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أملان يبتكرون روبوتًا
يصنع الساندويتشات والقهوة

بيع مقتنيات إلليزابيث تايلور
بـ 152 مليون دوالر

راقصات ستينيات يسرقن األضواء في پولندا

لص أميركي شهير يعترف
بارتكاب 33 جرمية

سياتلـ  د.ب.أ: أقر لص شاب شهير في 
الواليات املتحدة بارتكاب 33 جرمية تصل 

عقوبتها القصوى الى عشر سنوات.
كان كواتون هاريـــس مور )20 عاما( 
املعروف باسم بيرفوت بانديت أو »اللص 
احلافي« قد اكتســـب شهرة واسعة بعدما 
متكن من الهرب من السلطات التي كانت 
حتاول اعتقاله خالل الفترة من 2008 الى 
2010 على خلفية سلسلة من عمليات السرقة 
اجلريئة والهرب التي استخدم فيها طائرات 

مسروقة.
كما اعترف هاريس مور بارتكاب عدة 
جرائم أخـــرى على املســـتوى االحتادي 

سيصدر احلكم فيها الشهر املقبل.
وطالب ممثلو االدعـــاء القاضي فيكي 
تشرشل بتطبيق أقصى عقوبة على هاريس 
مور الذي يقولون عنه انه كان ميثل تهديدا 
وجعل الناس يخافون اخلروج من منازلهم. 
وقال ممثل االدعاء للقاضي ان املتهم »اتخذ 
قرارات وكان تقديره لألمور بالغ الســـوء 

وأخذ يرتكب جرمية تلو األخرى«.
وكان هاريس مور قد اعتقل عام 2010 
بعد عامني من ارتكاب اجلرائم بشكل مستمر 
انتهت بتحطم طائرة كان قد اختطفها من 
والية انديانا لدى هبوطها في بستان لزراعة 

املاجنو بجزر الباهاما.

برلنيـ  وكاالت: جنح علماء أملان في حتقيق 
اختراع مذهل ســـيكون له شـــأن كبير في 
السنوات املقبلة ملا يحمله من اهمية بالغة، 
حيث متكنوا من تصميم روبوتات ذات قدرات 
متميزة بإمكانها اعداد الساندويتشات دون 

احلاجة الى مساعدة.
وكل ما على املستفيد فعله هو ان يذكر 
طلبـــه كي يعـــده له الروبـــوت في احلال، 

وأطلق العلماء على الروبوتات اسمي روزي 
وجيمس.

ومتتلك روزي املرونة الكافية التي متكنها 
من اعداد الساندويتشات والقهوة، حيث متتلك 
يدين بكل منها اربعة اصابع، اضافة الى نظام 
حتكم آلي فائق الذكاء مع كاميرا كنيكت ثالثية 
االبعاد، اما جيمس فهو روبوت متحرك عليه 

فقط ايصال الطلبات ألصحابها.

الروبوت يعد الساندويتش

فـــي دار مزادات  مبيعات 
 »كريســـتي« بنيويـــورك

بـ 152.2 مليون دوالر.
وقال مدير »كريستي«، 
مارك بورتر، في ختام املزاد 
الذي استمر 4 ايام: »اإلقبال 
من املهتمني من جميع أنحاء 

العالم كان ساحقا«.

)63 عاما( وهي تبدل مالبسها 
في حجــــرة خصصت لهذه 
الغاية فــــي بيت الثقافة في 
مدينــــة الزي التــــي تضــــم 
ستة آالف نســــمة »ال نريد 
أن نقبــــع فــــي املطبخ مثل 
اجلــــدات املســــنات«. فبعد 
عرض »بحيرة البجع« ينبغي 
على الراقصات خلع التنورة 
القصيرة بسرعة الرتداء البزة 
احلمراء اخلاصــــة برقصة 
كالينكا الروسية في اجلزء 
الثاني من هذا العرض الذي 
يقدم أمام جماعة من املسنني 
تخطوا اخلمسني من العمر.

