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ليوناردو دي كابريو

مادونا 

كارال بروني

مارتن سكورسيزي

ليدي غاغا

كيم كارديشيان

جيسيكا ألبا

مدير الـ »سي.آي.إيه«: سنضع بن الدن في غوانتانامو إذا أمسكنا به

صديق »أوبرا« السابق: تجاهلت تلميحاتها للزواج.. فطردتني من حياتها 

كيم كارديشيان تعرض لقطات 
حميمة مع حبيبها السابق

دي كابريو »كالكيت خامس مرة« مع سكورسيزي

ليدي غاغا تسرق مادونا 

كارال بروني تدعم زوجها سياسيًا بأغنية

البحرية الفرنسية تضبط أكثر من 3 أطنان 
من الكوكايين قبالة شواطئ كولومبيا 

ف���ور دو فران���س � أ.ف.پ: ضبطت س���فينة 
تابعة للقوات املسلحة الفرنسية في االنتيل 3.6 
اطنان من الكوكايني على منت سفينة ترفع العلم 
الڤنزويلي قبالة ش���واطئ كولومبيا على ما ذكر 

مصدر عسكري.
وقال االميرال لويك رافاييلي قائد اركان القوات 
املسلحة الفرنسية في االنتيل »انها ثاني اكبر عملية 

ضبط مخدرات في االنتيل«.

واضاف ان الفرقاطة الفرنسية »لو جرمينال« 
سلمت السلطات الڤنزويلية »افراد الطاقم الستة 
وهم من هندوراس وكولومبيا فضال عن املخدرات 

املضبوطة« مبوجب املادة 17 من اتفاقية جنيڤ.
وق���ال قبطان الفرقاط���ة الفرنس���ية رافاييل 
فاتش���ينيتي لوكالة فرانس برس ان »الكوكايني 
كانت موضوعة في طرد في قسم الشحن من دون 

ان تكون مخبأة بعناية«.

ل���وس أجنيلي���س � د.ب.أ: 
يعتزم جنم هوليوود الش���هير 
ليوناردو دي كابريو املشاركة في 
فيلم جديد من إخراج األميركي 
مارتن سكورسيزي، ليكون ذلك 

خامس تعاون بينهما.
وذك���رت مجل���ة »فارايتي« 
األميركية املتخصصة أن الفيلم 
اجلديد مقتبس عن كتاب السيرة 
الذاتي���ة ملض���ارب البورص���ة 
األميركي ج���وردان بيلفورت، 
ويحمل نفس اسم الكتاب »ذي 
فولف أون وول ستريت« )الذئب 

في وول ستريت(.
يشار إلى أن بيلفورت قضى 
عقوبة بالسجن ملدة نحو عامني 
بسبب تورطه في صفقات مالية 

غير مشروعة.
يذكر أن دي كابريو ش���ارك 
في بطول���ة أفالم »جاجنز أوف 
نيويورك« )عصابات نيويورك( 
و»أفيات���ور« )الطي���ار( و»ذي 

إم.بي.سي: كشف شقيق مغنية 
البوب األميركية مادونا، عن قيام 
ليدي غاغا بسرقة حلن من أحلان 
مادونا يع����ود ألغنية صدرت في 
1989، حيث أص����درت ليدي غاغا 
أغنية منفردة حديثا وهي »ولدت 
بهذا الش����كل« بلح����ن يكاد يكون 

مطابقا.
وقال كريس سايكون � شقيق 
مادونا وقام بإدارة مسيرتها الفنية 
لفترة طويلة: إن األغنية تكاد تطابق 
أغنية مادونا »عبر عن نفس����ك«، 

والتي أصدرتها عام 1989.
وكان شقيق مادونا سايكون 
الدهش����ة، ككثير من  قد أصابته 
محبي املوسيقى عند سماع األغنية، 

بحسب موقع رادار أون الين.
وأشار سايكون إلى أنه فقد جزءا 
من احترام����ه لليدي غاغا، والتي 
كانت تتخذ م����ن مادونا منوذجا 
يحتذى في حياتها. وأن النسخة 
املطابقة من أغنية مادونا وضعته 

