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طفل سعودي يتقمص سخرية
 ناصر القصبي على »يوتيوب«

سيندي كروفرد تتحدى الزمن

الجريمة التي هزت سويسرا: والد الشقيقتين التوأمين
يؤكد في رسالة انتحاره أنه »قتلهما«

الى كورسيكا اليوم.
وبالتنسيق مع الشرطة الوطنية 
الفرنس���ية س���ينظم احملقق���ون 
السويسريون اجتماعا دوليا مطلع 
االسبوع املقبل للوقوف على نتائج 

التحقيق على ما جاء في بيان.
واطلع احملققون على الرسالة 
التي يعلن فيها الوالد انه قتل ابنتيه 

في الثامن من فبراير.
وأبلغت الشرطة السويسرية األم 
فورا لكنها لم تطلع وسائل اإلعالم 
عليها »احترام���ا خلصوصيات« 
العائلة ولعدم التأثير سلبا على 
األبحاث التي جترى للعثور على 

الطفلتني.

شوهدتا في اجلزيرة«.
وبعدما نزل في بروبريانو مع 
ابنتيه في االول من فبراير استقل 
الوالد العبارة من باس���تيا مبفرده 
عند الساعة 21.00 عائدا الى تولون. 
وقد أرسل عندها رسالة الى زوجته 

حتمل تاريخ الثاني من فبراير.
وشدد س���وتيريل »انها رسالة 
رجل يائس«. ومع ان مراحل هذه 
الرحلة املشؤومة بدأت تتضح فإن 
الشرطة السويسرية تشير الى »بقاء 
غموض كبير بش���أن ما حدث في 
كورسيكا«. واعتبر الناطق ان »هذا 
الوضع صعب جدا بالنسبة للعائلة«.
وقال ان سويسرا سترسل محققني 

نهاية االسبوع في منزله في كانتون 
فود. وحتاول قوات الش���رطة في 
فرنسا وايطاليا وسويسرا حتديد 
املس���ار الذي س���لكه وصوال الى 
سيرينيوال )جنوب ايطاليا( حيث 
انتحر بإلقاء ذاته حتت عجالت قطار 
مس���اء الثالث من فبراير. ومتكن 
التحقيق في فرنسا من معرفة ان 
الوالد وابنتيه وصلوا الى مرسيليا 
في 31 يناير حيث س���حب الرجل 
الى  األموال وأرسل بطاقة بريدية 
زوجته، واستقل ال� 3 سفينة الى 

كورسيكا في الليلة ذاتها.
وأوضح سوتيريل »تفيد شهادات 
يت���م حتليلها راهن���ا ان التوأمني 

ل���وزان � أ.ف.پ: كت���ب والد 
الشقيقتني التوأمني السويسريتني 
املفقودتني ان���ه »قتل« ابنتيه في 
رسالة بتاريخ 3 فبراير وجهها من 
باري في جنوب شرق ايطاليا أعلن 
فيها ايضا انه »سينتحر« على ما 
أعلنت الشرطة السويسرية أمس 
اجلمعة. وقال الناطق باسم شرطة 
كانت���ون فود السويس���ري جان 
كريستوف سوتيريل خالل مؤمتر 
صحافي »محققو شرطة كانتون 
فود اطلعوا ف���ي 8 فبراير على 8 
الشقيقتني  رسائل أرس���لها والد 
الى  التوأمني من باري باالستناد 

الطابع البريدي الى زوجته«.
وكانت 7 من املظاريف حتوي 
مبالغ مالية. وأوضح س���وتيريل 
ان »الظرف األخي���ر الذي يحمل 
تاريخ الثالث م���ن فبرار احتوى 
رس���الة قال فيه���ا الوالد انه قتل 
ابنتيه وانه موجود في سيرينيوال 
حيث سينتحر«. واضاف الناطق 
»أؤكد انه قال في رس���الته انهما 
لم تعانيا وانهما ترقدان بسالم«. 
واعتبر املتحدث »انهما على األرجح 
في كورس���يكا«. ويبدو ان الوالد 
املنفص���ل عن والدة الش���قيقتني 
االيطالي���ة، خطفهما في 30 يناير 
عندما كانتا في عهدته خالل عطلة 