مــــن تفصيل  وكان البد 

ومن املقرر ان يســـتمر 
املزاد على االنترنت ليوم 

آخر.
ويضم املزاد مجوهرات 
ومالبـــس ومقتنيات فنية 

للنجمة الراحلة تايلور.
ووفقـــا لبيانـــات »دار 
كريســـتي« فاقـــت نتائج 
املزاد تقديراتهم للمقتنيات 

بسبعة أضعاف.
وحققت صورة كبيرة 
الراحل مايكل  البوب  مللك 
جاكســـون كان قد أهداها 
لصديقته احلميمة تايلور 

146500 دوالر.
وكان تقدير دار املزادات 
لتلـــك الصـــورة يتراوح 
بني ألفي الـــى ثالثة آالف 

دوالر.
وقد كتب جاكسون على 
تلك الصـــورة: »إلى حبي 
احلقيقي، تايلور. أحبك إلى 

األبد، مايكل جاكسون«.

الثــــوب علــــى قيــــاس أوال 
سزسزيبانسكا التي ال جتد 
أثوابا على قياسها في احملالت 
الباليه.  املخصصة لبــــزات 
والفرح يهيمــــن دائما على 

الراقصات السبع.
وتقــــول مونيــــكا باتور 
)65 عاما( التي عملت طوال 
حياتها في محل تبغ وجتلس 
على الكرســــي ملــــدة ثماني 
ساعات، »عندما أرتدي هذه 
البزة أنسى أنني سمينة. وقد 
أصبحت قــــادرة اليوم على 

التنفيس عن همومي«.
وفي اجلــــزء الثالث من 
العرض رقصة بوليوودية 
تظهر البطون املترهلة، وفي 
اخلتام رقصة فرانش كان كان 

الفرنسية املضنية.
اجلمهــــور  ويصفــــق 
تصفيقا حارا ويطالب بعودة 
الراقصات وعليهن االنصياع 
رغم التعــــب وقد بدأت هذه 
املغامــــرة قبل ثالثة أشــــهر 
النساء  عندما قررت بعض 
األعضاء في جمعية نسائية 
في بلــــدة كوبالنيــــا تأدية 
رقصة بحيــــرة البجع على 
املزاح مبناسبة عيد  سبيل 
القديسة بربارا شفيعة عمال 

املناجم.

نيويوركـ  د.ب.أ: حققت 
مقتنيات ألسطورة هوليوود 
الراحلـــة اليزابيث تايلور 

أ.ف.پ: يعتلني  ـ  پولندا 
املســــرح ببــــزات الرقــــص 
البيضاء لتقدمي عروض باليه 
كالســــيكية... فالرقص هو 
شغف هؤالء املتقاعدات السبع 
من بلدة صغيرة في جنوب 
پولندا وما من رادع يحول 
دون حتقيق هذه الهواية حتى 
ولو كانت أكبرهن سنا.. في 

الثالثة والسبعني.
وتقول أوال سزسزيبانسكا 

إليزابيث تايلور

لندنـ  أ.ش.أ: افتتح عمدة لندن 
بوريس جونسون اجلمعة خدمة 
اتوبيــــس العاصمــــة البريطانية 
اجلديد الذي يعود بالشــــكل الى 

اتوبيس العاصمة القدمية.
وقال جونسون ان اخلدمة التي 
تبدأ العمل مع بداية العام اجلديد 
ستفتتح رســــميا خالل أوملبياد 
لندن 2012. وال يختلف األتوبيس 
القدمي  أتوبيس لندن  اجلديد عن 
من حيث الشــــكل، كما انه مكون 
مــــن دوريــــن كما هــــو احلال في 
األتوبيســــات األخرى ويشبه في 
التصميم أتوبيس العاصمة القدمي، 
مع زيادة في اتساعه وحجمه عن 
القدمي، وسيسمى بأتوبيس بوريس 
كما هو احلال في الدراجات التي 
قدمها العمــــدة بالتعاون مع بنك 
باركليز والتي ســــميت بعد ذلك 

بدراجات بوريس.