في حيرة واندهاش.
وأضاف »في الواقع ال أصدق 
ما يحدث«. وقال سايكون: »على 

باريس � اي��الف: بع���د م��رور 
10 س����نوات على وفاة »ش����ارل 
ترينييه« امللق����ب ب� »أب األغنية 
الفرنسية« سجلت سيدة فرنسا 
األولى، كارال بروني س����اركوزي 
نسخة إيطالية من أغنيته الشهيرة 
La Douce France تكرميا لعطائه في 
مجال املوسيقى، فضال عن سعيها 
الدائ����م وراء دعم زوجها الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي. فأغنية 
شارل ترينييه التي كتبت في العام 
1943 إبان االحتالل األملاني لفرنسا 
في احل����رب العاملية الثانية، كان 
إنتاجها يهدف إلي إظهار اجلانب 
املميز لفرنسا، واملتمثل في الترابط 
العائلي لشعبها، وحرصهم على 
التنزه، إضافة إلى ما تتس����م به 
فرنسا من انتشار للكنائس التي 

تعطي مدنها سحرا خاصا.

نيكوال ساركوزي الذي أعلن عزمه 
الترشح لفترة رئاسة ثانية، والذي 
النسخة  من املرجح أن يستخدم 
التي ستقدمها زوجته في حملته 
االنتخابية املقبلة، والتي ستعتمد 
على إعادة فرنسا إلى عهدها الذهبي 
حيث إع����الء قيم الوالء، واخلدمة 
وه����ي املعاني التي تبرزها أغنية 

.»La Douce France«
وفي السياق نفسه، تعتبر أغنية 
ش����ارل ترينييه إحدى األغنيات 
ألب����وم كارال  التي س����يتضمنها 
الرابع، واملتوقع صدوره  بروني 
في سبتمبر املقبل، اذ تعمل بروني 
حاليا على تسجيل األغنيات في 
استوديو بباريس، علما أن معظمها 
كتبتها وحلنتها بنفسها، بخالف 
أغنية واحدة شاركها فيها جوليان 

كليرك.

ديبارت���د« )املغادر( و»ش���تر 
أيالند« )جزيرة مغلقة( من إخراج 
سكورسيزي، ونال سكورسيزي 
جائزة األوسكار كأفضل مخرج 

عن فيلم »املغادر«.
وذكرت املجلة أنه س���يتعني 
على سكورسيزي االنتهاء أوال من 
تصوير فيلمي »هوجو كاربت« 

الرغم من تشبه ليدي غاغا مبادونا، 
فإنها مهددة بفقدان معجبيها نتيجة 

شعورهم بالتشتت«.
ويقوم ش����قيق مادونا برصد 
وحتليل املوسيقى، في إطار عمل 
املؤسس����ة التي ميتلكه����ا إلدارة 

األعمال الفنية.
وأوض����ح أن األي����ام املقبل����ة 
ستكش����ف عم����ا إذا كان محب����و 
املوسيقى سيقبلون على حتميل 

األغنية وشرائها أم ال.

إعادة تقدمي  وفس����ر كثيرون 
األغنية م����ن قب����ل كارال بروني 
في نس����خة جتمع بني اإليطالية 
والفرنسية لكونها إيطالية األصل، 
على أنها محاولة منها لدعم زوجها 

و»س���ايالنس« قب���ل البدء في 
تصوي���ر »ذي فولف أون وول 
ستريت«. ويشارك دي كابريو 
حاليا ف���ي تصوير فيلم يروي 
السيرة الذاتية إلدجار هوفر، أول 
رئيس ملكتب التحقيقات االحتادي 
األميركي )إف.بي.آي(، من إخراج 

كلينت إيستوود.

كانت أغنية مادونا »عبر عن 
نفسك« من ألبوم »مثل الصلوات« 
الذي صدر ع����ام 1989، قد حققت 
املركز الثاني في إحصاءات »بيل 
ب����ورد«، كما أنها أحرزت ش����هرة 

واسعة على مستوى العالم.
يذكر أن عالقة مادونا بأخيها 
سايكون قد تأثرت بشدة بعد أن 
قام بنشر كتابه »احلياة مع أختي 
مادونا« ع����ام 2008، والذي حقق 

أفضل مبيعات آنذاك.

