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حفيد جديد لروبرت دنيرو »أسوأ أغنية في التاريخ« شاهدها 
16مليون شخص على »يوتيوب«

»بالي بوي« تختار ميغان فوكس 
النجمة األكثر إثارة  رسالة حب عمرها 200 سنة 

داخل كرسي

لوس اجنيلي���س � يو.ب���ي.آي: أصبح النج���م الهوليوودي 
روب���رت دنيرو ج���دا للم���رة الثانية بعدم���ا رزق ابنه رافاييل 

بطفل جديد.
ونقل موق��ع »يو اس ماغازين« األميركي عن املتحدث باس���م 
دني���رو قوله »ميكنن���ي أن أؤكد ان رافايي���ل دنيرو رزق بطفل 

جديد«.
يش������ار إل���ى ان رافايي��ل دنيرو )34 س���نة( هو ابن النجم 
الهولي���وودي من زوجته األولى رياهن أبوت مع العلم ان املمثل 
البال���غ من العمر 67 س���نة متزوج منذ الع���ام 1997 بغراي��س 

هايت��اور.
يذكر ان هذا هو الطفل الثاني لرافاييل دنيرو وزوجته كلودين 

دمياتوس )34سنة(.

واشنطن � يو.بي.آي: نالت الطفلة األميركية ريبيكا بالك جائزة 
»أسوأ أغنية في التاريخ« عن أغنيتها »اجلمعة« واملفارقة ان 16 مليون 
شخص شاهدوا ڤيديو األغنية على »يوتيوب« ليسجلوا انتقاداتهم. 
وتتحدث كلمات األغنية عن حماسة مراهق يستعد لتمضية عطلة 
نهاية األسبوع باملش���اركة في حفالت مع أصدقائه. وتقول األغنية 
ف���ي جزء منها »أمس كان اخلميس.. اخلميس.. اليوم هو اجلمعة.. 
اجلمع���ة.. أريد النزول إلى محطة احلافالت.. أريد رؤية أصدقائي.. 
نحن متحمس���ون جدا جدا«. وتركزت االنتقادات على صوت بالك 
وكلم���ات األغنية التي وصفها الكثي���رون بأنها مقرفة ولكن بعض 
الهجمات كانت أيضا شخصية حتى ان بعضهم شتم بالك ومتنى لها 
املوت. ونقلت شبكة »ايه بي سي« األميركية عن بالك التي تبلغ من 
العمر 13 عاما أنها شعرت بالصدمة بسبب تصنيف أغنيتها األسوأ 

في التاريخ إال أنها بدأت تتقبل االنتقادات.

نيويورك: وفقا ملجلة بالي بوي مت اختيار كل من ميغان فوكس، 
وبيونس���ي، وناتالي بورمتان، وغيرهن النجمات األكثر إثارة لهذا 

العام.
وقال املس���ؤول عن ه��ذا االستفت���اء إن السب���ب ال���ذي يع��ود 
ال�����ى اختي���ارهن عل�����ى القم��ة ألنه��ن نس���اء جمي���الت وذوات 

خب��رة.
والالفت في القائمة ان النجمات الالتي اخترن لسن شقراوات أو 

صاحبات صدور كبيرة كما جتري العادة.

لندن � يو.بي.آي: عثر داخل ذراع كرسي في مدينة غلوسيسترشاير 
البريطانية على رسالة حب عمرها 200 سنة.

وأفادت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« بأنه عثر على رسالة 
احلب املكتوبة قبل 200 س����نة بالفرنسية داخل ذراع كرسي في متجر 
لتنجيد األثاث بغلوسيسترشاير. وأوضحت انه كتب في الرسالة »يا 
حبي الصغير ال تقلق وال تظن أنني سأخبر أيا من هؤالء الناس الذين 
ال يفهمون أي شيء عن احلب«. وأضاف كاتب الرسالة »إذا أصر أحدهم 
على أن أقول أي ش����يء فلن يكون س����وى عن احلب الكبير الذي أكنه 
لك وهو أكبر كنز أخبئه في قلبي«. وتتابع الرس����الة »فيما أكتب هذه 
الرسالة اس����مع عمتي تصرخ فمن غيرها يزعجنا طوال النهار اليوم 
وغدا«. وتتابع: »حبيبي أرس����ل إليك قبالتي إلى أن... أنا أحتاجك في 
هذه اللحظة من الرغبة أحبك«. وعثر غراهام سيمبسون على الرسالة 
وطلب مس����اعدة في ترجمتها. وقال سيمبسون من متجر »تيوكوس« 
لألثاث »ما ان بدأت بالعمل حتى رأيت رس����الة صغيرة مطوية بحجم 
البنس«. وأضاف »عندما فتحتها ذهلت بأنها رسالة مكتوبة بقلم رصاص 
وباللغة الفرنس����ية القدمية«. وقال مالك الكرسي إنها جاءت من منزل 
في بلدة »سانت مارس����يل« واشتراها من عائلة فرنسية عاشت هناك 
طوال أكثر من 150 سنة. ويعتقد ان الرسالة كتبت من امرأة إلى رجل 

ووجهت من بلدة ميركورول في األلب.

