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إطالق موقع »فيفو« الترفيهيلوح ينقذ صاحبه من سمكة القرش

في الشرق األوسط األشهر املقبلة

Hereafter.. فك أسرار
ما بعد املوت

مدغشقر تعيد 86 عاملة
من لبنان بسبب سوء املعاملة 

جوني ديب ونيكول كيدمان
أبرز النجوم الفاشلني دراسيا

نوم أقل.. أكل أكثر

سيدنيـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية إن لوح ركوب أمواج 
أنقذ صاحبه في استراليا من املوت في هجوم لسمكة قرش. 
ويتلقى داف بيارســـون )48 عاما( عالجه في مستشفى في 
نيوكاسيل شمال سيدني بعدما أصيب بإصابات خطيرة وفقد 
جزءا من ذراعه اليســـرى. وقال آدم إيدي وهو منقذ بحري 
في كرودي هيد حيث وقع الهجوم: »جاءت عضة القرش في 
لوح التزحلق ولـــواله لكان القرش قتله«. وقال عالم أحياء 
بحري إن القرش ال يهاجم اإلنســـان عادة وهذا الهجوم وقع 
بطريق اخلطأ. وأضاف: »اإلنســـان ليـــس الطعام الطبيعي 
ألســـماك القرش ولكن لألسف فإن اإلنســـان يصاب حينما 
يحاول القرش التأكد من أنه )اإلنسان( من طعامه، وبالتأكيد 
فإنه ال يستسيغ قطعة من ألياف زجاجية أو قطعة من اللحم 

البشري فيسارع إلى لفظها وهو يتقزز«.

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: أعلن القائمون علــــى موقع »فيفو« 
اإللكتروني المتخصص في إذاعة األغنيات والبرامج إطالقه 
في الشــــرق األوسط وشمال أفريقيا خالل األشهر المقبلة 
وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا الموقع الترفيهي 

بعد إطالقه في المملكة المتحدة عام 2009.
ويعتمد الموقع كغيره من المواقع على اإلعالنات ويقدم 
برامج ڤيديو غنائية ألكبر منتجي األسطوانات في العالم، 
وحظي منذ إطالقه على إعجاب الماليين من هواة تحميل 
األغنيات، حيث بلغ عدد المقاطع التي يتم تحميلها عليه 

شهريا 1.7 مليار مقطع على مستوى العالم.
ومن أهـم المســتثمرين فيه سوني ميوزيك إنترتينمت 
ويونيفرســــال ميوزيــــك جـــــروب وشـــــركـة أبوظـبــــي 

لإلعـالم.

دبيـ  سي.إن.إن: فيلم Hereafter »ما بعد« للممثل واملخرج، 
كلينت ايستوود، دراما فانتاستيكية ترصد القلق املزمن للكائن 
البشري وسعيه املستحيل إلى فك طالسم املعبر الضيق بني 
احلياة والعالم اآلخر، من خالل جتارب 3 أشخاص من أوطان 

مختلفة، يحمل كل منهم عالقة متوترة مع املوت.
جورج، )مـــات داميون( العامل األميركي البســـيط من 
فرانسيسكو، ميلك قدرة تأملية خارقة تسمح له بربط الصلة 

بني األحياء وعالم أحبائهم املوتى.
وما يعتبره اآلخرون هبة إلهية، يعده جورج لعنة تسقطه 
في اكتئـــاب مزمن، فيحاول االبتعاد نحـــو العيش اليومي 

العادي.
ماري )سيسيل دو فرانس(، وجه تلفزيوني فرنسي شهير، 
تنجو من موت محقق بعد أن جرفتها أمواج تســـونامي في 
عطلتها بتايلند، لتغرق وهـــي في حالة بني احلياة واملوت 
في رؤى مبهمة لعوالم مفارقة تزرع فيها شـــهية مفتوحة 

الستكشاف أسرار ما بعد احلياة.

