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فيلم »كارز 2« يتصدر شباك 
التذاكر في أميركا الشمالية

چنيفر لوپيز تشارك كاميرون 
دياز بطولة فيلم جديد

صاللة العمانية استعدت 
الستقبال املوسم السياحي

ضبع يلتهم جسد طفلة في األردن

اجلنون يصيب جزائرية اكتشفت 
زواجها بأخيها بعد 20 عامًا

»أسوأ أم في العالم« 
تخدع ابنها في عيد ميالده

اتهام مدير مدرسة بقتل معلم 
بسبب مسألة حسابية!

لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: تصدر فيلم الرسوم املتحركة 
»كارز 2« الذي يتبع مغامرات الســــيارة احلمراء »فالش 
ماكوين« املتورطة هذه املرة في عملية جتســــس دولية، 
شباك التذاكر في أميركا الشــــمالية بعد بدء عرضه في 

نهاية األسبوع.
سجل الفيلم من إنتاج شركة »بيكسار« ايرادات جيدة، 
على الرغم من االنتقادات احلادة، فحصد 60 مليون دوالر، 
على ما أظهرت األرقام الصادرة عن شــــركة »اكزيبيتور 

ريلشنز« األحد املاضي.
جمع اجلزء األول من »كارز« سنة 2006 ما مجموعه 

حوالي 461 مليون دوالر.
واحتل املرتبة الثانية في شباك التذاكر فيلم جديد آخر 

وهو »باد تيتشر« مع 31 مليون دوالر من اإليرادات. 
تــــدور أحداث هــــذا الفيلم الكوميدي حول مدرســــة 
مجنونة )كاميرون دياز( حتاول إغواء زميلها )جاسنت 

تيمبراليك(.
أما فيلم »غرين النترن« فتراجع من املرتبة األولى إلى 
املرتبــــة الثالثة، محققا إيرادات بلغت 183 مليون دوالر، 
ومــــا مجموعه 89.3 مليون منــــذ بدء عرضه. يحكي هذا 
الفيلم من إخــــراج مارتن كامبل قصة بطل خارق )راين 

رينولدز( اختير من بني البشر إلنقاذ العالم.

لــــوس اجنيليسـ  يو بي آي: وقعــــت النجمة الهوليوودية 
چنيفر لوپيز على اتفاق ملشــــاركة املمثلة األميركية كاميرون 
دياز بطولة فيلم »ما يجب توقعه خالل احلمل« اجلديد. وأفادت 
مجلة »إنترتينمنت ويكلي« األميركية ان لوپيز ســــتؤدي دور 
»هولي« وهي امرأة تلجأ إلى التبني بعد مواجهة مشــــاكل في 
اإلجناب. ويحكي الفيلم املقتبس عن كتاب هايدي موكوف الذي 
يحمل االسم عينه قصة 5 أزواج يعيشون فرحة عملية الوالدة. 
وأشارت املجلة إلى انه من املتوقع أن يطلق الفيلم في مايو 2012 

أي في الوقت الذي حتتفل فيه الواليات املتحدة بعيد األم.

صاللة ـ كونا: اكد رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة املنظمة 
ملهرجان صاللة السياحي سالم ابن عوفيت الشنفري ان مدينة 
صاللة استعدت ملهرجان وخريف صاللة 2011 يوم اجلمعة القادم 

واستقبال املوسم السياحي.
وقال الشنفري انه متت متابعة كافة االجراءات والتجهيزات 
الالزمة لنجاح هذا املوســــم بالتعاون مع اجلهات واملؤسسات 
املعنية مشيرا الى ان املهرجان يحقق حراكا اقتصاديا وثقافيا 

واجتماعيا وترفيهيا.
ولفت الى ما تعكسه احصائيات مختلفة سواء في عدد مرتادي 
مركز البلدية الترفيهي او احصائيات الفرص التوظيفية املؤقتة 

التي يوفرها املهرجان للباحثني عن عمل من ابناء احملافظة.
واضاف ان مهرجان صاللة الســــياحي وما ســــوف تشهده 
محافظة ظفار من مشاريع سياحية اقتصادية ضخمة مرتقبة 
سيعزز املساعي الن تكون السلطنة مبا فيها محافظة ظفار من 

الوجهات السياحية الرائدة اقليميا وعامليا.
واشار الى ان مهرجان صاللة السياحي اعتاد االحتفال بالنهضة 
املباركة واجنازاتها وثمارها مشيرا الى ان احتفال العام املاضي 
اتى منسجما مع احتفاالت الســــلطنة بالعيد الوطني االربعني 
املجيد على مسيرة العطاء العمانية اخليرة وهذا العام يتناول 
املهرجان احدى السمات البارزة التي ميزت هذه النهضة وهي 
السالم. واوضح املســــؤول العماني ان صاللة متتلك مقومات 
وأراضي ســــياحية خصبة تضم في جنباتها مختلف البيئات 
الطبيعية حيث تشتهر بالشــــواطئ البيضاء والرمال الناعمة 
وسلسلة من اجلبال واالودية والســــهول املنبسطة وصحراء 
رائعة ممتدة الى الربع اخلالي وعيون مائية منتشــــرة في كل 

ربوعها ونافورات طبيعية وكهوف متنوعة.

