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لندن ـ وكاالت: ظهر في 
احللقة املاضية من برنامج 
»بريتان جوت تاالنت« شبيه 
املطرب العاملي جاسنت بيبر، 
حيث أطلــــق كثيرون على 
رونان باركي )12 عاما( لقب 

حصد أعلى األصوات بالبرنامج البريطاني

شبيه »جاسنت بيبر« يبهر اجلمهور 
في مسابقة تلفزيونية

»بيبر البريطاني«، الذي أدى 
أغنية عاطفية بإحساس بالغ، 
مما جعله جنم التصفية قبل 

النهائية من البرنامج.
وانتزع باركــــي إعجاب 
اجلمهور وجلنة التحكيم بعد 
 you Feel my أن أدى أغنية
love « »make  وفي تعليق 
جلنة التحكيــــم على أدائه 
قال سيمون كويل »باركي 
ليس شبيها لبيبر، بل هو 
على نقيضــــه، في اختياره 
لألغاني وتأثره الواضح في 

صوته«.
وأضاف: »أنت تغني من 
قلبك، وسيكون من الصعب 
هزميتك في هذه املسابقة« 
بحسب صحيفة ديلي ميل 
البريطانية الثالثاء 31 مايو 

2011م.
ولم يكن باركي شــــبيها 
لبيبر في الشكل فقط، لكن 
فــــي الزي والشــــعر، حيث 
ارتدى قميصا أزرق وبنطاال 
اللون، وصفف شعره  بني 

مثل جاسنت بيبر.
وظهرت على الشاشــــة 
عينا عضوة جلنة التحكيم 
أماندا هولدن دامعتني، والتي 
حيت باركي بحفاوة بالغة 
بعد األغنية، وقالت: »أداؤك 
رائع، ويجب أن يكون والداك 
فخورين بك، كما سيفخر بك 

وطنك بعد هذا األداء«.
وحصد رونان باركي أعلى 
األصوات بني املتسابقني في 
هذه املرحلة ليتقدم خطوة 
لقــــب »بريتان جوت  نحو 
الذي يرشــــحه له  تاالنت« 

الكثيرون. رونان باركي

 السكاكر بدل السجائر.. حملة للشرطة 
الروسية ملكافحة التدخني 

سائقة حافلة تنقذ ضفدعًا وتفقد عملها
أوقفت احلافلة وترجلت منها ووضعته على الرصيف

رسم الرجل العاري يرجع إلى عام 1504

لوحة ملايكل أجنلو بـ 8 ماليني دوالر

موسكوـ  أ.ف.پ: باشرت الشرطة الروسية 
الثالثاء حملة ملكافحة التدخني مقترحة على 
املدخنــــني في محطات القطار في موســــكو 
استبدال السجائر بالسكاكر مبناسبة اليوم 

العاملي ملكافحة التدخني.
 وقالت املســــؤول في شــــرطة النقل في 
موســــكو ايلينا بوبيلكوفــــا قبيل انطالق 
احلملة في محطة ياروسالفسكي »عناصر 
الشرطة الروسية يدعمون منط حياة صحيا«، 
وانطلقت عدة فرق »مطاردة املدخنني«، وهي 
مؤلفة من ثالثة عناصر احدهم يحمل سطل 
ماء الطفاء الســــجائر والثاني علبة سكاكر 
والثالث منشــــورات تدعو الى التوقف عن 

برلني ـ وكاالت: في حني حتدثت وسائل 
إعالم مؤخرا عن ســـائق حافلة أميركي فقد 
عمله ألنه دهس عن ســـابق إصرار وترصد 
رجـــل ثلج كان يقف علـــى قارعة الطريق، 
تعرضت ســـائقة حافلة أملانيـــة النتقادات 
شـــديدة أدت لفقدانها عملها بعد ان توقفت 
في منتصف الطريق لدقائق قليلة من أجل 

إنقاذ حياة ضفدع.
فبعد ان رأت كريســـتينا بومرال، وهي 
فرنسية تعمل في أملانيا منذ قرابة 15 عاما 
ضفدعا يعترضهـــا دون ان يدري باخلطر 
الذي يهدد حياته، أوقفت احلافلة وترجلت 
منها وأمســـكت به ووضعته على الرصيف 
ولسان حالها يقول »ال تغامر بحياتك مستر 
ضفدع«، ما أدى الى استهجان بعض الركاب 
الذين كانوا منزعجني أصال بســـبب تأخر 

