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توم كروز

فرانك باكيلز

لقطة من فيلم »نوميو اند جولييت«

مايلي سايروس

دي هورتون حلظة سماعها جونز عبر التلفزيون يطلب يدها

خامت الزواج

جونز وخطيبته

»هارفرد« تكرم شاكيرا
كمب���ردج � يو.بي.آي: كّرمت مؤسس���ة 
الكولومبية  النجم���ة  هارفرد األميركي���ة 
اللبنانية األصل شاكيرا مبنحها جائزة »فنانة 
العام« في حفل أقيم في جامعة »هارفرد« 

مبدينة كمبردج.
وحيت املؤسسة شاكيرا على إجنازاتها 
املوسيقية باالضافة الى عملها مع مؤسسة 

»بيرفوت« اخليرية التي تروج لتعليم األطفال 
وتوفير الغذاء اجليد.

وقال عميد قسم الدخول واملساعدات املالية 
في اجلامعة وليام فيتزسيمونز »أمتنى ان 
تنظروا إليها كنموذج« مشيرا الى ان جهود 
شاكيرا االنسانية وموهبتها املوسيقية جتعل 

منها »طالبة مثالية في هارفرد«.

كليفالند � يو.بي.آي: تقدم أميركي بطلب 
يد حبيبته املصابة بسرطان الغدة الدرقية 
مباشرة على الهواء في برنامج تلفزيوني 

مقدما أكبر وأجمل مفاجأة لها.
وذكرت قناة »دبلي���و جيه دبليو تي 
في« االميركية أن دي هورتون من والية 
اوهايو كانت في عم����لها كمص���ففة للشعر 
في أحد الصالونات النس���ائية ت��نتظر 
مفاج���أة من حبيبها ديڤيد جونز وعدها 
بأنه سيفصح عنها في برنامج تلفزيوني 

على الهواء.
وقالت »كان ينبغي ان تكون خارقة« 
وحتولت املفاجأة الى صدمة عندها وبعدها 

الى فرحة عارمة عندما س���معت ما قاله 
حبيبها: »كثيرون يقولون نحن نعيش 
في حب وكأنه أمر سيئ.. ماذا عنك وأنا 
أظهر للعالم كم انه حب حقيقي« مظهرا 

خامت خطوبة ومقدما اقتراح الزواج.
وما هي اال ثوان قليلة حتى دخل احلبيب 
ملكان عمل احلبيب���ة التي أعلنت قبولها 

الزواج.
وقالت هورتون ان جونز يرافقها في 
كل خطواتها ومراحل مرضها فيما أشار 
االخير الذي يعمل كمنتج تلفزيوني أنه 
اختار ه���ذه الطريقة لطلب الزواج النها 

شيء لن ينساه الطرفان.

أميركي يطلب يد حبيبته المصابة بالسرطان على الهواء

وفاة آخر المحاربين القدماء األميركيين 
الذين شاركوا في الحرب العالمية األولى

واش���نطن � أ.ش.أ: توفي فرانك باكيلز 
آخر احملاربني القدم���اء األميركيني الذين 
شاركوا في احلرب العاملية األولى عن عمر 

يناهز 110 أعوام.
وذكرت ش���بكة »سي ان ان« لألخ����بار 
نق�������ال عن متح���دث باس�����م عائلته أن 
باكي����لز توف����ي بس���الم ف���ي من���زله 
ألس���باب طبيعية األح���د وف���قا لب���يان 
صحافي ص���ادر عن عائل���ته وأرس���له 
املتحدث باسمها ديڤيد ديجوجن إلى الشبكة 

األميركية.
واحتفل باكي��لز بعيد ميالده ال� 110 في 
األول من فب��راير املاضي، وأف���ادت ابنته 

س���وزانا باكي���لز الت��ي تع��يش مب��نزل 
العائلة بالق���رب من بل���دة »تش������ارلز 
تاون« غرب والية فيرجينيا بأن صحته 
ق���د تدهورت إلى حد كبي���ر منذ اخلريف 

املاضي.
ووص���ل باكيلز � الذي عمل كس���ائق 
عربة إس���عاف تابعة للجي���ش األميركي 
في أوروبا خالل ما أص��بح يعرف باس���م 
»احلرب العظمى« � إلى رت���بة عريف ق���بل 
انتهاء احلرب وقد اش���تهر في السنوات 
األخيرة بس���بب ص��ورة ل���ه أخ���ذها له 
»ديجوجن«، وهو مصور من ميتش���يغان 
كان يقوم مبشروع لتوثيق آخر احملاربني 

القدماء الباقني على قيد احلياة من احلرب 
العاملية األولى.

