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لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: تبني ان املخرج الكندي جيمس كاميرون 
هو أكثر جنوم هوليوود جنيا لألرباح في العام 2010. وأفادت مجلة 
»فانيتي فير« األميركيـــة ان مخرج فيلم »أڤاتار« جمع خالل العام 
املاضي 257 مليون دوالر فتقـــدم على املمثل األميركي جوني ديب 

الذي احتل املركز الثاني بإيرادات تقدر بـ 100 مليون دوالر.
واحتل املخرج األميركي ستيفن سبيلبيرغ املركز الثالث إذ جمع 
في العام املاضي 80 مليون دوالر فيما حل النجم كريستوفر نوالن 
رابعـــا وإيراداته 71.5 مليون دوالر والنجـــم الهوليودي ليوناردو 

ديكابريو خامسا بإيرادات تقدر بـ 62 مليون دوالر.
واحتل املراكز الـ 5 التالية على الئحة النجوم األكثر جنيا لألرباح 
كل من: املخرج تيم بورتون سادسا )53 مليون دوالر( واملمثل آدم 
ساندلر ســـابعا )50 مليون دوالر(، واملؤلف واملخرج تود فيليبس 
ثامنا )34 مليون دوالر( واملمثل تايلور الوتنر تاسعا )33.5 مليون 

دوالر( واملمثل روبرت داوني جونيور عاشرا )10 مليون دوالر(.

جدةـ  وكاالت: لقي شخصان 
على األقل مصرعهما وأصيب 4 
آخرون في تبادل إلطالق نار بني 
عدد من سكان قرية قريبة من 
خميس مشيط ومجموعة شبان 
كانوا في رحلة لصيد األرانب.

تبـــادل إطالق النـــار، الذي 
إلى  تشـــير املعلومات األولية 
أنه علـــى خلفية خالفات حول 
محاوالت الصيد التي يقوم بها 
القرية، أسفر  الشـــبان بجوار 
عن مقتل شـــخصني على األقل 
من سكان القرية وإصابة اثنني 
آخرين بإصابات بعضها خطيرة، 
فيما أصيـــب من الطرف اآلخر 

شابان.
الصيادون غـــادروا املنطقة 
مســـرعني، ونتيجة لإلصابات 
البالغة التي تعرض لها أحدهم 
مت نقله إلى أحد مستشـــفيات 
بيشـــة، فتم هناك القبض على 
الشبان عن طريق اجلهات األمنية 

لنـــدن ـ يو.بـــي.آي: تطير 
النجمـــة البريطانية ڤيكتوريا 
وزوجها العب كرة القدم ديڤيد 
بيكام فرحا بالنبأ الســـار الذي 
زف إليهما وهو انها ســـتنجب 
فتاة هي األولى لها بعد أبنائها 

الثالثة.
ونقلت صحيفـــة »الصن« 
البريطانية عـــن مصدر مقرب 
مـــن العائلة قولـــه ان »ديڤيد 
وڤيكتوريا يطيران فرحا فهذا 
الطفل سيكون األخير لهما وأن 
يعلما انها فتاة هـــو أمر رائع 
للعائلة بيكام، يشار إلى انه تعذر 
في يناير املاضي تشخيص جنس 
اجلنني الذي حتمله ڤيكتوريا )36 
سنة( وإمنا أظهر التصوير ما 
فوق الصوتي اآلن انها تنتظر 

فتاة.
يذكـــر ان ديڤيد وڤيكتوريا 
بيكام موجـــودان في بريطانيا 

وقت الحق. اجلهات األمنية في 
منطقة عسير تواصل التحقيق 
في اجلرمية املروعة، الستكمال 

جميع إجراءاتها.

)8 سنوات( وكروز )5 سنوات( 
ولطاملا حتدثا عن رغبتهما في 

إجناب فتاة.