انتاناناريفوـ  أ.ف.پ: أعادت سلطات مدغشقر ليل االربعاءـ  
اخلميس 86 عاملة من رعاياها من لبنان جراء تعرضهن ملعاملة 

سيئة، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة السكان نادين راماروسون التي وصلت الى 
مطــــار العاصمة انتاناناريفو الســــتقبال العامالت ان »معظم 
هؤالء العامالت فررن من منازل مستخدميهن، وتدخل قنصل 
مدغشقر في لبنان لتسوية أمورهن بعد تلقيه طلبات منهن او 
من اسرهن« للعودة الى بالدهن. وكانت السلطات في مدغشقر 
قررت تخصيص طائرة إلعادة العامالت املنزليات بعد وقوع 
حاالت عدة من سوء املعاملة اجلسدية او النفسية. فخالل سنة 
واحدة، عادت من لبنان الى مدغشقر 17 امرأة جثة هامدة، بحسب 
احتاد العاملني املجازين في العمل االجتماعي، وهي منظمة غير 

حكومية في انتاناناريفو تساعد الضحايا وعائالتهن.

كلينت ايستوود في لقطة من الفيلم

عامالت من مدغشقر أثناء مغادرتهن مطار بيروت

هوليوودـ  إم.بي.سي: على عكس نصيحة اآلباء ألطفالهم 
بأن االهتمام بالدراسة هو مفتاح النجاح في احلياة العملية، 
ســـلك بعض جنوم هوليوود طريقا مختلفا، فكان التسرب 
من التعليم الضريبة التي دفعها 16 من أبرز جنو هوليوود، 
على رأسهم آل باتشينو وجوني ديب وجون تراڤولتا وجيم 

كاري، ومن املمثالت نيكول كيدمان، وشارلز ثيرون.
ووفق تقارير نشـــرتها مجالت فنيـــة متخصصة تتابع 
أخبار عالم املشاهير، متكن هؤالء النجوم من حتقيق جناح 
وشهرة لم تخطر على بالهم من قبل، برغم عدم متكنهم من 
استكمال دراســـتهم، بسبب سعيهم للتفرغ للفن أو لضيق 

ذات اليد.
أبرز النجوم الذين لم يتمكنوا من اســـتكمال الدراســـة، 
جوني ديب، الذي لم يســـتطع حتى احلصول على الشهادة 
الثانوية، حيث ترك ديب الدراســـة منذ أن كان في الـ 15 من 

عمره ليسعى وراء حلمه بأن يكون مغني روك.

واشنطن ـ يو.بي.آي: أظهرت دراسة أميركية جديدة أن 
األشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي يأكلون أكثر عندما 

ينامون ساعات أقل.
وذكـــر موقع »هلث دي نيـــوز« األميركي أن باحثني في 
جامعة كولومبيا وجدوا أن البالغني الذين ينامون ساعات 
قليلة يتناولون قرابـــة 300 وحدة حرارية أكثر من املعدل 
الطبيعي في اليوم الواحد مقارنة مبن يأخذون قسطا وافيا 

من النوم.
وذكروا أن الوحـــدات احلرارية اإلضافية تأتي غالبا من 
الدهون املشبعة التي قد تشكل مشكلة في محيط اخلصر.

وأشارت الدراسة الى أن النظام الغذائي للنساء هو األكثر 
تأثرا بنقـــص النوم فهن يتناولن معدل 329 وحدة حرارية 
إضافية في اليوم إن لم ينمن مبا يكفي فيما يحصل الرجال 
علـــى ما معدلـــه 263 وحدة حرارية إضافيـــة في مثل هذه 

احلالة.

ونيكول كيدمان جوني ديب

اإلفراج عن الشاب مامي
اجلزائر ـ أ.ش.أ: أفرجت الســـلطات الفرنسية امس عن 
مغني الراي اجلزائري »الشـــاب مامي« من ســـجن ميلون 

بفرنسا حيث كان معتقال منذ يوليو 2009.
وأعرب خالد لصبور محامي املغني اجلزائري في تصريح 
لوكالـــة األنباء اجلزائرية عن ارتياحه لقرار قاضي تطبيق 

العقوبات الذي وافق بتاريخ 16 
مارس على طلب اإلفراج املشروط 

ملوكله.
الشـــاب مامي  أن  وأضـــاف 
سيستأنف عن قريب نشاطاته 

املهنية وأنه غير مدير أعماله.
وكانـــت محكمة في ضاحية 
بوبيني، شمال العاصمة، قضت 
عام 2009 بالسجن ملدة 5 سنوات 
 على محمـــد خليفاتي، املعروف
بـ »الشـــاب مامي« 42 عاما بعد 
إدانتـــه مبمارســـة العنف ضد 
عشـــيقته الفرنســـية السابقة، 

املصورة كاميل سيمون وإرغامها على اإلجهاض بعد استدراجها 
إلى اجلزائر، في صيف 2005، ألنها صارحته بحملها منه.