احلافلة حلوالي نصف ساعة.
أسفرت هذه احلادثة عن فصل بومرال بعد 
ان تلقت شركة املواصالت التي تعمل لديها 

شكاوى من الركاب املستائني من تصرفها.
وحول هذا األمر أعلنت الشركة ان كريستينا 
بومرال لم تفصل من عملها بسبب إنقاذها 
حلياة الضفدع بل بســـبب شكاوى متكررة 
تصل إلدارة الشركة حولها، مما يشير الى 
ان األمر يتعلـــق بالضفدع الذي قصم ظهر 
البعير. من جانبها قالت بومرال انها لم تفعل 
إال ما أماله عليها ضميرها، فقد مارست عملها 
وأنقذت حياة كائن حي، متسائلة ما الذي كان 

لندن ـ رويترز: من املتوقع أن يجلب رسم 
حتضيري للوحة »معركة كاسكينا« املفقودة 
لفنان عصر النهضـــة االيطالي مايكل أجنلو 
بوناروتي بني ثالثة ماليني جنيه اســـترليني 
وخمسة ماليني )5-8 ماليني دوالر( عند بيعه 

في مزاد يوم اخلامس من يوليو.
وحسبما ذكرت دار كريستي للمزادات التي 
ســـتعرض العمل في لندن فان رســـم الرجل 
العاري يرجع تاريخـــه الى حوالي عام 1504 
بعد فترة وجيزة من بدء مايكل أجنلو العمل 
في مهمته الرئيسية لالحتفال بذكرى الفضيلة 

املدنية لفلورنسا.

التدخني.
 واوضحت بابيلكوفا ان التحرك يهدف 
الى »التذكير بان التدخني ممنوع في قطارات 
الضواحــــي وانــــه يضر بصحــــة املدخنني 
واالشخاص الذين يستنشقون هذا الدخان«، 
وقد فوجئ املدخنون بالشرطة توزع عليهم 
السكاكر وعمد غالبيتهم الى اطفاء السيجارة 
من دون تردد وراحــــوا يقرأون ما ورد في 

املنشورات.
 وقد بدا االقتناع على بعض املدخنني الذين 
قالوا »حسنا سنحاول االقالع عن التدخني«، 
فيما اكد البعض االخر عزمه على مواصلة 

التدخني مهما حصل.

ينبغي عليها فعله في هذه احلالة.
وقـــد حظيـــت قضية »الضفـــدع« الذي 
اختفى عن األنظـــار، باهتمام بالغ من قبل 
وسائل اإلعالم وجمعيات الرفق باحليوان، 
التي ساندت كريستينا بومرال ودافعت عن 
حقوقها، األمر الذي دفع إدارة الشـــركة الى 
إعادة النظـــر بقرارها واإلعالن عن احتمال 
إعادة موظفتها السابقة الى العمل، »شريطة 

تغيير سلوكها«.
هذا ولم حتدد الشـــركة ماهية ســـلوك 
كريســـتينا بومرال الـــذي ينبغي تغييره، 
وهل يعني انها في حال صادفت في طريقها 
ضفدعا آخرا أال تكترث به وتدهســـه، أم ان 
األمر يتعلق بسلوك آخر فضلت الشركة عدم 

اإلفصاح عنه؟
ومن يدري رمبـــا قررت بومرال التوقف 
والترجل من احلافلة ظنا منها ان أحدهم تعمد 
وضع الضفدع في منتصف الشارع ويقوم 
بتصويرها كما صور أحدهم سائق احلافلة 
األميركي، فقررت التوقف كي ال تفقد عملها. 
وقد علـــق أحدهم على هذه احلادثة بالقول 
انه من الوارد ان يكون هذا الضفدع هو ذلك 
األمير الذي لم يفلح حتى اآلن بلفت انظار 
الفتاة التي ستطبع قبلة على شفتيه ليعود 
شابا وسيما فقرر ان يلفت األنظار بهذا الشكل 
الصارخ، او رمبا دفعه اليأس الى ان يضع 
حدا حلياته البائسة بعد ان فقد األمل نهائيا 

بأن يعود إلى ما كان عليه.