في بيشة، فيما نقل املصابان من 
سكان القرية إلى أحد مستشفيات 
عسير، وترددت أنباء لم تتأكد 
بعد عن وفاة أحد املصابني في 

حيث سيمكثان حتى نهاية هذا 
الشهر مع العلم ان لهما 3 أبناء 
هم بروكلني )11 سنة( وروميو 

سيدنيـ  وكاالت: قال عالم أسترالي إنه اكتشف 
1977 موقعا أثريا محتمال باململكة عبر » غوغل 
إيرث«، منها 1082 قبرا مصنوعة من احلجارة. 
وقال العالم ديڤيد كينيدي، وهو من جامعة 
»غرب أستراليا«، إن السعودية ليست بلدا يسهل 
الوصول إليه. مشيرا إلى أنه قارن بني الصور 
التــــي جمعها عن طريق » غوغل إيرث« وصور 
التقطها فــــي األردن، ويعتقد أن عمر القبور قد 
يصل إلى 9 آالف سنة، ولكنه أضاف أنه يحتاج 

إلى زيارة مواقع القبور بنفســــه، وذلك بحسب 
تقرير نشــــرته اليوم مجلة »نيو ساينتست« 

العلمية.
وقال: »عن طريق غوغل إيرث ال نستطيع أن 
نتأكد بشكل كامل مما إذا كانت القبور قد بناها بدو 

قبل 150 عاما، أو بنيت قبل 10 آالف سنة«.
يذكر أن علماء أستراليني قد عثروا في العام 
2008 على نحو 463 موقعا أثريا في أفغانستان 

عن طريق »غوغل إيرث«.

تعرض رئيس الوزراء النيوزيلندي الى هجوم 
شديد بعدما وصف املمثلة البريطانية ليز هيرلي 
بأنها »مثيرة«، حيث صرح الوزير حملطة إذاعية 
بأن املمثلة ليز مدرجة ضمن قائمته ألكثر النساء 

املثيرات.

وســـئل عما اذا كان يـــود ان يكون مثل العب 
الكريكيت شني وارن قال: نعم بالنظر للعالقات 
املتبادلة بينه وبني املمثلة ليز في منصبه احلالي. 
وأضاف ان املمثلة جيسيكا البا وانچلينا ضمن 

قائمته.

باريس أ.ف.پ: أعلنت دار باكو رابان 
انها ستعود إلى عالم املوضة بعد غياب 
دام خمس سنوات على ان يتولى املصمم 

الهندي مانيش ارورا إدارتها الفنية.
 وسيقدم ارورا أول مجموعة لدار باكو 
رابان للمالبس اجلاهزة منذ العام 2006 
في أسبوع املوضة في باريس في أكتوبر 

املقبل على ما أعلنت الدار في بيان.
 وسيتولى املصمم املقيم في نيودلهي 
املعروف بتصاميمه الكثيرة األلوان، دار 
باكو رابان التي كانت معروفة بتصاميم 

يتخللها الكثير من القطع املعدنية.
 وكان ارورا عرض اول مجموعة ملاركته 
اخلاصة في لنـــدن العام 2005 ومن ثم 

كانت له عروض في باريس.
 وكان املصمم االســـباني باكو رابان 
أطلق ماركته العام 1966. واشتهر بفساتني 
مصنوعة من قطع معدنية اســـطوانية 
الشـــكل ما دفع كوكو شانيل الى إطالق 

لقب »عامل املعادن« عليه.
 وغادر باكو رابان الدار العام 2000 
وفـــي العـــام 2006 أغلقت الدار قســـم 
األزياء فيها بعدما حاولت مجموعة من 
املصممني إعادة الرونق الى مجموعاتها 
من املالبـــس اجلاهزة، وفي يناير أطلق 
باكو رابان مجموعة جديدة من حقائب 
اليد، ومتلك مجموعة بويغ االســـبانية 

دار باكو رابان.