ام.بي.سي: أربعة شهور »عسل« فعلنا 
كل شيء أحملت لي بالزواج »ستيدمان«.. 
الرج���ل اجلديد بعد ابتعاده عن األضواء 
والتزامه الصمت طيل���ة 25 عاما كاملة، 
ظهر »ريجينالد شيفالير« الصديق السابق 
لنجمة التوك شو العاملية »أوبرا وينفري«، 
كاشفا عن بعض أسرار العالقة التي جمعت 
بينهما في ثمانينيات القرن املاضي، متهما 
إياها بالبرود والقسوة. قائال أنها قطعت 
عالقتها ب���ه بعد أن جتاه���ل تلميحاتها 

بالزواج منه.
ونقل موقع Radaronline عن »شيفالير« 
قوله: إنه ش���عر باإلهانة واحلزن عندما 
طردته »أوبرا« من منزلها وحياتها بشكل 
فجائي، دون حتى أن تبلغه بالهاتف، أو 

تقوم بوداعه.
وكانت عالقة عاطفية قد جمعت أوبرا 
بصديقها السابق الذي يعمل في اإلنتاج 
الس���ينمائي بعد اس���تضافته في إحدى 
حلقات برنامجها عام 1985، وذلك قبل أن 

تنهي عالقتها به وتصادق رجلها احلالي 
»ستيدمان«.

واستمرت عالقة »أوبرا« ب� »ريجينالد« 
أربعة أش���هر منذ ي���وم تصوير احللقة، 

وكانت أوبرا تبلغ من العمر في ذلك الوقت 
32 سنة، بينما كان عمر صديقها الهاييتي 

25 عاما.
وذكر »ريجينالد« أنه حضر البرنامج 

للمش���اركة في فقرة )التش���ابه(، حيث 
كان حينها ش���بيها باملمث���ل »بيلي دي 
ويليامز«. وقال: »لقد اعترفت أوبرا فيما 
بعد بأنه���ا طلبت من مع���دي برنامجها 
إبقائي في الكواليس بعد انتهاء فقرتي، 
حتى انها هددتهم بفصلهم من العمل حال 

مغادرتي«.
وبحسب روايته، فقد اصطحبته املذيعة 
األشهر عامليا إلى الغداء في مطعم »برج 
املاء Water Tower« الفاخر، وتناوال العشاء 
معا. واسترسل »ريجينالد« في ذكرياته 
عن الفترة القصيرة التي عاشها بصحبة 
»أوبرا«، وسرد تفاصيل عن األوقات التي 
قضياها معا، والتي شملت التسوق، ومقابلة 
األصدقاء، وحضور مباريات كرة القدم، 
ومشاهدة التلفزيون، وحتى االستحمام 

على ضوء الشموع.
وقال: »ما زلت أذكر كيف كانت تتوق 
ألخذ حمامها على ضوء الشموع قبل اخللود 

إلى النوم، ولطاملا شاركتها في هذا«.

غوانتانام���و � العربية: ق���ال مدير وكالة 
االس���تخبارات األميركية ليون بونيتا انه لو 
مت القبض على زعيم تنظيم القاعدة أس���امة 
بن الدن أو أمين الظواهري فسيتم اعتقالهما 
في غوانتانامو، األمر الذي يشير الى أنهما قد 
يحاكما في نظام اللجان العسكرية املثير للجدل 
املتبع هن���ا، بدال من النظام الفيدرالي، هذا إن 
مت القب���ض عليهما، حيث إن الكونغرس منع 
نقل معتقلي غوانتانامو الى الواليات املتحدة 

حملاكمتهما.
قال بونيتا ذلك في جلسة استماع أمام جلنة 
االستخبارات في مجلس الشيوخ األربعاء املاضي 

ومت نقل آخر معتقل الى غوانتانامو 2008.
يأتي هذا بعد أن وعد الرئيس أوباما بإغالق 
املعتقل وف���ي الوقت الذي جنحت فيه اإلدارة 
بإغالق ملف آخر هناك، فهذا األسبوع جتري 
جلسة محاكمة في القاعدة العسكرية في كوبا 