وكانت حكومة فلورنســـا قد كلفت مايكل 
أجنلو وزميله ليوناردو دافنشي برسم لوحات 

جدارية عن معركة لقاعة في قصر املدينة.
ولم تســـتكمل لوحة »معركـــة أنغياري« 
لدافنشي وال »معركة كاسكينا« ملايكل أجنلو 
وفقدت االثنتان رغم ما تبقى منهما من النقوش 

والرسومات.
وقال بنيامني برونيت الرئيس الدولي للفنون 
القدمية ورســـوم القرن التاسع عشر في دار 
كريستي للمزادات اليوم الثالثاء »هذا الرسم 
يقدم صلة نادرة بشكل استثنائي ومباشرة الحد 

أعظم الروائع الغربية التي لم تكتمل«.

السماء متطر نقودًا في البرازيل

السعودية حتدد سن الزواج بـ 17 عامًا
الريــــاض ـ د.ب.أ: ذكــــرت 
تقاريــــر صحافية ســــعودية 
امس أن وزارة العدل السعودية 
تعتزم حتديد ســــن الزواج بـ 

17 عاما.
الشــــورى  وكان مجلــــس 
الذي يعتبر هيئة  السعودي، 
استشــــارية، أوصــــى االثنني 

العدل  املاضي بتكليف وزارة 
بوضع تنظيم للحد من زواج 

القاصرات.
وأوضحت صحيفة »إيالف« 
اإللكترونيــــة، احملجوبــــة في 
السعودية، أن قضية »تزويج 
القاصرات« تعد أكثر القضايا 
جدال في األوساط السعودية 

التي اعتادت العديد من أقاليمها 
سن قوانني خاصة بتحديد سن 
الزواج حسب رؤيتها في ظل 

غياب تنظيم رسمي بذلك.
الرأي  وأشــــعلت القضية 
العام السعودي قبل املختصني 
واحلقوقيــــني، خصوصا مع 
القاصرات  انتشــــار تزويــــج 

لرجــــال أكبر منهن بالعمر، ما 
الناشــــطني السعوديني  جعل 
يطالبون بوضع ضوابط حتد 
من زواج القاصرات وهو ما أقره 
مجلس الشــــورى في جلسته 
االثنني برئاسة رئيس املجلس 

الشيخ عبداهلل آل الشيخ.
الشــــورى  ووافق مجلس 

على قيام وزارة العدل بوضع 
تنظيم أو ضوابط حتد من زواج 
القاصرات، و»إلــــزام مأذوني 
األنكحــــة بتنفيذها« وجنحت 
التوصية بكسب تأييد سبعة 
وســــبعني عضوا، فــــي مقابل 
خمسة وثالثني عضوا رأوا عدم 

احلاجة إلى التنظيم.

ريو دي جانيــــرو ـ أ.ف.پ: 
التلفزيــــون  أمطــــرت محطــــة 
البرازيلية »ريكورد« آالف األوراق 
النقدية وسط ريو دي جانيرو 
للترويج ملسلســــلها الشــــعبي 
اجلديــــد »فيــــداس ان جوغو«، 
وفي حلقــــة االثنني املاضي من 
هذا املسلسل فازت مجموعة من 
الشخصيات في اليانصيب مببلغ 
200 ألف ريال برازيلي )حوالي 

يلجأ فيها اي برنامج تلفزيوني 
الى هذا النوع من التسويق« آمال 
ان يزيد عدد املشاهدين بنسبة 
البرازيليــــون  30%. ويعشــــق 
مسلسالت »تيلينوفيال« اليومية 
الشعبية التي تستمر عدة اشهر، 
وتســــتقطب مسلسالت محطة 
»تي في غلوبو« املنافسة حملطة 
»ريكورد« 60 مليون مشاهد كل 

مساء.

