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ل���وس أجنيليس 
� يو.بي أي: عرضت 
النجم���ة األميركية 
جنيڤر انيس���تون 
منزله���ا في بيفرلي 
هيلز للبيع بس���عر 

42 مليون دوالر.
موق���ع  ونق���ل 
األميركي  »بيبول« 
ع���ن مص���ادر من 
قطاع بيع العقارات 
ان منزل انيستون 
ع���رض للبيع لكنه 
لن يطرح في السوق 
ووحدهم  رس���ميا 
النخبة هم من ستتاح 

لهم فرصة الدخول إليه. يشار إلى ان املنزل من طابق واحد وقد 
بني في العام 1970 على تلة مطلة على لوس أجنيليس.

أحمد البايض

البايض أثناء البرنامج

جنيڤر انيستون

منزل جنيڤر أنيستون معروض 
للبيع مقابل 42 مليون دوالر

ساحر سعودي يحبس األنفاس 
في  Arabs’ Got Talent ويثير اإلعجاب بتواضعه

ام بي سي: قدم الساحر السعودي 
»أحمد البايض« عرضا مثيرا في 
 Arabs’ Got احللقة السادس����ة من
Talent حبس ب����ه أنفاس كل من 
جلنة التحكيم واجلمهور، وصوت 
عمرو أديب لصاحله، قائال: »من 
األفضل أن أصوت لك، ألنني أخشى 

أن حتولني إلى أرنب«.
 وقدم البايض عرضه في آخر 
حلقة م����ن جت����ارب األداء والتي 
عرض����ت اجلمعة وأبه����ر جلنة 
التحكيم بخدعتني وصفهما علي 
جابر بأنهما على مستوى عاملي، 
لوصولهما إلى مس����توى قياسي 

من الدقة.
العرض كان عبارة عن إخفاء 
الساحر جلس����ده داخل صندوق 
صغير للغاي����ة، األمر الذي أذهل 
اجلمهور وجلنة التحكيم، وبعد أن 
خرج وأكد للجميع أن الصندوق 
فارغ متاما من أي محتوى، أغلق 
صندوقه وفتحه مرة أخرى ليظهر 
شخص آخر، ال يعلم أحد من أين 
حضر وال يعلم أحد س����ر هاتني 

اخلدعتني.
م���ن جانبها عب���رت جلنة 
التحكيم باإلجماع عن إعجابها 
به���ذا العرض، غي���ر أن تعليق 
عمرو كان هو األبرز، حيث قال: 
»هذا ليس عدال أبدا، أنت قدمت 
شيئا مذهال، أنا عن نفسي أحب 
أن أشاهدك كل يوم، األمر معي 
اآلن ال يقتص���ر على البرنامج، 
فأنت مستواك كان عامليا، ونتمنى 

من زمان أن يكون لدينا موهبة 
مثلك«.

 وأض����اف: »في ه����ذه احلالة 
الزم أصوت لك أحس����ن حتولني 

إلى أرنب«.
 علي جابر من ناحيته قال: »أنا 
كلي فخر أن شابا عربيا سعوديا 
يصل إلى النجومية والعاملية بهذا 
اإلتقان«. جدير بالذكر أن علي جابر 
هو أول من يرفض عروض السحر 
وخفة اليد، وقال ألغلب من اشتركوا 
في البرنامج إنه رأى عروضهم في 
أكثر من مناسبة، غير أنه أول من 

تفاعل مع عرض البايض.
 أما جنوى كرم فلفتت االنتباه 
إلى جانب آخر في متيز »البايض«، 
حيث تطرقت إلى تواضعه الشديد 
والذي يبدو في شخصيته، رغم 
موهبته الكبيرة وقالت: »أنا أحببت 

التواضع فيك، عكس ناس كثيرة، 
أنت حقا رائع«. أحمد البايض أكد 
أن موهبته بدأت منذ الطفولة وتابع 
التدريب إلى أن وصل إلى مستوى 

عاملي.
 وأضاف: »بدأت في التدريب 
على اخلدع البصرية منذ طفولتي، 
سافرت إلى بريطانيا، وهناك بدأت 
أول حفلة، والقت جناحا جماهيريا 
كبيرا، ومنذ هذه األيام بدأت أقدم 
عروضا في كبريات املدن األوروبية 
واألميركية، ولي أكثر من حفلة في 
لوس اجنيليس والس فيغاس، 
وكلها عروض احترافية بدأت فيها 
منذ أن كنت في سن ال� 13 عاما«.  
وعن احلي����ل اجلديدة يقول: »كل 
شيء اكتشفته بنفسي، بينما أحضر 
اآلن لبعض املشاريع التي أتوقع أن 

تكون لها ردة فعل جماهيرية«.