عثرت شـــرطة محافظة الكرك األردنية على بقايا جلسد 
طفلة تبلغ من العمر عامـــا ونصف العام، بعد التهامها من 

قبل ضبع.
وكان ذوو الطفلة الذين يقطنون بيت شـــعر في منطقة 
غور الصافي، أبلغوا األجهـــزة األمنية عن اختفائها صباح 
السبت، ونتيجة للتحريات والبحث عثر على بقايا من جسدها 
مساء السبت، فيما قامت اجلهات املختصة بعمل مسح شامل 

للمنطقة للعثور على الضبع املفترس.

اجلزائر ـ ام بي سي: ذكرت تقارير صحافية أن جزائرية 
أصيبت باجلنون، بعد أن اكتشـــفت أنها متزوجة من أخيها 

في الرضاعة ألكثر من 20 عاما.
وقالت صحيفة »الشروق« اجلزائرية ان املرأة في العقد 
اخلامس من عمرها أجنبت من أخيها ثالثة أبناء، مشـــيرة 
إلى أن الزوجة اكتشـــفت األمر من خالل إحدى العجائز في 
مدينة اجللفة التي كانت تعلـــم األمر وأخفته بحكم بعض 

التقاليد والعادات.
والحظ سكان حي حاشي معمر في مدينة اجللفة اجلزائرية، 
أن سيدة تهيم في الشوارع وتبيت أمام منازل احلي، ولدى 
استفسارهم عن حالتها علموا أنها كانت تعيش حياة مستقرة 
برفقة زوجها الفقيـــر وأوالدها في أحد األحياء القريبة من 
حيهم، إال أنها بعد أن علمت أن زوجها هو أخوها من الرضاعة 

أصيبت باجلنون.
من جهتـــه، أصيب زوجها أيضا بنوع من الهســـتيريا، 
حيث إنه لم يخرج من منزله منذ ســـماعه اخلبر الذي نزل 
عليه كالصاعقة، ليخســـر أم عياله بسبب السر الذي أخفاه 
بعض املقربني ألكثر من 20 ســـنة، ليتســـببوا في تفتيت 

عائلة بكاملها.
ومعلوم أن اهلل قد حرم نكاح األخت في الرضاعة، فقال 
اهلل جل وعال: )وأمهاتكم الالتـــي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة..(، وقال النبي ژ »يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب«، وحدد الفقهاء احلد األدنى املوجب للحرمة وإثبات 

األخوة وهو خمس رضعات مشبعات.

واشنطنـ  ام.بي.سي: أقدمت أم أميركية على عمل خدعة 
قاســـية في ابنها الصغير في عيد ميالده، حيث أوهمته 
بهدية جهاز ألعاب »إكس بوكس«، لكن عندما فتح الهدية 

وجد أن بها مالبس قدمية.
»ڤيديو« الواقعة جذب أكثر من مليوني مشاهدة على 
»اليوتيوب«، وأثار غضب الزوار الذين وصفوا األم بأنها 
األسوأ في العالم، ألنها تركت ابنها يبكي، بحسب صحيفة 

»الديلي ميل« البريطانية.
وأظهر الڤيديو »جوناثان« وهو يقوم بفك هدية عيد 
ميالده بلهفة شـــديدة ومن حوله عائلته، بينما يصوره 
أخوه األكبر بـ »الكاميرا«، ويشـــجعه على فتح الهدية، 
ليكتشـــف أنها عبارة عن صندوق جلهاز »إكس بوكس« 

مليء باملالبس القدمية.
وقـــال له أخوهـ  الذي ظهر صوتـــه فقط في الڤيديو: 
»جوناثان أنت في حاجة إلى مالبس شـــتوية، ماذا كنت 
تظن في الصندوق؟، نحن ال نستطيع شراء جهاز »إكس 
بوكس«، لذلك انظر للكاميرا وابك«، وسلطت »الكاميرا« 

على وجه جوناثان وهو على وشك البكاء.
في خلفية املشـــهد، تظهر أم الطفـــل تضع يدها على 
وجهها وهي حتاول أن تكتم ضحكاتها، وتغادر مع سيدة 

أخرى بعد أن اكتشف جوناثان »اخلدعة«.
وفى محاولة لتدارك املوقف، كتب أخو جوناثان قائال: 
»لقد حصل أخي على »إكـــس بوكس« بالفعل، ومن يرد 
أن يراه فلينتظر »الڤيديـــو« املقبل«، لكن لم يحمل هذا 

»الڤيديو« إلى اآلن.
وذكـــرت الصحيفة البريطانيـــة أن مصدرا في عائلة 

»جوناثان« أكد أنه لم يحصل حتى على جهاز األلعاب.
زوار »اليوتيوب« يتعاطفون بشـــدة مع »جوناثان«، 
ويعرضـــون علـــى »جوناثـــان« أجهزة ألعـــاب »إكس 

بوكس«. 