ومع مرور السنوات توفي زمالء باكيلز 
ليبقى هو كآخر رجل منهم على قيد احلياة 
من بني القوات األميركية التي كانت تسمى 

»دوج بويز«.
ووجد ديجوجن نفس���ه املتحدث باسم 
عائلة باكيلز خ���الل مهمته للتأكد من أن 
رفاقه قد مت تكرميهم بإقامة نصب تذكاري 
في القاعة الوطني���ة، جنبا إلى جنب مع 
النصب التذكاري���ة لقدامى احملاربني من 
احلرب العاملية الثانية والنزاعات في كوريا 

وڤيتنام.

لوس اجنيليس � أ.ف.پ تصدر 
فيلم الرسوم املتحركة »نوميو 
اند جولييت«، املقتبس عن رواية 
الش���هيرة، مبيعات  شكسبير 
ش���باك التذاكر في عطلة نهاية 
اميركا الشمالية،  االسبوع في 
على ما اظهرت االرقام االولية 
لش���ركة »إكزبيتور ريليشنز« 

املتخصصة في هذا املجال.
وق���د تقدم ه���ذا الفيلم من 
املرتبة الثالثة التي احتلها في 
املرتبة  الى  االس���بوع املاضي 
االولى، وجمع 14.2 مليون دوالر، 
ليصل مجموع عائداته الى 75.1 
مليونا منذ خروجه الى صاالت 

العرض.
وجاء في املرتبة الثانية فيلم 
»هال باس« لالخوين بوبي وبيتر 
فاريلي، جامعا 13.4 مليون دوالر 

في االسبوع األول لعرضه.
ويروي الفيلم قصة صديقني 
متزوج���ني منذ وق���ت طويل 
يعيشان فجأة اسبوعا من احلرية 

املطلقة.
وفي املرتبة الثالثة حل فيلم 
التشويق »أنون« من بطولة ليام 
نيس���ون الذي يقوم فيه بدور 
عالم نبات يستفيق بعد حادث 
سيارة في برلني ليجد زوجته 
تدع���ي انها ال تعرفه وان رجال 

اخر انتحل هويته.
وجمع هذا الفيلم 12.4 مليون 
دوالر ليبل���غ مجموع ايراداته 
42.8 مليون���ا منذ خروجه الى 

صاالت العرض.
الكوميدي  الفيل����م  وحاف����ظ 

»نوميو أند جولييت« يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية مايلي سايروس ترد على والدها:
»هانا مونتانا« أنقذك من الديون

»تويتر« يعيد ابنة ضائعة لمتشرد أميركي 

»غوغل« تنفي خططًا إلطالق خدمة
لتأجير األفالم عبر »يوتيوب« خارج أميركا

كاليفورنيا � أ.ش.أ: نفت شركة غوغل األميركية 
عمالق البحث على اإلنترنت وجود أي خطط لديها 
إلطالق خدم����ة لتأجير أفالم عبر »يوتيوب« خارج 

الواليات املتحدة األميركية.
وقال متحدث رس����مي باسم الشركة »إن منصة 
»يوتيوب« ملشاركة محتوى الڤيديو عبر اإلنترنت 
تركز حاليا على بناء وحتسني خدمة تأجير األفالم 
داخل الواليات املتحدة األميركية، مشيرا إلى أنه ليس 
لدى الشركة في املستقبل القريب أي خطط إلطالق 

خدمة إيجار األفالم عبر »يوتيوب« في أوروبا«.
ويتناقض هذا التصريح مع تقرير نشرته صحيفة 

»نيويورك بوست« حول خطط غوغل إلطالق إيجار 
األفالم عبر منصة »يوتيوب« في أوروبا.

وتأتي تلك الشائعات عقب إعالن شركة )أمازون( 
األميركية عن إطالق خدمة »أمازون إنستانت ڤيديو« 
للتأجير املجاني حملتوى الڤيديو ملشتركيها املميزين 
األسبوع املاضي، واس����تحواذها على شركة »الف 

فيلم« في أوائل هذا الشهر.
وكانت »يوتيوب« قد أطلقت خدمة تأجير األفالم 
في الواليات املتحدة األميركية في يناير 2010، وقدمت 
خاللها مجموعة م����ن األفالم والبرامج التلفزيونية 

مجانا.