باميال أندرسون

پاريس هيلتون

ليدي غاغا

باميال أندرسون تدعو إلى إطالق الحيوانات المحتجزة
نيودلهي � يو.بي.آي: دعت املمثلة الهوليوودية باميال أندرس����ون 
معهد »كل الهند للعل����وم الطبية« إلى إطالق كل احليوانات احملتجزة 
في أقفاص لديه وحثت على إحالة القردة الهرمة إلى التقاعد واستخدام 

وسائل تدريب وأبحاث حديثة وإنسانية ال تطبق على حيوانات.
وأفادت وكالة »برس ترس����ت« الهندية امس ان أندرس����ون وجهت 
رسالة باسم جمعية الرفق باحليوانات »بيتا« إلى مدير املعهد زعمت 
فيها االطالع على تصوير س����ري داخل املعهد يظهر فيه عدد كبير من 

القردة داخل أقفاص ضيقة وصدئة منذ قرابة عقد.
وحثت املعهد على إحالة الق����ردة »الهرمة« إلى التقاعد ونقلها إلى 
مكان مناسب إلى جانب اعتماد وسائل تدريب وأبحاث إنسانية وحديثة 

ال تطبق على حيوانات.
وقالت »انفطر قلبي لرؤية العذاب املوثق في الڤيديو فاحليوانات 
تعاني وراء أبواب مغلقة في معهد كل الهند للعلوم الطبية وهي تتحمل 
هذا الكابوس يوميا«. وأضافت أندرس����ون »ذهلت لرؤية أرانب جتبر 
على العيش في أقفاص مصنوعة من األسالك واألسالك احلادة تنغرس 
في قوائمها احلساس����ة وميكن أن تعلق فيها«. وأشارت إلى ان ما ورد 
في التس����جيل املصور من لقطات لقرد يتسلق قفصه من دون توقف 
إضاف����ة إلى حيوانات مريضة ومصاب����ة بالتهاب جلدي معد وجرذان 
مجروحة م����ن دون أي عناية بيطرية. لكن املعهد نفى تلقي مثل هذه 

الرسالة وزعم ان املكان أشبه »بدولة فن«.

قالب حلوى بـ 3200 دوالر يختفي 
من عيد ميالد پاريس هيلتون

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: احتفلت النجمة األميركية 
پاريس هيلتون بعيد ميالدها الثالثني من دون قالب حلوى 
بعدما متكن شاب من اقتحام احلفل وسرقة القالب األحمر 

الذي يقدر ثمنه ب� 3200 دوالر.
وذكر موقع »بيبول« األميركي ان شابا عرف عن نفسه 
باس����م »باز« كتب على صفحته اخلاص����ة على اإلنترنت 
»اقتحمت حفل عيد ميالد پاري����س هيلتون وأخذت قالب 
احللوى بكامله«، وأضاف »استيقظت في اليوم التالي وفي 

غرفة اجللوس قالب حلوى كبير أحمر ومذاقه لذيذ«.
وفس����ر »باز« ان أحد أصدقائه يدعى »كيفن« س����اعده 
على الدخول إلى احلفل وبعد »اإلفراط في الشرب« ورؤية 
هيلتون تطفئ الشمعات على القالب الحظ ان أحدا لم يأكل 

منه فتآمر مع صديقه لسرقته.
وأضاف انه خدع رئيس احلراس وأخرج القالب إلى سيارة 
صديقه، وكتب »ال فكرة لدي عما سأفعله بالقالب«. وتعذر 
االتصال باملتحدث باسم هيلتون للتعليق على املوضوع لكن 
مصنع القالب أسف لسرقته، مشيرا إلى انه صنع خصوصا 

لها وكان أشبه بعمل فني يتناسب مع فكرة احلفل.

أغنية ليدي غاغا تحقق رقمًا 
قياسيًا على موقع »آي تيونز«

سانت مونيكا � يو.بي.آي: حققت اغنية املغنية االميركية 
ليدي غاغ���ا اجلديدة »ولدت بهذه الطريقة« رقما قياس���يا 
وأصبحت اسرع االغاني مبيعا على االطالق عبر متجر »آي 

تيونز« على االنترنت.
وافادت شركة »انتر سكوب ريكوردز« االميركية ان اغنية 

ليدي غاغا نزلت اكثر من مليون مرة خالل 5 ايام فقط.
واضاف���ت ان االغنية اجلديدة حققت رقما قياس���يا مع 
العلم ان هذه هي اول اغنية من البوم ليدي غاغا املقبل الذي 
يحمل اسم »ولدت بهذه الطريقة« ايضا والذي سيطلق في 

23 مايو 2011.

د.هارون االثنين وياكم
ت��س��ت��ض��ي��ف 
»األن�����ب�����اء« غ���دا 
املسالك  اخصائي 
وأم��راض  البولية 
الذكورة وعقم الرجال 
د.حسام هارون بني 
الساعتني 7 و9 مساء 
أسئلة  على  ل��ل��رد 
القراء، وذل��ك على 
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