هانوي ـ د.ب.أ: القت الشرطة الڤيتنامية القبض على مدير 
مدرسة ابتدائية في منطقة »دلتا ميكوجن« بڤيتنام التهامه بقتل 

معلم سخر من قدرته على إجراء مسائل حسابية.
وقــــال ماي فان فــــوجن نائب قائد شــــرطة املنطقة ان مدير 
املدرسة جنوين تان آن )36 عاما( اتهم بطعن تران فييت ترييو 
في رقبته خالل شجار حتت تأثير السكر يوم اجلمعة املاضي. 
وذكر شــــاهد عيان، اصيب بطعنات أيضا خالل الشــــجار، أن 
العراك بدأ بعد أن اتهم ترييو مديره بأنه سيء في الرياضيات. 
وفر آن من املكان واختبأ في أحراش بالقرب من منزله قبل أن 
تلقي الشرطة القبض عليه، وفقا ملا ذكرته صحيفة »تان نيني«. 
ويتلقى الشاهد عالجا في املستشفى بسبب اإلصابات التي حلقت 

برقبته، ومازال التحقيق مستمرا في جرمية القتل.

ملصق الفيلم چنيفر لوپيز

مدينة صاللة الساحرة

بيع سترة مايكل جاكسون في »ثريلر« مقابل 1.8 مليون دوالر
بيع تذكارات جاكسون حملمية 
شـــامباال في والية كاليفورنيا، 
التي استقبلت منري جاكسون 

البنغاليني »ثريلر« و»سابو«.
ومن بني املعروضات األخرى، 
بيع حذاء لفرانك سيناترا بـ 2500 
دوالر وسيارته اجلاغوار موديل 

1986 بـ 19 ألف دوالر.
وتوفي جاكسون وعمره 50 
عاما في 25 يونيو 2009، على ما 
يبدو من جرعة زائدة من مخدر 
البروبوفول القوي. ومن املقرر 
أن يخضع طبيبه، كونراد موراي، 
للمحاكمة بتهمة القتل غير العمد 
ملسؤوليته عن مقتل جاكسون.

التي أشـــارت إلى أنها ستحقق 
ما يتراوح بـــني 200 ألف و400 

ألف دوالر.
دار جوليـــان  وأوضحـــت 
القطـــع املعروضة اخلاصة  أن 
بجاكســـون تألقـــت عـــن تلك 
اخلاصة بفريق البيتلز ومادونا 
والفيس بريســـلي، فقد بيعت 
كلمات كتبها بيده ألغنية »وي 
آر ذا ورلد« )نحن العالم( بـ 270 
ألف دوالر، وبيعت األسطوانة 
البالتينية اخلاصة به مببلغ 20 
ألف دوالر ونظارة شمسية بـ 60 

ألف دوالر.
وسيخصص جزء من عائدات 

ـ وكاالت:  لوس أجنيليـــس 
بيعت ســـترة مايكل جاكسون 
احلمراء التي ارتداها في أغنية 
»ثريلر« مببلـــغ ضخم بلغ 1.8 
مليون دوالر في مزاد علني أجرى 
هذا األسبوع لبيع تذكارات عظماء 
املوســـيقى، بعد عامني من وفاة 

ملك البوب املأساوية.
وأعلنت دار جوليان للمزادات 
فـــي واليـــة كاليفورنيـــا النبأ 
قائلة: »رقم قياسي آخر ملايكل 

جاكسون«.
وجتاوز سعر السترة اجللدية 
احلمراء التي ارتداها جاكسون في 
أغنية »ثريلر« الشهيرة التوقعات 

سترة مايكل جاكسون

كيت وينسلت: دوري في »ميلدريد بيرس« األصعب منذ.. »تايتانيك«

ماجي كيو: لست رومانسية.. وأستمتع بضرب الرجال

يومــــا لكن لم يخطــــر أحد في 
بالــــي غيرها عندمــــا كنت أقرأ 

الكتاب«.
يشار إلى ان املسلسل يسرد 
قصة حياة »ميلدريد بيرس« وهي 
امرأة مطلقة تبدأ عمال خاصا بها 
وجتهد كثيرا بعد طالقها وتواجه 
التصادم  أبرزها  مشاكل عديدة 

مع ابنتها.
وميثل في املسلسل أيضا كل 
من غي بيرس وإيفان رايتشل 
وود التي اعتمــــدت كثيرا على 
وينسلت عند تصوير أول مشهد 

لها عارية.
يذكر ان وينسلت لعبت دور 
البطولة مع ليوناردو ديكابريو 
في فيلم تايتانيك الشهير وهي 
تتعرى فيه ليرسمها حبيبها قبل 
أن تغرق الســــفينة وميوت هو 

وتبقى هي حية.