واشنطن ـ أ.ش.أ: وجه املدعي العام بوالية كاليفورنيا األميركية 
االتهام الى أحد عشر طالبا مسلما بالتشويش على السفير اإلسرائيلي 
بالواليـــات املتحدة خالل إلقاء خطاب بجامعة كاليفورنيا في العام 
املاضي. وذكرت شبكة »سي.بى.اس« االخبارية األميركية امس ان االدعاء 
وجه الى الطالب تهمة االتفاق على التشويش على السفير اإلسرائيلي 

مايكل اورين بقصد عرقلة لقائه بطالب جامعة كاليفورنيا.
ويواجه الطالب في حالة إدانتهم إمكانية احلكم عليهم بالوضع حتت 

املراقبة وخدمة املجتمع او السجن ملدة ال تقل عن ستة اشهر.
وكانت الشـــرطة األميركية قد ألقت القبـــض على املتهمني بعد 
قيامهم بالصراخ واالحتجاج خالل كلمة الســـفير اإلسرائيلي التي 
تناولت مسألة األمن اإلسرائيلي ـ  األميركي، ما اضطره الى التوقف 

عن إلقاء الكلمة ملدة 20 دقيقة.

ام.بي.سي: أثار متسابق كويتي دهشة جلنة حتكيم 
برنامـــج Arabs Got Talent بعد أن قدم عرضا غريبا 
يتكلم فيه من »بطنه« دون استخدام الشفاه، مستخدما 

إحدى الدمى التي أطلق عليها اسم »مزيون«.
باسل الدوسري الذي متنى الصعود لألدوار التالية 
من املسابقة األكبر على مســـتوى الوطن العربي لم 
تخيب جلنة التحكيم أمله، وحصل على موافقة ثالثية 

من عمرو أديب، وجنوى كرم، وعلي جابر.

ولم تأت تلك املوافقة من فراغ، حيث بهرت اللجنة 
بالعرض الفريد من نوعه، كما أثار دهشـــة اجلمهور 

الذي حضر العرض.
يقول باســـل: »أحــلم بأن يكون لي جمهور كبير، 
وأتوقع أن يتحقق ذلك من مدخل الكوميديا«، مشيرا 
إلـــى أنه تعلم فـــن الكالم البطني بنفســـه من خالل 
الكتب والڤيديوهات، ومتنـــى أن يصل إلى نهائيات 

املسابقة.

وتعليقا على العرض قال عضو جلنة التحكيم عمرو 
أديب: »إن هذا الفن صعب للغاية، باسل لوهلة نسي 

أنه موجود، واعتقدت أن الدمية هي التي تتكلم«.
أما علي جابر فقال: »أنا سعدت بهذا الشو، واستمتعت 
به، واختيارك للنص فسر معنى الكالم البطني للجمهور، 

وأنا أهنئك على اختيار النص«.
فيما قالت جنـــوى كرم: »فعال إنك باســـل يعني 

بطل«.

يتحدث عنه ابناء جلدته؟«
واضاف »يتمحور الفيلم حول مسار 
حياة هذا الشاب التونسي وصوال الى 
حلظة إقدامه على سكب البنزين على 
جسمه في حركة احتجاجية على الظلم 
الذي سلط عليه«. ووصف هذا »املواطن 
البســـيط العادي« بأنه »روح وسفير 
تونس وشعبها الذي رمبا لم يكن يتوقع 
ان يصيـــر يوما ضميرها احلي ويرفع 

راية بالده عاليا«.
وتابـــع »املوضـــوع ســـيثير دون 
شـــك الكثير من املشاعر الفياضة لكن 
التونســـيني ســـيفتخرون مبا حققه 
بوعزيزي لشـــعبه«، مؤكدا ان »ريعه 
سيعود الى اهله.. وسيتم االعالن عن 
ذلك في وقت الحـــق حاملا يتم توقيع 

االتفاق«.
ومـــن املتوقع ان يشـــمل التصوير 
مدنا تونسية من بينها منطقة سيدي 
بوزيد الواقعة على بعد 265 كيلومترا 
من العاصمة تونس في وســـط غرب 
البالد مسقط رأس هذا البائع املتجول 

الشاب.