لتقرير مدة عقوبة املعتقل السوداني نور عثمان 
محمد، الذي كان مديرا في معس���كر خلدن في 
أفغانستان والذي »درب جيال من اإلرهابيني« 
كما تقول احلكومة األميركية، علما أن نور في 

األربعينات من عمره.
واعترف ن���ور الثالثاء املاضي بأنه ارتكب 
جرائم حرب في صفق���ة مع احلكومة تضمن 
اعترافه بجرائمه � وه���ي تقدمي الدعم املادي 
لإلرهاب والتآمر، وش���هادته ضد املعتقل أبي 
زبيدة وآخرين مقابل حصوله على حكم مخفف 
هو أقل من ثالث س���نوات، كما علمت العربية 

من مصادر عسكرية أميركية.
وس���تقوم هيئة محلفني مكونة من تسعة 
ضباط عس���كريني باالس���تماع الى تفاصيل 
اجلرائم التي اعترف نور بارتكابها ما بني عام 
1996 و2002 عندم���ا مت القب���ض عليه لتقرر 

مدة عقوبته.

إندونيسيا تعتقل شخصًا يتاجر 
بالحيوانات عن طريق »اإلنترنت«

هر »مريض بالسرقة« يختلس 600 
غرض وقبض عليه بالجرم المشهود! 

جاكرتا � د.ب.أ: قال مس����ؤول ب����وزارة الغابات 
اإلندونيسية امس إن السلطات اعتقلت شخصا بسبب 
ما تردد عن بيعه مئات األجزاء من احليوانات البرية 

النادرة عبر االنترنت.
وأوضح داروري املدير الع����ام بالوزارة حلماية 
الغابات واحلفاظ على الطبيعة أن الشرطة اعتقلت 
الرجل األسبوع املاضي في شمال جاكرتا وصادرت 

أجزاء من احليوانات النادرة.

وقال: »هذه األجزاء غالية الثمن تباع فقط للزبائن 
األجانب ألن الكثير من اإلندونيسيني ال يقدرون على 

شرائها«.
وأشار إلى أن الرجل احملتجز الذي قد يواجه عقوبة 
الس����جن 10 أعوام حال إدانته رمبا يكون عضوا في 

عصابة لالجتار احملظور في احليوانات البرية.
وقال: »اليزال التحقيق متواصال.. نأمل في الكشف 

عن املزيد من األمور«.

لوس اجنيليس � أ.ف.پ: قبض على هر في كاليفورنيا سرق اكثر 
من 600 غرض من اجليران في الس����نوات الثالث االخيرة، باجلرم 
املشهود بفضل كاميرا تعمل باالشعة ما دون احلمراء سجلت افعاله 

على ما ذكرت وسائل اعالم محلية.
الهر »داس����تي« الذي اطلق عليه لقب »الهر املهووس بالسرقة« 
يظهر في الشريط وهو يحمل في شدقه اشياء متنوعة من اسفنجة 

الى ديناصور بالستيكي وصوال الى حمالة صدر.
واوضحت صاحبته جني تش����و من س����ان ماتيو جنوب سان 
فرانسيسكو حملطة »ايه بي سي« التلفزيونية ان الهر سرق على 
مدى ثالث س����نوات »مناش����ف وقفزات واحذية وجوارب والعاب 

اطفال«.
وقال ايثان ماكليالند البالغ خمس سنوات »لقد اخذ ثوب السباحة 

اخلاص بوالدتي وهو يسرق الكثير من االشياء دوما«.
افعال »داستي« كانت معروفة في صفوف اجليران الذين تخلوا منذ 
فترة طويلة عن التقدم بشكوى. وقال احد اجليران مبتسما »الشكوى 

غير ضرورة فنحن نعرف اين جند اغراضنا املسروقة«.
واكد صاحباه جني توش وجيم كوملان ان الرقم القياسي لعدد 
االغراض املسروق في ليلة واحدة بلغ 11 غرضا. وسمحت كاميرات 
البرنامج التلفزيوني االميركي »أنيمال بالنيت« بتصوير سرقات 

الهر الليلية.