واختفى »مامي« ملدة سنتني في اجلزائر، بلده األم، ممتنعا 
عن االمتثال لقرار احملكمة قبل أن يســـلم نفسه للسلطات 

الفرنسية.
وإبان غيـــاب املغني امللقب بـ »أمير موســـيقى الراي«، 
تدهورت مسيرته الفنية وتراجعت سمعته في فرنسا، البلد 

الذي انطلقت منه شهرته.
ولكن بقي »مامي« يعلق األمل على إعفائه من أداء كامل 

محكوميته، خصوصا أن مالبسات غامضة شابت قضيته.
فهو لم يكن حاضرا واقعة االعتداء العنيف التي اســـتند 
إليهـــا القاضي في إدانته، كمـــا أن املدعية البالغة من العمر 
43 ســـنة لم تفقد جنينها، بل وضعت طفلة تبلغ من العمر 

حاليا 5 سنوات.
لكن السلطات القضائية رفضت طلبا سابقا قدمه محامي 

املتهم إلطالق سراحه، قبل موافقتها على الطلب األخير.

الشاب مامي

 مشاهير في بريطانيا يعربون
 عن حزنهم لوفاة إليزابيث تايلور

مشاهد »إباحية« جتبر جزائريني
على االنسحاب من »مهرجان أمازيغي«

»ذهب مع الريح« أفضل فيلم في تاريخ السينما

وذكر املغني البريطاني التون 
جون، وهو أحد األصدقاء القدماء 
للنجمة الراحلة: »لقد فقدنا إحدى 
عمالقة هوليوود.. واألهم من ذلك، 

فقدنا إنسانة عظيمة«.
أما املغني جورج مايكل، فقد 
وصف تايلور بأنها كانت واحدة 
من أواخر عظماء هوليوود، مشيرا 
إلى أنهـــا الوحيدة التي متيزت 
بعيون بنفسجية بني من التقاهم 

في حياته.
وقـــال مايكل علـــى موقعه 
اإللكترونـــي: »كانـــت عيناها 
بنفســـجيتني حقـــا، وجميلتني 

للغاية«.
مـــن ناحيته، أشـــار املخرج 
البريطاني املخضرم مايكل وينر 
إلى أن »اليزابيث تايلور كانت آخر 

النجوم العظماء الالمعني«.

جوان كولينز النجمة الراحلة بأنها 
»آخر رموز هوليود احلقيقية«، 
قائلة: »لن يأتي جنم آخر يتمتع 

بنفس قدر تألقها وكرمها«.

لندن ـ د.ب.أ: أعرب عدد من 
مشاهير بريطانيا عن تعازيهم 
لوفاة أسطورة هوليوود الشهيرة 
إليزابيث تايلـــور بينهم مايكل 
كاين وجوان كولينز وإلتون جون 

وجورج مايكل.
وكانت وكيلة أعمال تايلور 
أعلنـــت وفاة جنمـــة هوليوود 
باملستشـــفى نتيجة إلصابتها 

بقصور القلب االحتقاني.
وقال املمثل البريطاني مايكل 
كاين في معـــرض تعليقه على 
وفاة تايلور، التي شـــارك معها 
في بطولة فيلم »اكس واي آند 
زي« عام 1972: »يحزنني كثيرا 
سماع نبأ وفاة صديقتي اجلميلة 
اليزابيث تايلور. لقد كانت إنسانة 

رائعة«.
ووصفت املمثلة البريطانية 

إم.بي.سي: اضطر اجلمهور 
اجلزائـــري إلى مغادرة العرض 
اخلاص ألحد األفالم املعروضة 
ضمن انشطة النسخة الـ 11 ملهرجان 
الفيلم األمازيغي، الحتوائه على 
لقطات ساخنة وصفت بأنها أقرب 

إلى اإلباحية.
وأحـــدث فيلم »بـــني األمل 
واليأس« للمخـــرج اجلزائري 
خيضر حســـيد، أثنـــاء عرضه 
مفاجأة بسبب خروجه عن إطار 
املنافسة مع األفالم املعروضة، 
الذي اســـتحدثه املهرجان ألول 
مرة، حيث تسارعت أحداث الفيلم 
لتصـــل إلى عالقـــات »حميمة« 

و»ساخنة« بني بطلي الفيلم.
وغـــادر عدد مـــن اجلمهور 

لــــوس اجنيليــــس ـ د.ب.أ: 
أظهر استطالع للرأي على شبكة 
االنترنــــت أن فيلــــم »جن ويذ ذا 
ويند« )ذهب مــــع الريح(، الذي 

الكاميرا بني لقطات حميمة على 
الفراش وفي الشقة.