وجمع فيلم »ذا كينغز بيتش« 
7.6 مالي���ني دوالر، ليبقى في 
املرتبة السابعة وليصل مجموع 
عائداته في اسبوعه الرابع عشر 

الى 114.5 مليون دوالر.
تاله في املرتبة الثامنة فيلم 
»بيغ موماز: اليك فاذر اليك سن« 
الكوميدي، متراجعا ثالث مراتب 

وجامعا 7.5 ماليني دوالر.
وحل تاس���عا فيلم احلركة 
»درايف انغري« في االس���بوع 
االول عل���ى عرضه، جامعا 5.1 
مالي���ني دوالر. وهو من بطولة 

نيكوالس كايج.
وفي املرتبة العاش���رة جاء 
فيلم الرع���ب »ذا روم مايت«. 
وبلغت عائداته 1.9 مليون دوالر، 
 167.1 لتبلغ عائداته االجمالية 

مليونا.

الرومانس����ي »جاس����ت غو ويذ 
ايت« م����ن بطولة آدم س����اندلر 
وجنيڤر انيس����تون على املرتبة 
الرابعة، وجمع 11.1 مليون دوالر، 
ليصل مجموع عائداته الى 79.3 

مليونا.
وحل خامسا فيلم »آي ام منبر 
فور« وهو يروي قصة فتى يهرب 
من اعدائه املس����تعدين لفعل أي 
شيء لقتله، وجمع هذا الفيلم 11 
مليون دوالر في نهاية االسبوع.
وفي املرتبة السادس���ة حل 
فيلم »نيفر ساي نيفر« من بطولة 
املراهق جاس���ن بيبر.  املغني 
ويروي الفيلم الوثائقي الطابع 
انطالق بيبر من مدينة صغيرة 
في كن���دا وصال الى النجومية. 
وقد جمع 9.2 ماليني دوالر ليبلغ 

مجموع عائداته 62.7 مليونا.

توم كروز يغني في فيلم سينمائي جديد

87 ألف يورو في »دورة مياه« طائرة جزائرية
اجلزائر � أ.ش.أ: عثر أحد أفراد شركة النظافة بالطيران املدني الفرنسي 
على 87 ألف يورو داخل )دورة مياه( لطائرة تابعة لش����ركة اخلطوط 
اجلوية اجلزائرية. وذكرت صحيفة »النهار اجلديد« اجلزائرية امس أنه 
عقب هبوط إحدى الطائرات التابعة لشركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
مبطار العاصمة الفرنسية باريس قام أحد أفراد شركة النظافة التابعني 
للطيران املدني الفرنسي بتنظيف »دورة مياه« الطائرة وعثر على 87 
ألف يورو كان����ت مخبأة بإحكام خلف أنبوب ص����رف املياه. وأضافت 
الصحيفة أن التحقيقات األولية التي قامت بها أجهزة األمن الفرنس����ية 
لم تستبعد أن يكون أحد املتورطني في القضية من طاقم الطائرة حيث 

كان يسعى إلى تهريب هذه األموال من اجلزائر إلى فرنسا.

لوس اجنيلي���س � يو.بي.
الس���ينمائي  النجم  آي: وافق 
ت���وم كروز عل���ى لع���ب دور 
بط��ول���ة في فيلم س���ينمائي 
جديد مقتبس عن مس���رحية 
»املوس���يقية« ويحمل االسم 
نفسه على أن يكشف فيه عن 

مهاراته الغنائية أيضا.
ونقلت وسائل إعالم أميركية 
عن املخرج األميركي آدم شانكمان 
قوله ان كروز )48 سنة( سيجسد 
شخصية جنم موسيقى امليتال 
اخليال���ي س���تايس جاكس في 
الفيلم وقال شانكمان ان كروز 
يطور قدراته الصوتية مضيفا 
انه »قادر على الغناء فعال وهذه 

أعجوبة«.

يشار إلى ان كروز سيغني في 
الفيل���م أغنية جون بون جوفي 

»مطلوب ميتا أو حيا«.