 فعند الظهر وفي احد شوارع 
ألقيت من  التجاري  وسط ريو 
احد األبنية أوراق نقدية أصلية 
مخلوطة بأوراق نقدية بالستيكية 
في حــــني راحت مروحية تابعة 
للمحطة التلفزيونية تصور ردة 

فعل املارة.
 وقد تدافع هؤالء في محاولة 
للحصول على األوراق النقدية، 
وقال نيفيس »انها املرة األولى التي 

90 ألف يورو(.
 وأوضح مدير التسويق في 
احملطة الشعبية توماز نيفيس 
»الفكرة تقوم على جعل هذا الفوز 
ملموســــا للكاريوكاس )سكان 
ريو(، من يتابع املسلسل سيدرك 
ذلك فــــورا وهذا األمر ســــيثير 
فضول من ال يشاهد املسلسل«، 
وأوضح ان مبلغ »64 ألف ريال 

)حوالي 28 الف يورو( وزع«.

املئات يتقاتلون على النقود املمطرة

روسي يدفع حياته ثمنًا لـ »اختبار شجاعته«
 بعد طلبه أن يدفن حيًا

دبي ـ العربية: طلب شخص 
من صديق له أن يطمره حيا في 
الليالي ليثبت شجاعته  إحدى 
ويختبر مقاومته إال أنه قضى 
خالل هذه التجربة الغريبة في 
منطقة يالغوفيشتشنسك في 
أقصى الشرق الروسي على ما 

ذكرت الشرطة امس.
وقال الناطق باسم الشرطة 
اليكســـي لوبينسكي »بحسب 
صديقـــه أراد الرجــل البــــالغ 
35 عاما ان يختبر مقاومته فطلب 
منه بإصرار أن يســـاعده على 

متضية الليل مطمورا«.
الرجـــالن حفرة في  وحفر 
إحدى احلدائق ووضعا نعشا 
صنعاه بأيديهما مجهز بأنابيب 
للتهوئة على ما أضاف، ومتدد 

الضحيـــة في النعش مع غطاء 
وزجاجة مياه وهاتف نقال.

وغطى الصديق احلفرة بألواح 
خشبية وعشرين سنتمترا من 
التراب وعـــاد الى منزله بعدما 
تلقـــى اتصاال هاتفيـــا مطمئنا 
مصدره النعـــش. وفي صباح 
اليوم التالي فتح احلفرة ليعثر 

على صديقه جثة هامدة. 
وقال لوبينسكي إن أمطارا 
غزيرة تســـاقطت على املنطقة 
ليال وقد تكون مياه األمطار سدت 

أنابيب التهوئة.
وفي الصيف املاضي قضى 
أحد ســـكان منطقة فولوغودا 
)شمال( اختناقا بعدما طمر نفسه 
بالتـــراب للتخلص من اخلوف 

من املوت.

لوس أجنيليس ـ د.ب.أ: اعلنت شركة نيو اليت سينما ام جي 
ام اند وارنير لالنتاج عن اسماء ومواعيد اطالق األفالم املتممة 

لثالثية فيلم ملك اخلوامت »لورد اوف ذا رينجز«.
ومن املقرر ان يتم عرض الفيلم االول وهو »ذا هوبيت: ان ان 
ايكسبيكتت جيرني« )رحلة غير متوقعة( في 14 ديسمبر 2012 
في حني سيتم عرض اجلزء الثاني من الفيلم »ذا هوبيت: زير 
اند باك اجني« )الذهاب والعودة مجددا( في 13 ديسمبر 2013.

ويقوم املخرج بيتر جاكسون بتصوير جزأي الفيلم اللذين تبلغ 
تكلفتهما 500 مليون دوالر في نيوزيلندا بصورة متعاقبة كما 

فعل مع اجزاء فيلم ملك اخلوامت الثالثة.
والفيلمان اجلديدان مأخوذان عن رواية للمؤلف جيه ار ار 

توليكن. 
وتدور احداث ذا هوبيت قبل 60 عاما من بداية فيلم لورد اوف 

ذا رينجز ولكنهما سيضمان نفس املمثلني ومنهم اورالندو 
بلوم وكيت بالنشيت واندي سركيس.

اإلعالن عن أسماء ومواعيد األفالم 
املتممة لسلسلة فيلم ملك اخلوامت


