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شاكيرا تتألق في املغرب ومطرب جزائري 
يتحدى الرشق بالبيض ويلهب جمهور »موازين«

انتقاد كيت بالنشيت ملوافقتها على ضريبة 
الكربون املزمع فرضها في أستراليا 

 كارال بروني تغني ترويجًا للقروض الصغيرة

ســــيدني ـ د.ب.أ: تعرضت ممثلة هوليوود كيت 
بالنشــــيت امس لهجوم ألنها »ال تشعر بأحاسيس« 
األستراليني اآلخرين بعد ظهورها في حملة إعالنية 
تروج خلطة حكومة حــــزب العمال لفرض ضريبة 

كربون في يوليو من العام املقبل.
واملليونيرة جنمة فيلم »ملك اخلوامت« كلفت مبهمة 
تأييد ضريبة سوف تزيد تكلفة املعيشة على أصحاب 
الرواتب، وقالت املتحدثة باسم رابطة العائلة األسترالية 
تيري كيليهير عن حملة دعاية تلفزيونية مدفوعة 

األجر من قبل جماعة جرينبيس وجماعات الضغط 
البيئية األخــــرى »لطيف أن جتد مليونيرة ال تتأثر 

مبا تقوله لك إنه شيء عظيم«.
وحتث بالنشيت التي تزيد دخلها من أفالم هوليوود 
بعمل إعالنات جتارية عن مســــتحضرات التجميل، 
األستراليني على »جعل الشركات الكبيرة تدفع لتلويث 
سمواتنا«، وقد أقر نائب رئيس الوزراء ووزير اخلزانة 
واين ســــوان ظهور بالنشــــيت موضحا أن األغنياء 

والفقراء على حد سواء لهم حق إبداء الرأي.

وأغلبهم من الشباب يهتف باسم 
ايدير مع نهاية كل أغنية.

وعلى الرغم من املطر والبرد 
الذي خيم علـــى الرباط، اال أن 
اجلمهور لم يغادر مكانه، وقال 
لهم ايدير »هذه األمطار فأل خير، 
فبعد أن هددت بالرشق بالبيض 
والطماطم الفاسدة، ها أنا أغني 

حتت زخات املطر«.
وعندما وصـــل موعد أغنية 
الشـــهيرة، اهتز  »أفافا ينوفا« 
احلضور، الذي رددها معه طويال، 

وطالبه باعادة غنائها.
وبـــث احلفل علـــى عدد من 
التي اهتمت  االذاعات املغربية، 
كثيـــرا باحلفـــل، خصوصا أن 
تهديـــدات بالرشـــق بالبيـــض 
والطماطم الفاسدة، بلغت املطرب 
من طرف شباب حركة 20 فبراير 
في املغـــرب، املناهضة ملهرجان 
»موازيـــن« الدولـــي في دورته 
العاشرة، التي متتد من 20 الى 

28 مايو 2011.
من جهة أخرى تألقت شاكيرا 
وتفوقت على نفسها في حفلها 
باملهرجان وحازت اعجاب اآلالف 

الذين غنوا ورقصوا معها.

أغانيه القبائلية الشهيرة الى غاية 
الساعات األولى من الصباح، حتت 

زخات املطر والبرد.
صفق جمهور منصة يعقوب 
املنصور مبنطقـــة النهضة في 
الرباط، ملطرب األغنية القبائلية 
ايدير، وهو يعتلي املنصة، في 
اجلزء الثانـــي من احلفل الفني 
الساهر. وغنى املطرب اجلزائري 
ايدير نحو 13 أغنية أهمها »أسندو« 
و»أزويت أرويت«، وكان اجلمهور 
احلاضر الذي بلغ 20 ألف شخص، 

الشعور بالعار، جراء االعتراف 
بأخطائهم أو أفعالهم املستنكرة 
مجتمعيا، ولذلك استطاعتـ  خالل 
4561 حلقة في 27 سنةـ  احلصول 
على اعترافات باآلالف، مباشرة 
على الشاشة، من مثليني ومدمنني 
 وآخرين يضربـــون زوجاتهم،

أو مرضى باإليدز. 

اجلزائر ـ ام.بي.ســـي: ألهب 
املطرب اجلزائري حميد شريتـ  
الشهير بـ »ايدير«ـ  جمهور الليلة 
اخلامسة من مهرجان »موازين« 
الدولي بالعاصمة املغربية الرباط، 
وردد معه نحو 20 ألف شخص 

دبي ـ أم.بي.سي: أكدت أوبرا 
وينفري أنها كانت تشعر دوما 
بوجود الرب، وبصوته الذي يحث 
على الثبات واالستمرار واحتمال 
الصعـــاب والعثرات حتى يأتي 
النجاح، فالعناية اإللهية احملدث 
لكل شيء وال وجود للمصادفة 
إطالقـــا. وأنهت أوبـــرا حلقتها 
اخلتامية ـ من برنامجها األشهر 
»أوبرا وينفري شـــو« بعبارة 