الفنانة  نيويورك: جل���أت 
األميركية، مايلي سايروس، 
إلى حضور دروس في الرقص، 
في محاولة منها للتغلب على 
مشاكلها العائلية التي حاصرتها 

في الفترة األخيرة.
ورأت سايروس أن الطريقة 
املثلى للتخلص من هموم الفترة 
املاضية هي من خالل ممارسة 
الرياضة، بدال من االنخراط في 

اللهو واالنحراف.
وتأتي دروس الرقص بعد 
أسبوع حافل للنجمة املراهقة، 
العاملية  التي نالت اجلائ���زة 
لقيادات الشباب، التي لم متنح 
ألحد من قبل، وكان هذا الفوز 
هو النقطة املضيئة األولى في 
حياة سايروس خالل الشهور 
املاضية، منذ أن بدأت تواجه 
املش���اكل عندما تقدم والدها 
املغني بيلي راي بطلب طالق 

من والدتها تيش.
وتس���بب راي مبزي���د من 
األلم البنته، بع���د أن صرح، 
في مقابلة أجراها األس���بوع 
املاضي م���ع مجلة »GQ«، بأن 
مسلسل »هانا مونتانا«، الذي 
كان السبب في شهرتها، قد هدم 

حياته العائلية.

شاكيرا ترفع جائزتها التي حصلت عليها من هارفارد

مرورا بتقدميها رقصة إباحية، 
ما أثار حفيظة والديها، وجاء 
الڤيديو الذي ظهرت فيه وهي 
تدخن املخدرات ليفجر األمور 

متاما.
وقالت مايلي ان تصريحات 
والدها أصابتها بالصدمة، وأنها 
ال تصدق هجومه على مسلسل 
»هانا مونتانا« الذي كان السبب 
في إنقاذه من ديونه، وتصحيح 
مسار حياته املهنية والعائلية، 

على حد قولها.

كما أعلن راي، الذي جسد دور 
والد مايل���ي ومدير أعمالها في 
املسلسل، أنه يتمنى لو يستطيع 
محو كل األحداث التي ارتبطت 

ب� »هانا مونتانا«. 
وج���اءت تصريحات والد 
امللي���وني���رة، بعد  النجم���ة 
تورطه���ا ف���ي سلس���لة من 
الفضائح، بدأت بتصويرها شبه 
عارية لغالف مجلة »فانيتي« 
في عم���ر ال���� 15، إضافة إلى 
ارتدائها مالبس اس���تفزازية، 

نيويورك � سي.ان.ان: متكن متشرد أميركي من االجتماع من جديد 
بابنته التي انقطعت صلته بها منذ سنوات، وذلك بفضل موقع »تويتر« 
وبرنامج خيري مخصص لنقل جتارب املش����ردين إلى الناس من خالل 
التعليقات النصية القصيرة على املوقع. فقد متكن دانيال موراليس )57 
عاما(، وهو أحد املتشردين الذين يقطنون شوارع نيويورك، من االنضمام 
إلى قائمة مستخدمي موقع »تويتر« بفضل مشروع لوكالة »أندرهيرد« 
اخليرية، التي رغبت في أن تساهم كتابات موراليس في تعريف الناس 

بتفاصيل احلياة اليومية واملصاعب التي يعيشها املتشردون.
وكان ملوراليس أس����لوب جميل في ع����رض أفكاره وما يتعرض له، 

فسجلت صفحته أكثر من ثالثة آالف تابع خالل أيام قليلة.
وبع����د فترة، أدرك خاللها موراليس أهمية الوس����يلة التكنولوجية 
التي بني يديه، فقرر أن يس����تخدمها للبحث عن ابنته التي لم يرها منذ 
أكثر من 11 سنة. وكتب موراليس األربعاء املاضي رسالة معبرة، ولكنها 
مليئة باألخطاء اإلمالئية، ج����اء فيها: »مرحبا.. أريد أن أقول لكم انني 
أبحث عن ابنتي، اسمها سارة ماريفيرا«. وقام موراليس بوضع صورة 
ابنته إلى جانب التعليق الذي كتبه، والذي انتشر مثل النار في الهشيم 
على تويتر. وفي اليوم التالي، وصلت الرسالة عن طريق املصادفة إلى 
س����ارة، التي قامت بالفعل باالتصال بوالدها، واتفقا على أن يكون يوم 

موراليس يعيش في الشوارع منذ أعوام اجلمعة هو أول لقاء بينهما منذ أكثر من عقد.