روبرت دنيرو

ريبيكا بالك

ميغان فوكس

أقنعة أوباما ومناديل بألوان العلم األميركي
 تباع بكميات كبيرة في ريو دي جانيرو

العمالق  البلد  إلى  األولى له 
في أميركا اجلنوبية، وسيلقي 
الي���وم األحد خطاب���ا داخل 
املس���رح البلدي في ريو دي 
جاني���رو بعدم���ا كان مقررا 
ان يلقيه أم���ام نحو 30 ألف 
شخص في ساحة سينيالنديا 

وسط املدينة.

ساحة سينيالنديا«.  وتابعت 
هذه املرأة الس���تينية »يجب 
ان نكرمه في حال ظهر، انه 
رجل مهم ج���دا ومهذب جدا 
وقد استحق وصوله إلى ما 
وصل إليه«  وبدأ باراك اوباما 
إمس السبت في برازيليا زيارة 
تستمر يومني للبرازيل هي 

 ريو دي جانيرو � أ.ف.پ: 
كانت كميات كبيرة من األقنعة 
التي متثل باراك اوباما ومناديل 
صغيرة بلون العلم األميركي 
الس���وق الشعبية  تباع في 
بوسط ريو دي جانيرو قبل 
24 ساعة على زيارة الرئيس 
األميركي.  وقال تشلو سيرفو 
مدير »كاس���ا ترونو« اعرق 
متج���ر لبيع اكسس���وارات 
الكرنڤال في ريو دي جانيرو 
»أقنع���ة أوباما تباع بكميات 
اكبر بكثي���ر مما كانت عليه 
انتهى  الكرنڤال )الذي  خالل 
قبل عش���رة أيام(، لقد بعت 
200 قناع في غضون يومني، 
وقد تلقي���ت للتو مائة قناع 
جدي���د«.  وفي ش���ارع مواز 
لهذه الس���وق الشعبية جدا 
تباع مناديل صغيرة بألوان 
العلم األميركي بكميات كبيرة 
أيضا بس���عر يفوق الدوالر.  
وكان لويس كالوديو يصيح 
جلذب الزبائن »اشتروا منديل 
ميشيل اوباما«، موضحا »لقد 
بعت ألف منديل منذ األربعاء«، 
وقال���ت مارين���ا مات���وس 
»سأش���تري املنديل حتى لو 
ان اوبام���ا ألغى خطابه على 

مناديل بلون العلم األميركي تباع في البرازيل

جودي فوستر تدافع عن ميل غيبسون
مرض االكتئاب ويصل إلى 
مرحلة التفكير في االنتحار، 
ولكن����ه يعثر على دمية في 
مكب للنفايات ويبدأ رحلة 
من التأمل الذاتي عبر التحدث 
من خ����الل الدمية التي هي 
على شكل حيوان القندس، 
الذي يس����مى باإلجنليزية 

»بيفر«.
وعن رأيها الشخصي في 
غيبسون قالت فوستر: »ميل 
ش����خص رائع وهو أفضل 
ممثل عملت معه، وال أتخيل 
أي ش����خص آخر يقوم بهذا 
ال����دور ألن لديه ميزة املرح 
والذكاء في الوقت نفسه، مع 
االحتفاظ بجانب مظلم في 

شخصيته«.

وجهة نظري ألنه من اجليد 
أن يقوم املرء بعمل لم يتكرر 

آالف املرات من قبل.
وأضافت: »القصة تدور 
حول شخص في صراع مع 

نيويورك � س����ي إن إن: 
دافع����ت جودي فوس����تر، 
جنمة فيلم »بيفر« اجلديد 
ومخرجت����ه عن ش����ريكها 
في جنومي����ة العمل، النجم 
ميل غيبسون، الذي يواجه 
مش����اكل عديدة في حياته 
الش����خصية، وخاصة بعد 
الدعوى التي كسبتها ضده 
صديقته السابقة، فقالت إنه 
رجل حساس وممثل رائع، 
وقد ناقشت معه على هامش 
الش����خصية  الفيلم عالقته 

بأطفاله.
وقالت فوستر، في مقابلة 
مع »CNN«: فيلم بيفر عمل 
مميز ولم يكن هناك ما يشبهه 
من قبل، وهذا أمر رائع من 

جودي فوستر