الرياض � ام بي س����ي: انتشر 
� عبر موقع الڤيديوهات الش����هير 
»اليوتيوب« � ڤيديو لطفل سعودي 
يدعى حم����ودي، وهو يقلد الفنان 
ناصر القصبي في س����خريته من 
أحداث شغب وقعت مؤخرا بني فريقي 

الهالل والشباب السعوديني.
وعل����ى الرغم من أن س����خرية 
القصبي كانت في مسلسل »طاش ما 
طاش«، الذي عرض في العام املاضي، 
إال أن الڤيديو الذي مت وضعه على 
موقع »اليوتيوب« يحظى مبتابعة 
شديدة، حيث شاهده حتى اآلن 22 

ألف مشاهد. 
وتباينت ردود أفعال املش����اهدين على الڤيدي����و، وفقا النتماءاتهم 
الكروية، ففي حني وصف مش����جعو نادي الهالل السعودي الطفل بأنه 

»خفيف الظل«، رأى مشجعو الشباب عكس ذلك.
ويظهر الطفل في الڤيديو وهو يقلد ناصر القصبي أثناء تعليقه على 
حوار تلفزيوني ظهر فيه رئيس نادي الشباب السعودي خالد البلطان، 
وهو يحكي عن أحداث الشغب، التي نفذها مشجعو نادي الهالل، نافيا 

ما تردد عن اعتداء جماهير الهالل عليه.

� إيالف:  لن���دن 
أثبت���ت عارض���ة 
األزي���اء س���يندي 
كروفرد انها تعرف 
الدائم  الشباب  سر 
الع���ودة  وس���ر 
بالزمن، وذلك من 
خالل جسمها املثير 
الذي لم يتغير عبر 
الوقت، وجلدها الذي 
ال تشوبه شائبة، 

ووجهها املشع.
حي���ث قام���ت 
سيندي )45 عاما( 
بإع���ادة تصوي���ر 
لها  صورا شهيرة 
م���ن املاضي ملجلة 
 »Future Claw«
بعمره���ا  ولك���ن 
احلالي وبدت أجمل 
من معظم النساء في 

نصف عمرها.

الطفل حمودي كما بدا في مقطع الفيديو

سيندي كروفرد

صورة مدموجة للطفلتني التوأمني ووالدهما

بيرة خاصة بمناسبة الزفاف الملكي

هل يرتدي األمير وليام »األحمر« يوم عرسه؟
مشاجرة بين مؤيدين ومعارضين لتشاڤيز في البرلمان الڤنزويلي

� أ.ف.پ: شهد برملان  كراكاس 
ڤنزويال اخلمي���س عراكا باأليدي 
بني نواب مؤيدين للرئيس هوغو 
تش���اڤيز وآخري���ن معارضني له 
خالل جلسة بثتها محطات اإلذاعة 

والتلفزيون مباشرة.
فقد قاطع رئيس البرملان فرناندو 
سوتو روخاس كلمة النائب املعارض 
الفريدو راموس الذي جتاوز املدة 
احملددة له، وتقدمت كتلة املعارضة 
التي شعرت باالستياء من املنصة 

لالحتجاج ما أدى إلى عراك.
ووسط الصراخ والهتاف تعارك 
نائب معارض آخر الفريدو ماركينا 
م���ع نواب اش���تراكيني بينما كان 
زمالؤه اليمينيون يحاولون تهدئته، 
وقطع البث التلفزيوني املباش���ر 

عند هذا املشهد.