الهاي ـ د.ب.أ: قدم ومي ايجك 
اسقف اوتريخت اجلمعة املاضية 
اعتــــذارا الى عشــــرات اآلالف من 
ضحايا االنتهاكات اجلنسية التي 
قام بها مسؤولو الكنيسة في هولندا 
في الفترة ما بني عامي 1945 و1981. 
وقــــال ايجك للصحافيــــني: انني 
الكاثوليكية  الكنيسة  اقدم باسم 
الهولندية خالص االعتذار، ان ما 

حدث يصيبنا باخلزي واالسف.

عمدة لندن يفتتح 
خدمة أتوبيس 

العاصمة

أسقف هولندي 
»خزيان« من 

انتهاكات جنسية!

وكاالت: تنـــوي دميـــي مور 
اغتنام الكريسماس للتمتع ببعض 

الراحة والوقت للتأمل.
وال شك في ان املمثلة االميركية 
هي في امـــس احلاجة الى هذه 
الفترة بعدما عانت من عام صعب 
انهته بطالقها من زوجها آشتون 
كاتشر الذي كان يخونها في ذكرى 

زواجهما السادس.
وتنوي النجمة الســـفر الى 
هاواي ولبـــس املايوه والتمتع 
حتت اشعة الشمس، خصوصا 
ان اوالدها الثالثة سيكونون مع 
السابق بروس ويليس  زوجها 

خالل فترة الكريسماس.

دميي مور: 
كريسماس

هادئ في هاواي

دميي مور

بريتني سپيرز ستتزوج للمرة الثالثة

موريتانية.. من نائبة إلى مطربة

ساركوزي جد للمرة الثانية
فرنســـا ـ أ.ف.پ: ينتظر جان 
ســـاركوزي احد اجنـــال الرئيس 
الفرنسي وزوجته جيسيكا حدثا 
ســـعيدا في الربيع املقبل سيكون 

طفلهمـــا الثانـــي على مـــا افادت 
مصادر سياسية. وسيصبح نيكوال 
ساركوزي تاليا جدا للمرة الثانية، 
ففي يناير 2010 ولد سوالل الطفل 

االول البنه جان.
ويبلغ الرئيس الفرنسي 56 عاما 
وله ثالثة ابناء )بيار 26 عاما وجان 
25 عاما ولوي 14 عاما(، ولدوا من 

عالقتني سابقتني وابنة تدعى جوليا 
ولدت فـــي 19 اكتوبر املاضي من 
زواجه مع عارضة االزياء السابقة 

كارال بروني.

برســـتون )6 أعـــوام( وجايدن 
جاميس )5 اعوام(.

وكانت املغنية صاحبة األغاني 
األكثر انتشارا مثل »بيبي وان مور 
تامي« و»وومنايزر« قد تزوجت 
في العام 2004 بصديق الطفولة 
جايسون ألكسندر ملدة 55 ساعة 
فقط ثم تزوجت في العام نفسه 

بكيڤن فيديرالين أب ولديها.
وبعد أن كانت بريتني سپيرز 
)30 عاما( ما بني العامني 2000 
و2005 املغنية التي تتقاضى أعلى 
أجر في العالم، واجهت املغنية ما 
بني 2006 و2008 مشاكل قضائية 
وفنية وشخصية لكنها متكنت 
من االنطالق مجددا في مسيرتها 
الفنية مع ألبومها السابع الذي 
صدر في مـــارس املاضي حتت 

عنوان »فام فاتال«.

دون التنســــيق مع أي كان نافية 
تدخل السلطات في قرارها وتأثير 
لقائها األخير بالرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز علــــى اعتزالها وقالت 
»ال دخل للقائــــي األخير برئيس 
اجلمهورية محمد ولد عبدالعزيز.. 
اللقــــاء على اجلانب  فقد اقتصر 
الثقافي فقط«، وأضافت أنها بعد 
اعتزالها للسياسة ستتفرغ للعمل 
الثقافي واخليري حيث ســــتركز 
جهودها في هذا اإلطار من خالل 
مؤسســــتها الثقافيــــة واخليرية 

»معلومة«.
وأكد مقربون من الفنانة أنه ال 
عالقة لقرار اعتزالها السياسة بأي 
خالف مع حزبها وإمنا األمر يعود 
إلــــى أن عملها الفني يتطلب منها 
التفرغ التام، وأعربت املعلومة عن 
اعتزازها بتجربتها السياسية في 
القوى الدميوقراطية  حزب تكتل 
الذي تنسحب منه بعد عالقة دامت 

ألكثر من عشرين عاما.