ان اباشـــر تصوير الفيلم مطلع مايو 
املقبل، وقد شرعت في حتضير سيناريو 
الفيلم« الذي سيخرجه التونسي محمد 
زرن. وتســـاءل »اليس من االفضل ان 

روائي طويل عن محمد بوعزيزي.
واوضح رجل االعمال التونسي املقيم 
في العاصمة الفرنسية في اتصال هاتفي 
مع وكالة »فرانس برس« انه »من املتوقع 

باريـــسـ  د.ب.أ: تقـــرر ان يقام في 
العاصمـــة الفرنســـية باريس »متثال 
تـــذكاري« للشـــاب التونســـي محمد 
الذي حرق نفسه احتجاجا  بوعزيزي 
علـــى األوضاع املزرية في البالد ففجر 
الثورة الشعبية ضد الرئيس التونسي 

املخلوع زين العابدين بن علي.
وأعلن عمدة باريس بيرتراند ديالنو 
يوم اجلمعة املاضي أنه ســـيعمل على 
إطالق اسم الشاب محمد بوعزيزي على 

أحد ميادين العاصمة الفرنسية.
وقال ديالنو إن إحراق الشاب لنفسه 
»يعـــد رمزا لكفـــاح تونـــس من أجل 

الدميوقراطية والعدالة واحلرية«.
وكان محمد بوعزيزي يعاني مثلما 
يعاني أعضاء أسرته وأبناء شعبه من 
فساد الســـلطات التونسية وابتزازها 

للمواطنني.
ويعتبر قبول مجلس مدينة باريس 

لهذا االقتراح أمرا في حكم املؤكد.
من جهة اخرى اعلن املنتج العاملي 
طارق بن عمار انه سيباشر مطلع مايو 
املقبل، تصوير املشـــاهد االولى لفيلم 

محمد بوعزيزي

الرئيس األميركي باراك أوباما

املخرج جيمس كاميرون

عائلة بيكام

عارضة لدار »باكو رابان« لألزياء

أحد القبور األثرية التي مت العثور عليها بواسطة » غوغل إيرث«

ليز هيرلي 

..ويداعبه اثناء البرنامج باسل الدوسري مع مزيون

متسابق كويتي يتحدث من بطنه ويثير دهشة لجنة تحكيم 
Arabs Got Talent

»تمثال تذكاري« في باريس وفيلم سينمائي لـ »بوعزيزي«

صيد األرانب يسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 في السعودية

عالم أسترالي يعثر على 1082 قبرًا أثريًا
بالسعودية بواسطة » غوغل إيرث«

أوباما يعشق اللغة الفرنسية
ڤيكتوريا وبيكام ينتظران.. طفلة

دار »باكو رابان« لألزياء تعود إلى تصميم المالبس الجاهزة 

هجوم على رئيس الوزراء النيوزيلندي
بعد وصفه ليز هيرلي بـ »المثيرة«

واشنطن ـ أ.ف.پ: أعرب الرئيس األميركي 
باراك أوباما عن عشقه للغة الفرنسية بحضور 
رئيس الوزراء الكندي ستيڤن هاربر الذي كان 
يتحدث باللغتني اإلجنليزية والفرنسية خالل 

مؤمترهما الصحافي املشترك.
 فقد طرح صحافي كندي سؤاال على هاربر 
بشـــأن احلدود والسيادة ودعاه إلى الرد عليه 

باللغتني الرسميتني للبالد.
 وتوجه الصحافي بعدها إلى الرئيس أوباما 
قائال »بالنسبة لســـؤال السيادة ميكنكم الرد 
عليه لكن لستم مجبرين على ذلك بالفرنسية« 
ما دفع أوباما إلى االبتسام فيما استرسل عدد 

من احلضور في الضحك.
 ورد أوبـــامـــا قــائال »شـــكرا، أنا اعشـــق 
الفرنسية لكني لست قادرا فعال على التحدث 
بهـــا«، وكان أوباما اكتفى العـــام املاضي لدى 
اســـتقباله نظيره الفرنسي نيكوال ساركوزي 
في البيت األبيض بالقـــول له »بيانفونو« أي 

»أهال بك«.

 ورد هاربر بعد ذلك كما طلب منه باللغتني، 
وقال أوباما بعدها مازحـــا »أنا متفق مع رده 

بالفرنسية« أكثر من رده باإلجنليزية.

المخرج جيمس كاميرون
أكثر النجوم جنيًا لألرباح في 2010

اتهام 11 طالبًا مسلمًا
بالتشويش على كلمة لسفير