ودعا وزير اخلارجية الڤنزويلي 
نيك����والس م����ادورو املعارض����ة 
إلى ش����رب »كوب م����ن البابوجن 
والناردين« أي أعش����اب مسكنة 
ليه����دأوا، وكانت املعارضة عادت 
إلى البرملان الذي فازت ب�40% من 
مقاعده بعد االنتخابات التي جرت 

في يناير.
وكان مؤيدو تشاڤيز يسيطرون 
على البرملان في السنوات اخلمس 
املاضية بسبب مقاطعة املعارضة 

النتخابات 2005.
وق���ال مادورو »نأت���ي للعمل 
بهدوء وآمل أال يتم االعتداء علينا 
اذا تكلمنا«، من جهته، قال النائب 
ان  املع���ارض ميغيل كوش���يوال 
»ڤنزويال بلد يعيش بسالم وآمل 

اال يحدث ذلك مجددا«.

لندن � د.ب.أ: ليس من املعروف 
بعد املش���روب الذي س���يفضله 
األمير وليام، حفيد ملكة بريطانيا 
إليزابيث الثانية، أثناء حفل زفافه 
ال���ى خطيبته كيت ميدلتون في 

أبريل املقبل.
ولكن املواطنني الذين يترقبون 
الزفاف امللكي يعرفون بالفعل إذ 
أعدوا نوعا خاصا من اجلعة أطلقوا 

عليه اسم »كيس مي كيت«.
وأعد أحد مصانع اجلعة هذا 
النوع اجلديد الذي سيبدأ بيعه 
اعتب���ارا من أبري���ل املقبل حتى 
يوم الزفاف ال���ذي يحني في 29 

من الشهر نفسه.
وقال مس���ؤول املصنع الذي 
ابتكر فكرة املش���روب إن طعمه 
سيكون قويا وحلوا بعض الشيء 
و»بريطاني الطابع« بنسبة كحول 

تبلغ %5.
ويرغ���ب مصن���ع اجلعة في 
إرس���ال عينة هدي���ة للزوجني 
من املش���روب املصنع خصيصا 

مبناسبة زفافهما.
من جهة اخرى تكثر التساؤالت 
بشأن ما سيرتديه األمير وليام 
يوم زفاف���ه واألكثر ترجيحا أن 
يكون زي الكولونيل األحمر بعد 
ترقيته إلى هذه الرتبة في احلرس 

اإليرلندي.
وقال امل���ؤرخ هوغو فايكرز 
ملوقع »بيبول« األميركي ان »اتخاذ 
قرار تعيني )األمير وليام كولونيال 
في احل���رس اإليرلندي البد انه 
سيرتدي الزي« الرسمي األحمر في 

حفل زفافه في أبريل املقبل.
وأضاف فايك���رز ان »احدى 
الضيوف في الزفاف امللكي ستكون 
كاميرات التلفزة وهي حتب اللون 
األحمر«. وتاب���ع ان »الزي ذكي 

األمير ويليام وخطيبته كيتجدا«.

حلظة اندالع املشاجرة بني املعارضة واملواالة كما بثت عن التلفزيون

مايلي سايروس تخرج عن صمتها  شوارزنيغر يعتزم العودة للتمثيل مرة أخرى

لوحة لسلفادور دالي تباع بسعر قياسي
لندن � أ.ف.پ: بيعت لوحة لسلفادور دالي مساء 
اخلميس املاضي في لندن بأكثر من 13 مليون جنيه 
استرليني )21.6 مليون دوالر( وهو سعر قياسي 
لعمل لرسام السوريالية الكبير على ما اعلنت دار 
س���وذبيز. وقد دفع شخص لم يكشف عن هويته 
13.4 مليون جنيه استرليني لشراء لوحة »بورتريه 

بول الويار« التي رسمت في العام 1929.

وكان دالي التقى الشاعر الفرنسي خالل اقامته 
في باريس العام 1929 وكان لهذا اللقاء تأثير كبير 
على عمل الرسام وحياته، اال ان لوحة دالي لم تكن 
العمل االغلى ثمنا الذي بيع في مزاد مساء اخلميس 
املاضي اذ اشترى مجهول بسعر 23 مليون جنيه 
اس���ترليني )37 مليون دوالر( لوحة لفرانسيس 

بيكون.