نيويورك: اعترف���ت جنمة املجتمع 
األميركية، كيم كارديشيان، خالل ظهورها 
في برنامج »بيرس مورغان« على شاشة 
ال� CNN، أن فيلمها اإلباحي دمر حياتها 
عندما تسرب في عام 2007، ولكن ذلك 
ل���م مينعها من إعادة التجربة خالل هذا 
العام ببعض املش���اهد على السرير مع 
حبيبها، وبثها على الهواء في برنامجها 

الواقعي.
وظهرت كي���م مع حبيبها الس���ابق 
االسترالي وحارسها الشخصي، شينغو 
دين، في لقطات حميمية إلى ذلك، شوهدت 
كيم يوم االثنني وه���ي حتتفل في عيد 
احلب في الس فيغاس بعيدا عن حبيبها 
كري���س، وبدت وكأنها تت���ودد من أحد 

املعجبني بها.
يشار إلى أن احللقة مت تصويرها قبل 
ارتباط كيم بالعب كرة الس���لة كريس 

همفيز.

في إشارة إلى محاكمته وفق نظام اللجان العسكرية

ليون بونيتا

ريجينالد شيفالير أوبرا وينفري

أسامة بن الدن

جيسيكا ألبا من »تويتر«: أنا حامل
لوس أجنيليس � يو.بي.آي: أعلنت املمثلة االميركية جيسيكا البا انها حامل مبولودها 

الثاني من زوجها املنتج السينمائي كاش وورين.
وقالت املمثلة عبر موقعي »تويتر« و»فيس بوك«: »سأنقل لكم خبرا مثيرا، ستصبح 

هوني أختا كبيرة«.
يشار الى ان أللبا ووورين ابنة تدعى هوني عمرها سنتان.

وأضافت البا »أنا وكاش سعيدان جدا«.
وذكر موقع »يو اس مغازين« ان النجمة حامل في الشهر الثالث.

صحتك

الصلع المبكر مرتبط بسرطان البروستات
واشنطن � يو.بي.آي: أظهرت دراسة فرنسية جديدة 
أن الرجال الذين يعانون من سرطان البروستات على 

األرجح كانوا بدأوا بالصلع في عمر 20 عاما.
ونقل موقع »هلث داي نيوز« األميركي العلمي عن 
الباحثني في مستش����فى »جورج بومبيدو األوروبي« 
بباريس ان الرجال الذين أصيبوا بسرطان البروستات 
كانت قد ب����دأت عالمات الصلع تب����دو عليهم في عمر 
العش����رين أكثر على األرج����ح مبرتني ممن لم يصابوا 
باملرض. وقال الباحث����ون إن الذين يصابون بالصلع 
في الثالثينيات أو األربعينيات من العمر ال يبدو أنهم 
يواجهون ارتفاعا مماثال خلطر اإلصابة بهذا النوع من 
الس����رطان. إال أن العلماء أشاروا إلى أن من يبدأ لديهم 
فقدان الش����عر في العشرينيات ال يزيد خطر إصابتهم 
بسرطان البروس����تات في وقت مبكر وال تنمو لديهم 
األورام بشدة أكثر. وقال الطبيب فيليب غيراد املسؤول 
عن الدراسة »حاليا ال يوجد دليل دامغ يظهر اي فائدة 
من إجراء عامة الرجال لفحص س����رطان البروستات. 
نح����ن نحتاج لطريقة حتدد الرجال األكثر عرضة لهذا 
املرض«. ودعا غيراد وزمالؤه ملزيد من الدراسات للتأكد 
من مالحظاتهم. وقال »إن الصلع في عمر 20 قد يكون 
أحد عوامل اخلطر السهل حتديدها واألمر يحتاج ملزيد 

من العمل للتأكد من ذلك.

حريق في مستودعات »ستار أكاديمي«
شب حريق كبير في مستودعات »ستار اكادميي« اتى على قسم 
كبير من االكسسوارات واملالبس التي كانت تستعمل في البراميات 
على مدى سبعة اعوام متواصلة، وقيل ان احلريق تسبب به احتكاك 
اسالك كهربائية، ولم يعرف حتى اآلن ان كان ستار اكادميي سينطلق 
في موعده احملدد بعد االحداث التي شهدتها تونس ومصر واهتزاز 

الوضع في اكثر من بلد عربي.