وعلى الرغم من »خدش« الفيلم 
احلياء، فإن جلنة التحكيم التي 
تابعت الفيلم أثناء عرضه، أثنت 
على »شـــجاعة« املخرج وطاقم 

العمل في كسر »التابوهات«.
ويتنافـــس علـــى جوائـــز 
»بانورامـــا أمازيغية« 14 فيلما 
تنوعـــت مواضيعها بني احلب 
واألمل ومشكالت قرى وعائالت 
منطقـــة القبائـــل، كمـــا عرض 
فيلم »مفتـــاح احلياة« ملخرجه 
يونس زيدانـــي، والذي يعالج 
قضية التفكك األســـري واحلب 
فـــي غد أفضـــل، وخال  واألمل 
من لقطات مشـــابهة لفيلم »بني 

التلفزيونية األميركية بالتعاون مع 
مجلة »بيبول« األميركية املعنية 
بأخبار املشاهير. ومن بني األفالم 
التي احتلت املراكز اخلمسة األولى 

الثقافي  العـــرض باملركز  قاعة 
طاهر جاووت في مدينة أزفون 
الساحلية، التي يحتفي املهرجان 
بهـــا هذا العام، بســـبب عنصر 
املفاجأة الذي أحدثه الفيلم، حيث 
»جتاوز احلدود املتعارف عليها 
التي دخلت يومها  املنافسة  في 

الثالث«.
وقال عدد من املواطنني الذين 
غادروا القاعة: »ال ميكننا متابعة 
فيلم بهذا املســـتوى، خصوصا 
فـــي منطقة محافظـــة كأزفون 
التي حتتفي اليوم بعشرات من 

مبدعيها وفنانيها«.
ويظهـــر فيلم »بـــني اليأس 
واألمل«، في 128 دقيقة من العرض، 
عالقة بني شاب وفتاة. وتنتقل 

يحكــــي قصــــة احلــــرب األهلية 
األميركيــــة، هو أفضــــل فيلم في 
تاريخ السينما. أجرت االستطالع 
اإللكتروني شبكة »ايه.بي.سي« 

اليأس واألمل«، لكونه صور في 
مناطق محافظة، وعالج مواضيع 

اجتماعية وتاريخية.
الفيلم  ويحتفـــي مهرجـــان 
األمازيغي بســـينما كورسيكا، 
وهي جزيرة فرنسية قريبة من 
إيطاليا، حيث اســـتضيفت عدة 
أعمال سينمائية، بسبب التقارب 
التاريخي والثقافي بني منطقة 

القبائل باجلزائر وكورسيكا.
وقال محافظ املهرجان، خالل 
نـــدوة صحافية، إن »طبعة هذا 
العام استضافت دانيال معوج، 
وهي أستاذة بجامعة كورسيكا، 
واتفقنا على ربط عالقة شراكة مع 
مهرجان األفالم هناك، ومهرجان 

الفيلم األمازيغي في اجلزائر«.

في االستطالع فيلم »ذا ويزارد أوف 
أوز« )ساحر أوز( و»ذا جادفاذر« 
)األب الروحي( و»كازابالنكا« )الدار 

البيضاء( و»إي.تي«.

ورود على جنمة املشاهير التي فازت بها الراحلة اليزابيث تايلور

ورود على شكل قلب تكرميا الليزابيث تايلور

ليندسي لوهان ترفض اإلقرار بالذنب بتهمة السرقة
وإحالة قضيتها إلى دائرة أخرى

كني صديق العروس باربي 
يحتفل بعامه الـ 50 

نيويورك ـ د.ب.أ: لم يســـأل أبدا صديقته الدائمة ما إذا 
كانت تريد الزواج وهو اليزال يرتدي مالبس املراهقني حتى 
وهو في ســـن الـ 50. ومع ذلك هـــذا الرجل يحظى بإعجاب 

