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تابوت عصري

بسماعات وشاشات عرض!
كريستني ستيوارت

تلعب بطولة »البؤرة«

»ذا هوبيت« يجني 13 مليون دوالر 
في عرضه األول بأميركا وكندا

بريتني سپيرز بإطاللة مبهرة
»X Factor« في برنامج

سوبر جيت هندي
أفخم من بعض الطائرات

نيويورك ـ سي.ان.ان: كشفت إحدى الشركات السويدية 
عن تصميمها اجلديد لتابوت عصري يتماشـــى مع الثورة 
التكنولوجية التي يشهدها العالم، حيث مت تزويده بأدوات 

ترفيهية من شأن املتوفى االستمتاع بها أثناء موته.
وجاء في تقرير نشرته مجلة تامي األميركية، أن التابوت 
اجلديد مت تزويده بنظام سماعات صوتية باإلضافة إلى حافظة 
لألغاني بســـعة تخزينية عالية تكفي حلفظ آالف األغاني 
التي يفضلها املتوفى والتي ميكنه اختيارها وإعدادها بنمط 
وترتيب معني ليتم تشـــغيلها بعد الوفاة. وبني التقرير أن 
الشركة السويدية املصنعة للتابوت والتي تدعى »باوس«، 
قامت بتزويد التابوت أيضا بشاشة عرض قطرها 7 إنشات 
ذات جـــودة عالية ودقة كبيرة تعمل بنظام »أل ســـي دي« 

لتقوم بأداء وعرض األغاني أمام املتوفى.
اجلدير بالذكر أن الشركة أيضا زودت هذا التابوت بنظام 
االتصال الالســـلكي، والذي ميكن مـــن خالله وصل حافظة 
األغاني املوجودة في التابوت بســـماعة وشاشـــة خارجية 
ميكـــن وضعها على حجر التعريف باملتوفى أو ما يعرف بـ 
»شاهد القبر«، حتى تتسنى الفرصة لزواره لسماع األغاني 
التي يقوم بسماعها هو حاليا، باإلضافة إلى إمكانية حتميل 

أغان جديدة لتعرض عليه.

لــــوس اجنيليس ـ أ.ش.أ: تلعب املمثلة األميركية الشــــابة 
كريستني ستيوارت بطلة فيلم »في أرض النساء« وسلسلة أفالم 

»الشفق«، بطولة فيلم »البؤرة« أمام النجم العاملي بن أفليك.
وأكدت كريستني )22 عاما( في حديث لصحيفة »هفنجتون 
بوست«، نبأ حصولها على هذا الدور وقالت إنها سوف تلعب 
دورا كوميديا في الفيلــــم الذي يخرجه املخرجان جلني فيكارا 
وجون ريكا، ويبدأ تصويره في شــــهر أبريــــل القادم، وتدور 
قصــــة الفيلم حول نصاب محنك، يلعب دوره بن أفليك، يقابل 
فتاة محتالة »كريستني ســــتيوارت« تبدأ أولى خطواتها على 

طريق النصب.
ويبدأ النصابان رحلة جديدة من التعاون الرومانســــي بني 
محتال ومحتالة، متتلئ بكل أنواع الكذب واالحتيال، ليس فقط 
على اآلخرين ولكن أيضا على بعضهما، ما يخلق مواقف كوميدية 
تتصاعد مع اشتعال حبهما في سياق الفيلم. ومن املقرر أن يطرح 

الفيلم في دور العرض أواخر 2013 أو أوائل عام 2014.

رويتـــرز: حقق اجلزء األول من ثالثة أجـــزاء لفيلم »ذا 
هوبيت« إيرادات بلغـــت 13 مليون دوالر في أول عرض له 
بالواليات املتحدة وكندا بعد منتصف ليل اجلمعة وهو رقم 
قياسي لعرض أول في ديسمبر. وجتاوزت االيرادات ما حققه 
فيلم »سيد اخلوامت: عودة امللك« أثناء عرضه في ديسمبر من 
2003. وقالت شركة وارنر بروس للتوزيع إن »ذا هوبيت« 
حقق أيضا مبيعات بقيمة 27.3 مليون دوالر في 42 ســـوقا 
عاملية منذ بدء عرضه في اخلارج يوم األربعاء. وبذلك تبلغ 

االيرادات االجمالية نحو 40.3 مليون دوالر.
وتوقـــع بعض احملللني أن تتجـــاوز املبيعات في أميركا 
الشمالية في ثالثة ايام مائة مليون دوالر رغم أن هذا الرقم 
لم يتحقق من قبل لفيلم في ديسمبر وهو وقت ينشغل فيه 

األطفال باملدارس واألسر بأنشطة العطالت.

