلة واملسافة والوقت. 
من خالل قيم ثابتة. بالنسبة للكيلوغرام 
يقترح العلماء استخدام ثابتة بالنك العائدة 
الى ماكس بالنك واضــــع نظرية الفيزياء 
الكمية. في هذا اإلطار جترى اختبارات في 
مختبرات العالم بأسره ويستخدم العلماء 
ميزان واط وهو جهاز يسمح بتحويل القوة 
امليكانيكية الى قوة كهربائية والعكس كذلك. 
وقال مايكل ستوك من »رويال سوسايتي«: 
اختباراتنا حترز تقدمــــا إال انه من املبكر 
طرح حتديد جديد للكيلوغرام«. وأوضح: 
»إحدى املشاكل تكمن في اننا بحاجة الى 
مزيد من أجهزة ميزان واط من تلك املتوافرة 
الكيلوغرام بشكل موثوق  حاليا« لقياس 

عند اعتماد التحديد.

ســــيدني ـ أ.ف.پ: أصيب منظمو أهم 
جوائز موســــيقى الكانتري في استراليا 
بإحراج كبير عندما قدمت اجلائزة الكبرى 
فــــي احلفل الى الطرف غير الفائز. وقالت 
جمعية موسيقى الكانتري في استراليا انها 
»آسفة جدا« لاللتباس الذي حصل مبنح 
املغني لي كيرناغان جائزة »أفضل ألبوم« 
بــــدال من الفائز الفعلــــي غرايام كونورز. 
وقالت اجلمعية ان الظرف اخلاطئ أعطي 
الى املقدم مســــاء السبت في ختام احلفل 
التاسع والثالثني ملهرجان تاموورث ملوسيقى 
الكانتري اهم مناسبة في البالد لهذا النوع 
املوسيقي. وقالت املديرة العامة للجمعية 

شيريل هايز انه بعد إعالن اسم الفائز بهذه 
اجلائزة وهي االخيرة التي توزع خالل حفل 
»عمت فوضى كبيرة« وكان من املستحيل 
اعادة تقدمي اجلائزة الى الفائز الفعلي. وهنأ 
كيرناغان الذي فاز جائزة افضل مبيعات 
أللبوم خالل احلفل، الفائز الفعلي كونورز 
الحقا بقوله »يجب ان يتحلى املرء بالهدوء 
وهناك أخطاء بشرية ترتكب وهذا ما حصل 
هذه الليلة«. وأكــــد كونورز ان اخلطأ قد 
صحــــح »وفي ظل الوضع الراهن ومع كل 
األحداث األليمة التــــي حتيط بنا ان هذه 
مجرد هفوة« في اشارة الى الفيضانات التي 

تغمر مناطق واسعة من البالد.

سيدنيـ  أ.ف.پ: اختارت مجلة مؤسس موقع 
»ويكيليكس« جوليان اساجن ليكون »اسوأ استرالي 
في العام« بسبب نشره آالف الوثائق الديبلوماسية 
السرية. وتقدم اساجن املولود في استراليا على 
اميـــرة الدمنارك ماري ورئيســـة الوزراء جوليا 
غيـــالرد لينتزع اللقب الـــذي متنحه مجلة »ذو 

ويكلي« األسبوعية كل سنة.
وكتبت املجلة »ميكن النظر الى هذه القضية 
مـــن كل االجتاهات، لكن الواقع هو ان مؤســـس 
»ويكيليكس« خالف القاعدة التي تؤكد ضرورة 

ان )يبقى ما هو سري سريا(«.
ونشر اساجن على االنترنت آالف الوثائق السرية 
حول حربي العراق وأفغانستان ومذكرات صادرة 
عن ديبلوماسيني أميركيني يعملون في عدة مراكز 

في العالم.
ويالحق القضاء الســـويدي اساجن في قضية 
اغتصاب امرأتني في أغسطس املاضي وهو يقيم 
حاليا في بريطانيا حتت اجراء حرية مشروطة.

وســـتعقد جلسة االســـتماع في قضية طلب 
تسليمه في الســـابع والثامن من فبراير، ويؤكد 
اســـاجن انه ضحية مناورة سياســـية للسلطات 

السويدية.
ونافس اساجن على اللقب الفيضانات الكارثية 
التي تضرب استراليا واألميرة ماري االسترالية 

األصل التي باتت تتحدث بلكنة دمناركية.
كما احتلت غيـــالرد مرتبة متقدمة لوصولها 
الى الســـلطة بدال من كيفن راد بعد انقالب داخل 

حزب العمال.