النساء الشابات وصغيرات السن في الواقع.
إنه كني صديق العروس باربي وهو واحد من أكثر لعب 
األطفال جناحا في العالم وقد احتفل مؤخرا بعيد ميالده الـ 
50. ورمبا بلغ نصف قرن من حياته ولكن كني اليزال أكثر 
شبابا من صديقته. فقد نزلت باربي إلى األسواق عام 1959 
على يد مبتكرتها روث هاندلر. وسرعان ما الحظت هاندلر 
التي أطلقت اســـم ابنتها على العروس بأن وجود رجل لن 

يسعد باربي فحسب ولكن أيضا سيسعد مالكيها.
وإلى جانـــب ابنتها كان لدى هاندلر أبنا اســـمه كينيث 

وسرعان ما توصلت لفكرة أن يكون شريك باربي.
وكان كني األصلي والذي ظهر في عام 1961 ويتكلف 3.50 
دوالرات يبدو كالبنات. هو نحيف وشاحب ويبدو مثل صبي 
عمره 12 عاما أكثر منه رجال. وهو ليس لديه شعر كما كانت 
خصالته متدالة في األشـــكال التجريبية ولذا قررت هاندلر 
ببساطة أن تصبغ رأسه باللون البني. ولم يكتسب كني حتى 
وقت الحق شعره املشهور ومنت أكتافه العريضة وحتول 

إلى رجل حقيقي.

كني وباربي

وفي وقت ســـابق مـــن هذا 
األسبوع، اعتقلت شرطة مدينة 
لوس اجنيليس، مايكل لوهان، 
اتهامه  املمثلة على خلفية  والد 
بعدد من االتهامات اجلنائية، في 

قضية عنف محلية.
وألقت الشرطة القبض على 
لوهان األب البالغ من العمر 50 
عاما، في وقت متأخر من مساء 
االثنني املاضي، لالشـــتباه في 
ارتكابه اتهامات العراك العنيف، 
البدنـــي، واالحتجاز  واإليـــذاء 

القسري.
وقال مكتب قائد شرطة لوس 
اجنيليس لقسم »غرب هوليوود«، 
في بيان إنه مت إعداد مذكرة إلطالق 
سراحه بكفالة مالية قيمتها 200 
ألف دوالر، إال أن مصادر الشرطة 
قالت إنه لم يتم ســـداد الكفالة 

حتى بعد ظهر الثالثاء.
وأشـــارت املصـــادر إلى أنه 
مت نقـــل مايكل لوهان إلى مركز 
»سيدارز سيناي« الطبي، بعدما 
اشتكى بتعرضه »لتوعك صحي 
ألسباب ليست لها عالقة باحلادث« 
محل القضية بعد إلقاء القبض 

عليه.

22 أبريل املقبل، ويتوقع أن يأخذ 
رئيـــس احملكمة بانتهاك لوهان 
انتهاك قرار اإلفراج املشـــروط 
عليها بقضية القيادة حتت تأثير 
اخلمر، وقد يصدر بحقها حكم 

بالسجن على تلك القضية.

لوس اجنيليس ـ سي.إن.إن: 
رفضت املمثلة األميركية ليندسي 
لوهان، صفقة قضائية لتخفيف 
عقوبتهـــا احملتملة، إذا ما أقرت 
بأنها مذنبة بتهمة »الســـرقة«، 
وهـــو ما يعني إحالـــة القضية 
إلى دائرة قضائية أخرى، لبدء 
جلسات استماع جديدة، والنظر 
الشـــابة،  املمثلة  في محاكمـــة 
التي تعرضت ألحكام بالسجن 

مؤخرا.
البالغة من  وتواجه لوهان، 
العمر 24 عاما، تهمة سرقة عقد، 
تبلغ قيمته حوالي 2500 دوالر، 
من أحد محال املجوهرات في مدينة 
»فينيس« بوالية كاليفورنيا، في 
22 يناير املاضي، بعدما خرجت 
من احملل وبحوزتها العقد، دون 

أن تدفع ثمنه.
جاءت تلك الواقعة بعد أيام 
الشابة من  النجمة  على خروج 
مركز »بيتي فورد« للعالج من 
اإلدمان، والذي أمضت فيه قرابة 

40 يوما مبوجب أمر قضائي.
وبعد رفض الصفقة القضائية 
من املقرر أن تعقد احملكمة أولى 
جلسات االستماع في القضية في 

ليندسي لوهان