وكاالت: تألقت النجمة العاملية بريتني سپيرز )37 عاما( 
 »X Factor« برنامج اكتشاف املواهب الشهير »semi-final« في
حيث لفتـــت بريتني األنظار اليها مبجرد ظهورها، فارتدت 
فستانا قصيرا من اللون األصفر »الفسفوري« حيث تتعمد 
سپيرز ان تظهر بإطالالت مختلفة كل مرة، وأثنى الكثيرون 

عليها مؤكدين انها صاحبة اطاللة مشرقة دائما.
يذكر ان بريتني سپيرز أكدت مؤخرا انها ستجدد عقدها 
كعضو في جلنة حتكيم برنامج اكتشاف املواهب األميركي 

.»X Factor« الشهير
وحتدثت سپيرز لعدد من وسائل اإلعالم عن ذلك قائلة: 
انها ستجدد بكل تأكيد تعاقدها مع »X Factor« ألن العمل في 
مجال احلكم على املواهب هو افضل عمل في الدنيا، فاملقابل 
املادي كبير، واملجهود املطلوب ال يزيد على االســـتماع الى 
أصوات رائعة مت اختيارها بعناية، حتى تشق طريقها الى 

القمة والشهرة واملجد.

نيودلهي ـ وكاالت: رغم اننا عادة ما نسخر من »الهنود« 
ونتهمهم بالغباء والتخلف، استطاعت الهند مؤخرا حتقيق 
تقـــدم ملحوظ في عدة مجاالت صناعية من ضمنها صناعة 

السيارات.
وأصبحت منتجاتها من السيارات منافسا قويا للعديد من 
الدول املتقدمة، النها جتمع بني اجلودة واالسعار املخفضة، 
وهذا ما يعطي لها حافزا قويا كي تنافس في االسواق العاملية 

من خالل تطوير االمكانيات اخلاصة بالسيارات.
آخر االبتكارات الهندية في مجال النقل البري هو تطوير 
»سوبر جيت« ومده بكل وسائل الرفاهية حتى اصبح تصميمه 
الداخلي يشبه جناح الدرجة االولى في الطائرات، من حيث 
املقاعد، وتوافـــر االجهزة االلكترونية والكمبيوتر، وفخامة 
االماكن املخصصة »للبوفيه« وأجهزة الطوارئ ومســـتوى 
اخلدمة حتى اصبح هذا االختراع الهندي ميثل »سوبر جيت« 

من اخلارج، وطائرة من الداخل.

كريستني ستيوارت

ملصق الفيلم

بريتني سپيرز

السعوديون ينفقون 4 مليارات 
على مستحضرات التجميل 

ألوان املالبس
تكشف مالمح الشخصية

لص ثمل نام
على كنبة قرب املوقدة

الريــــاض ـ أ.ش.أ: ينطلق معرض »االعراس العربي 2012« 
الثاني بعد غد والذي يعد أحد أكبر وأضخم املعارض املتخصصة 
في جتهيزات األعراس في الســــعودية مبشــــاركة 170 شركة 
وطنية وعاملية في جدة وملدة ثالثة أيام. وذكر تقرير صحافي 
نشر اجلمعة أن أهمية املعرض تأتي في الوقت الذي يبلغ عدد 
حفالت الزواج في السعودية أكثر من مليون حفل، ينفق فيه 
السعوديون أكثر من مليار ريال، فيما بلغ إنفاق السعوديات 
على مستحضرات التجميل أكثر من أربعة مليارات ريال. وبلغ 
عدد املشــــاركني أكثر من 170 عارضا في مختلف التخصصات 
واملجاالت ومصممني ومصممات أزياء من دول السعودية وماليزيا 

وإسبانيا وتركيا ولبنان والصني واألردن ورومانيا.

إيــــالف: مييل الكثيرون الى االرتباط بااللوان، مبختلف 
انواعها، واملثير هو ان لذلك االرتباط مغزى ما، وثمة عالقة 
تربط بني تلك االلوان وشخصية االفراد، من احد الى آخر.

اذا اردمت معرفــــة ما يعنيه كل لون والشــــخصية التي 
يعكسها، فالقائمة التالية جتيب عن ذلك:

االحمر: لون القوة، الصحة واحليوية، ومييل محبو هذا 
اللــــون للتفاؤل، العدائية والقوة، كما مييلون حلب احلياة 

واالرتباط بها.
األصفر: لون املبتهجني بطبيعتهم، وهؤالء الذين يستمتعون 

بتقاسم، تعلم وايجاد السعادة.
البني: لون االصدقاء العظام، املوثوق بهم والذين ميكن 

االعتماد عليهم.
االبيض: وهو اللون الذي يرتبط دوما بالنقاء والبراءة 

ورمبا البساطة.
االخضر: انه اللون الذي ميثل العاطفة، الوالء واالمانة.

االزرق: لون االشخاص الذين يحبون االنسجام والتوافق 
وميكــــن االعتمــــاد عليهم ويتســــمون بكونهم حساســــني 
جتــــاه اآلخرين ويحبــــون االحتفاظ بالنظافــــة، الترتيب 

واالستقرار.