اخلطوبة. وأكد جايسون تراويك 
)40 عاما( أنه طلب منها الزواج 
وفق األصول وجثا على ركبته 
أمام أعني ولدي املغنية شـــون 

الدميوقراطية الفنانة املعلومة بنت 
امليداح اعتزالها العمل السياسي، 
وقررت أن تنحاز إلى الفن، وتركز 
جهودها في العمل الثقافي واخليري 
واإلنساني. وكشــــفت في مؤمتر 
صحافي نظمته إلعالن قرارها أن 
اعتزالها جاء عن قناعة شخصية 

لـــوس أجنيليـــسـ  أ.ف.پ: 
أعلنت املغنية األميركية بريتني 
سپيرز وصديقها ومدير أعمالها 
السابق جايسون تراويك اول من 

امس أنهما ينويان الزواج.
وتربـــط املغنيـــة عالقـــة 
بجايسون تراويك منذ العام 2009 
وسيكون هذا زواجها الثالث وقد 
أعلن جيسون تراويك اخلبر خالل 
برنامج »أكسيس هوليوود« قائال 
»عقدنا خطوبتنا، وأنا في منتهى 

السعادة مثلها«.
وقـــد علقـــت املغنيـــة على 
حسابها اخلاص على »تويتر« 
كاتبة ملتتبعيها البالغ عددهم 11.8 
مليون شخص »قدم لي جايسون 
ليلة أمس مفاجأة كنت أنتظرها. 
وأنا متشوقة جدا ألريكم إياها«، 
مشـــيرة على األرجح إلى خامت 

العربية: توقع  ـ  نواكشــــوط 
املراقبون أن تطلق الفن وتتفرغ 
للسياسية بعد تألقها في االنتخابات 
وجناحها في العمل احلزبي لكنها 
قلبت القاعدة وفضلت الفن على 
السياسية رغم حظوظها الوافرة 
في الفوز في االنتخابات القادمة، 
الفنانة املوريتانية املعلومة  إنها 
بنت امليــــداح »مطربة املعارضة« 
الشــــعبية  التي أطربت بأغانيها 
املوالني قبل املعارضني وكســــرت 
الطوق املفروض على الفنانني في 
موريتانيا والذي وقف حاجزا دون 
مشاركتهم في املناصب السياسية، 
وكســــبت احترام اجلميع بعد أن 
أسست هيئة خيرية وكانت تفاجئ 
فــــي كل مرحلة بقرار  جمهورها 
شجاع وخطوة متفردة، وهذه املرة 
كان قرار اعتزال السياســــة رغم 

املكاسب التي قد حتققها.
فقــــد أعلنــــت عضــــو مجلس 
الشــــيوخ عن حزب تكتل القوى 

بريتني سپيرز و جايسون تراويك

بنت امليداح
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وكاالت: ال تتوقف ساندرا بولوك 
عن شراء هدايا الكريسماس البنها، 
فاملمثلة هي ام للويس الذي تبنته 
العــــام املاضي. وســــيبلغ لويس 
عمره الثاني في بداية عام 2012، 
وساندرا ال تكف عن شراء الهدايا 
الكريسماس.  له لتقدميها عشية 
البرنامــــج الصباحي  وقالت في 
»توداي«: ال اعلم ان كنت سأتوقف، 
ورفضت ان تكشف عن الهدايا التي 
جتمعها لعشية الكريسماس ألنها 
تريد احلفاظ على عنصر املفاجأة 
للويس الذي يفهم كل شيء. وحني 
سئلت عن اغنية الكريسماس التي 
حتبها، لم تستطع تذكر اي اغنية 
ابدا، وتروج النجمة الهوليوودية 
 Loud and Incredibly« حاليا لفيلمها
Close Extremely«، ويروي الفيلم 
قصة صبي مات والده في نيويورك 

خالل اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

.. وبولوك: هدايا 
وفيلم عن اإلرهاب!

ساندرا بولوك