لوس اجنيليس � د.ب.أ: أعلن 
املمثل األميركي أرنولد شوارزنيغر، 
جنم أفالم احلركة األميركية وحاكم 
والية كاليفورنيا السابق، اعتزامه 
العودة مرة أخرى للتمثيل بعد ما 
يشبه االنقطاع لنحو سبع سنوات 

خالل فترة وجوده في املنصب.
وقال ش����وارزينغر في وقت 
متأخر ليل����ة اخلميس/ اجلمعة، 
بعد شهر ونصف الشهر من تركه 
منصب حاكم والية كاليفورنيا، إنه 
مستعد للعودة مرة أخرى ليقف 

أمام كاميرات السينما.
وكتب جنم أفالم احلركة على 

صفحته على موقع »تويتر« اإللكتروني الشهير إنه 
أعطى موافقته لوكالئه في »وكالة الفنانني املبدعني« 
للمضي قدما في البحث عن أدوار ليجس����دها على 

الشاشة الفضية.
وقال شوارزنيغر والذي لعب أدوار البطولة في أفالم 

شهيرة مثل »ترميناتور« )املدمر( 
و»ترو الي����ز« )أكاذيب حقيقية( 
إنها  و»برباري����ان« )املتوحش(، 
»أخبار مثيرة، يسألني أصدقائي 
في وكال����ة الفنانني املبدعني على 
مدار سبع س����نوات متى ميكنهم 
أن يأخ����ذوا العروض على محمل 
اجلد، أعطيت لهم الضوء األخضر 

اليوم«.
ولم يفصح املمثل املولود في 
النمسا، الذي كان العب كمال أجسام 
س����ابق كما أنه حاصل على لقب 
»سيد الكون«، إذا ما كانت هناك 
مشاريع سينمائية حقيقية أم ال.

ولم يظهر شوارزنيغر، عضو احلزب اجلمهوري، إال 
في أدوار سينمائية صغيرة جدا منذ أن أصبح حاكم 
الوالية في عام 2003، حيث إإنه كان يظهر في أدوار 
صغيرة أو شرفية في أفالم مثل »80 يوم حول العالم« 

و»ذا كيد« وفيلم »آي آند ذي إكسبيندابلز«.

نيويورك � ايالف: خرجت الفنانة األميركية، مايلي سايروس، 
عن حالة الصمت التي اتبعتها للرد على فضائحها وأبرزها تدخينها 

نوعا من أنواع احلشيش.
وقالت مايلي ملجلة »ماري كلير« ان العديد من املشاهير تعرضوا 
لنفس هذا النوع من الفضائح، ولكنهم ليسوا مايلي املثال األعلى 
للعديد من الفتيات، واعترفت بأنه كان قرارا سيئا جدا، وأضافت 
أن انفصال والديها كان صعبا عليها وأثر على حالتها وقراراتها.

واعت���ذرت في النهاي���ة للجمي���ع، وقالت لم أق���ل يوما انني 
مثالية.

مايلي سايروس

أرنولد شوارزنيغر

صبي يقتل شقيقته بسبب خالف على جهاز التحكم عن بعد
موسكو � د.ب.أ: أعلنت الشرطة الروسية انها 
احتجزت صبيا )13 عاما( في منطقة سيبيريا 
الغربية يشتبه انه قتل شقيقته بالرصاص إثر 
خالف بشأن االستحواذ على جهاز التحكم عن 

بعد اخلاص بالتلفاز.
وأفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية نقال 
عن تقارير الشرطة بأن الصبي أطلق الرصاص 

على ش���قيقته من بندقية صيد خاصة باألسرة 
أثناء احتدام الش���جار بينهما. وعثرت الوالدة 
على جثة ابنتها مضرجة في دمائها بعد عودتها 

من العمل.
ونقلت تقارير إعالمية عن احملققني قولهم ان 
الصب���ي اليزال قاصرا ولذا فلن يواجه اتهامات 

جنائية.