لكن مخرج املسلســــل تود 
هلينز قــــال انه لم يفكر في أي 
شخص آخر غير وينسلت لتأدية 

الدور.
وأضاف »أنــــا لم ألتق كايت 

أنه  إلــــى  وأشــــارت »ماجي« 
سيكون من الرائع لو أجرت بعض 
التعديالت، مشيرة إلى أنه سيكون 
مميزا لو استطاعت أن تفعل كل 
ما تريده في »هوليوود« بدال من 
االجتاه إلى جتسيد أدوار بعينها. 
وأضافــــت أن العمل في هوليوود 
ليس سهال، ألنهم يصنفون املمثلني 
في الطريق الذي يرونه مناســــبا 
لقدراتهــــم، وأنهــــا ليســــت ملكة 
الرومانســــية، ولم جتســــد دورا 
رومانسيا كامال، مؤكدة أن دورها 
الرومانسي يتطلب منتجا يتخذ 

قرارات شجاعة لتنفيذه.

لندن ـ يو.بــــي.آي: اعترفت 
النجمة البريطانية كيت وينسلت 
بأن الدور الذي تؤديه في مسلسل 
»ميلدريــــد بيرس« التلفزيوني 
اجلديد كان أصعب األدوار التي 

أدتها منذ فيلم »تايتانيك«.
ونقل موقع »واتس أون تي 
ڤي« البريطاني عن وينســــلت 
احلائزة جائزة أوســــكار والتي 
الرئيسية  أدت دور الشخصية 
في املسلسل القصير »كان األمر 
أشبه بتصوير فيلمني ونصف 

الفيلم خالل 16 أسبوعا«.
وأضافت »أعتقد ان هذا األمر 
كان أصعــــب من أي مشــــروع 
سينمائي شاركت فيه منذ فيلم 

تايتانيك«.
يشار إلى ان وينسلت تطل 
في كل مشهد من مشاهد املسلسل 

تقريبا.

القاهرة ـ ام بي ســــي: كشفت 
الفنانة »ماجي كيو« بطلة مسلسل 
Nikita أنها تستمتع بضرب الرجال 
خالل مشاركاتها الفنية في األفالم 
واملسلسالت. واعترفت بأنها ليست 
رومانسية، لكنها تتمنى أن تؤدي 
دورا رومانسيا، واالبتعاد عن منط 
»األكشــــن« الذي ظهرت به خالل 

السنوات املاضية.
وصرحت »ماجي«، في حوار لها 
بأنها دائما ما تشارك في أفالم إثارة، 
مثل »املهمة املستحيلة« وأحدث 
أفالمها »الكاهن« الذي حتارب فيه 

مصاصي دماء.

كيت وينسلت

ماجي كيو

مقاضاة ليدي غاغا بتهمة االستفادة من أموال تبرعات 
جتمعها لضحايا زلزال اليابان

املاضي دعــــت فيها إلى زيارة 
املناطق املنكوبة بفعل الزلزال 

وأقامت حفال خيريا.

كل األرباح ســــتعود ملصلحة 
الزلزال. وكانت غاغا  ضحايا 
بدأت جولة اليابان يوم اجلمعة 

ـ يو.بي.آي: رفعت  طوكيو 
شركة محاماة في مدينة ديترويت 
األميركية دعوى قضائية ضد 
املغنية الشـــهيرة ليدي غاغا 
تتهمها فيها باالستفادة ماديا 
من الســـوارات التـــي تبيعها 
عبر موقعها االلكتروني جلمع 
األموال ملصلحة ضحايا زلزال 

اليابان.
 »800« شـــركة  وتقـــول 
للمحاماة التي تقدمت بالدعوى 
يوم اجلمعـــة املاضي ان غاغا 
حتتفظ بجزء مـــن مبلغ الـ 5 
دوالرات التي يدفعها كل شار 
مقابل السوار وتضخم أسعار 
الشـــحن كي تكسب املزيد من 

املال.
وتقـــول الشـــركة إن غاغا 
احتسبت األموال التي تبرعت 
التبرعات  بها شخصيا ضمن 
التي جمعتها مبادرتها بغية أن 

يبدو انها جمعت ماال أكثر.
أنهــــا تخــــدع  وأضافــــت 
املتبرعني، اذ يقول موقعها ان 

ليدي غاغا

الطفل املخدوع