لندنـ  يو.بي.آي: كشف املمثل األميركي كيانو 
ريفـــز عن خطط لتصوير جـــزء رابع وخامس 
من سلسلة أفالم »ذي ميتركس« مشيرا إلى ان 

العملني قد يكونان ثالثيي األبعاد.
ونقل موقع »كونتاكت ميوزيك« البريطاني 
عـــن ريفز قوله في كلمة ألقاها في كلية الفنون 
بلنـــدن انه ناقش مع آندي والري واكوفســـكي 
وهما مؤلفا سلســـلة أفالم اخليال العلمي التي 
يلعب فيها دور »نيو« احتمال تصوير الفيلمني 

اجلديدين بتقنية ثالثية األبعاد.
ولفت إلى ان األخوين يطلبان النصائح حاليا 
من مبتكر فيلم »أفاتار« جيمس كاميرون. لكنه 
أوضح ان واكوفسكي يتوقان إلطالق شيء »لم 

يسبق أن رآه أحد من قبل« في عالم األفالم.

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: رشح منظمو 
حفل توزيع جوائز »راتزي« ألسوأ األعمال 
السينمائية املمثلني آشتون كوتشر وجاك 
بالك وجيرارد باتلر جلائزة »أسوأ ممثل« 
للعام 2010 فيما رشـــحت املمثالت جنيڤر 
أنيستون ومايلي سايرس وميغان فوكس 

جلائزة »أسوأ ممثلة«.
وذكرت صحيفة »لو أجنيليس تاميز« أن 
اللجنة املنظمة جلائزة »رايزبري الذهبية« 
رشـــحوا جلائزة أســـوأ ممثل كال من جاك 
بالك عن دوره في فيلم »أســـفار غوليفر« 
وجيرالد باتلر عن دوره في فيلم »الباحث 

عن املكافأة« وآشتون كوتشر عن دوره في 
»القتلة« و»عيد العشـــاق« وتايلر لوتنير 
وروبرت باتيسون عن دورهما في »اخلسوف« 

من سلسلة أفالم »الشفق«.
أما عن فئة أســـوأ ممثلة فرشـــحت كل 
من جنيڤر أنيستون عن دورها في »صياد 
اجلوائز« و»ذا سويتش« ومايلي سايرس عن 
دورها في »األغنية األخيرة« وجنمات فيلم 
اجلزء الثانـــي من فيلم »اجلنس واملدينة« 
وميغان فوكس عن »جونا هيكس« وكريتسني 

ستيوارت عن »الشفق«.
ورشح املمثلون بيلي راي سايرس وجورج 

لوبيـــز وديف باتيل وجاك روثبون وروب 
شنايدر عن فئة أسوأ ممثل في دور مساعد 
فيما رشحت كل من جسيكا ألبا وشير وليزا 
مينالي ونيكوال يبلتز وباربرا سترايسند 

عن فئة أسوأ ممثلة في دور مساعد.
ويتنافس على جائزة أسوأ فيلم كل »إير 
بندر« و»الشفق« و»صياد اجلوائز« واجلزء 
الثانـــي من »اجلنس واملدينة« و»مصاصو 

الدماء ميتصون«.
يذكر أن جوائز الراتزي متنح ســـنويا 
قبل ليلة من حفل توزيع جوائز االوسكار 

لإلشارة إلى اسوأ األعمال السينمائية.

نواب أردنيون يطالبون بإغالق المالهي الليلية 
في شارعي »مكة « و»المدينة«

عمانـ  يو.بي.آي: طالب 68 نائبا أردنيا بإغالق املالهي الليلية 
في شارعني في عمان يحمالن اسم »املدينة املنورة« و»مكة«.

وقال مصدر نيابي لـ »يونايتد برس إنترناشونال« ان النواب 
املوقعني على املذكرة طالبوا رئاسة الوزراء بالتدخل لوقف اصدار 
منح تراخيص للنوادي الليلية في الشارعني من قبل امانة عمان 

الكبرى ألن ذلك يتناقض مع الشريعة االسالمية.

ويعتبر شــــارعا »مكة« و»املدينة املنــــورة« الواقعان غرب 
العاصمة عمان من أهم الشــــوارع التجارية في العاصمة عمان 
ويضمان سلســــلة من األسماء التجارية الشــــهيرة ملطاعم من 

مختلف اجلنسيات.
كما تضم نحو 300 ناد ليلي إضافة إلى العشرات من صاالت 

الرقص »ديسكو« والعشرات من محالت بيع اخلمور.