»املجد للرب«.
واعترفت أوبرا بأنها لم تنجح 
جناحا كامال في مواجهة ممارسات 
التحرش اجلنســـي واغتصاب 
األطفال، مشيرة إلى حلقة قدمتها 
عـــام 2010م، حضر خاللها 200 
رجل في أعمار مختلفة، تعرضوا 
لالغتصاب، وظهروا في احللقة 
وهم يحملـــون صورهم، وهم 
في الســـن التـــي تعرضوا فيها 

لالغتصاب.
واعتبرت أن أهم سبب لنجاح 
البرنامج حتريـــر ضيوفها من 

أوبرا مع الرئيس األميركي السابق بوششاكيرا

كيت بالنشيت

حميد شريت

وينفري

وكاالت: أجرت مجلة »إمباير« السينمائية، مقابلة 
مع المخرجة والممثلة األميركية جودي فوستر، 
 The والممثل ميل غيبسون حول فيلمهما الجديد
Beaver، الذي تم إطالقـــه في دور العرض خالل 
األيـــام الماضية، بعد أن تـــم تأجيله أربع مرات، 
وذلـــك على خلفية عاصفة االنتقادات التي طالت 

بطل الفيلم ميل غيبسون.
وكان سيناريو فيلم القندس الذي كتبه كايل 
كيلين قد أثار عاصفة في بيفرلي هيلز، حيث بدت 
القصة جديدة وغريبة، وكل ذلك لم يزعج جودي 
فوستر، التي وجدت نفسها مأخوذة بالفيلم، وهي 
تقول: كل القضايا في السيناريو هي التي تبقيني 

ساهرة ليال.
وتمثلت المرحلة الثانية في إيجاد نجم، وقد 
تبين لفوســـتر سريعا أن الشخص الوحيد الذي 
يمكن أن يجيد دور والتر هو أحد أكبر نجوم العالم 
وصديق مقرب لها، وهو ميل غيبسون، الذي كان 
قد عاد حديثا إلى الشاشة الكبيرة، بعد أن فرض 

على نفسه عزلة امتدت سبع سنوات.
قد تكون دمية القندس مثلت لغيبسون طريقة 
لينفس عن نفسه، حيث يقول: عندما تضعها يمكنك 
أن تقول أشياء ال تقولها عادة، أشياء فعال ملتوية 

تتدفق من الوعي بشكل غير مقيد.
كما أن الفيلم متميز، ويختلف عن أدواره السابقة، 
حيث يبدو غيبســـون مفتول العضالت وحاقدا 

وسريع الحركة.
ففي فيلم القندس يمثل غيبسون دور إنسان 
محطم، ليس هذا فحســـب، بل يقدم 90% تقريبا 
مـــن دوره بلهجة عامية صعبة، عدا عن ضرورة 

التعامل مع الدمية. 

ميل غيبسون يدخل
أكثر مراحل حياته اضطرابًا

أوبرا في برنامجها األخير:
تغلب ضيوفي على خجلهم.. سر جناحي 

حملها، على املسرح منذ منتصف 
نوفمبر، عندمـــا غنت مع مارك 
الفوان في باريس ملناسبة تسليم 
جائزة »كونستاتان« للعام 2010 
للمغنية الفرنسية املغربية هندي 

زهرة.
وستغني كارال بروني »ثماني 
مقطوعات« من سجلها الغنائي، 
في هـــذا احلفل اخلـــاص الذي 
ســـيقام في مكان لم يعلن عنه 
بعد، برفقة عازف الغيتار اخلاص 
بها تاو، على ما اوضحت املسؤولة 

االعالمية.
وهي املرة الرابعة التي يقدم 
فيها هذا املوقع الذي تأسس في 
يناير والتابع ملجموعة »بال نيت 
فينانس«، حيث أبرز مستثمريه 
هـــو رجـــل األعمال الفرنســـي 
الكســـاندر االر، عروضا متاحة 

ألعضائه.

 باريس ـ أ.ف.پ: ســـتعتلي 
الســـيدة الفرنسية األولى كارال 
بروني ساركوزي خشبة املسرح 
في باريس للمرة األولى منذ 6 
أشهر، تلبية لدعوة موقع »مايكرو 
وورلـــد« االلكتروني للقروض 
الصغيـــرة التابع ملجموعة »بال 
نيت فينانس«، علـــى ما أعلن 

املوقع السبت.
وسيتم اختيار نحو 15 شخصا 
عبر ســـحب بالقرعة، من أصل 
2100 عضو فـــي هذه املجموعة 
التي تسهم في متويل مشاريع 
في البيرو وكمبوديا والسنغال 
ولبنان عبر مصـــارف محلية، 
ليتمكنوا من حضـــور احلفلة 
الفنية، حسبما قالت مسؤولة عن 

املوقع لوكالة »فرانس برس«.
ولم تظهر عارضـــة األزياء 
السابقة التي كشفت مؤخرا عن  كارال بروني

ميل غيبسون