فرنســـا ـ أ.ف.پ: ألقت الشرطة القبض على لص مطلع 
االســـبوع بعدما عثر عليه ثمال ونائما على كنبة في منزل 
كان قد »زاره« للتو في ســـينون في ضاحية بوردو )غرب( 

على ما أفادت الشرطة.
وفوجئـــت مالكة املنزل الـــذي كان مهجـــورا منذ فترة 
برؤيـــة رجل نائم على الكنبة مســـاء االثنني لدى وصولها 

الى املكان.
فخرجت من املنزل وأبلغت ابنتها التي اتصلت بالشرطة 

على ما أوضح املصدر ذاته.
ووصلت دورية وأوقفت الرجل من دون أي صعوبة.

وكان الرجل ثمال بعدما بدأ يشـــرب قبل وصوله وتابع 
ذلك بعد دخوله املنزل، حيث اشـــعل النار ليتدفأ وقد عثر 

على زجاجتي نبيذ فارغتني بجواره.
وعثر بحوزتـــه على بعض القطع مـــن فضيات وحلي 

سرقها من املنزل.
ووضع الرجل وهو روماني ال ميلك أوراق إقامة في احلبس 
على ذمة التحقيق وقد سلم بعدها الى السلطات اإلدارية من 

اجل بدء إجراءات ترحيله.

الثامن في القائمة العام املاضي، 
لتسقط أســـفل القائمة، محتلة 
املركـــز الثامن والتســـعني في 
االســـتطالع الذي أجرته املجلة 
األميركية هذا العام. وطلب من 
اجلمهور في االستطالع أن يقيموا 
الفنانات املرشحات ال على أساس 
اجلاذبية فقط، ولكن على أساس 
الشخصية والذكاء واملوهبة وروح 
الدعابة واألداء املهني واإلجنازات 
خالل عام 2012، واألعمال احملتملة 

في 2013.

التصميم شـــعرت بالغرابة في 
بداية األمر، لكنى قررت تنفيذه 
التصميم  أن  أدركـــت  أن  بعـــد 
الناس  الفريد للفندق سيجذب 
إليه بالتأكيد بسبب اختالفه عن 
جميع الفنادق األخرى في املنطقة 

ورمبا في العالم كله«.
وأضاف صاحب فندق »كاسنز« 
مؤكدا أن زوار الفندق يفضلون 
النوم في منطقة األمعاء ويطلب 
العديد منهم االبتعاد عن احلجرات 
املوجودة في فتحة الشرج، وأشار 
إلى أن املنطقة يتردد عليها 20 ألف 
سائح تقريبا كل عام يطلب أكثر 

من نصفهم اإلقامة بفندقه.

العام املاضي، متفوقة على ميال 
كونيس التـــي جاءت في املركز 

الثاني بعدها. 
وجـــاءت عارضـــة األزيـــاء 
املتحولة إلى ممثلة كيت أبتون 
في املركـــز الثالـــث، وحصلت 
ريحانا على املركز الرابع، واملمثلة 
الشهيرة إميا ستون على املركز 

اخلامس.
وتراجعت شـــعبية املمثلة 
التلفزيونيـــة الشـــهيرة كيـــم 
كارديشيان، التي احتلت املركز 

جاءوا خصوصا للغوص في هذه 
التجربة الفريدة وأخذ مكانهم من 
اجلهاز الهضمي الذي ميثله هذا 

الفندق الغريب.
الطبيب  الفنــــدق  كما صمم 
الــــذي قرر  »ليشــــوت جوب« 
و»جيرت فول« صاحب الفندق 
جتربة تصميم غريب وفريد من 
نوعه يجذب السائحني للفندق 
أكثــــر حتى من املــــكان احمليط 

به.
ويقـــول »فول« فـــي حواره 
مع موقع الـ »أوديتي سنترال«: 
»أنا عاشـــق للفنون التشكيلية 
وعندما طـــرح عليه جوب هذا 

احتلـــت املمثلـــة األميركية 
الشهيرة چنيفر لورانس، بطلة 
فيلم »ألعاب اجلوع« قائمة أحسن 
99 ممثلة في العالم في االستطالع 
الذي أجرته مجلة »اسألوا الرجال« 

األميركية.
وحصلت چنيفر -22 عاما- 
على أغلبيـــة 4.2 ماليني صوت 
الثاني عشـــر  في االســـتطالع 
الذي أجرتـــه املجلة األميركية، 
لتحتل رأس القائمة التي احتلت 
الســـابع واألربعني فيها  املركز 

وكاالت: هل فكرت من قبل أين 
يذهب الطعام بعد دخوله من فمك؟ 
ومـــا الرحلة التي مير بها داخل 
جسمك؟ لن حتتاج إلى السؤال 
بعد اآلن فقط اذهب إلى بلجيكا 
وتعرف على فندق كاسنز، حيث 
يعتبر واحـــدا من أكثر الفنادق 
متيزا في املنطقة بشـــكله الذي 
يشبه اجلهاز الهضمي لإلنسان 
من اخلارج واألمعاء والقنوات 

املرارية والقولون من الداخل.
ويقع فندق »كاســـنز« على 
جزيرة صغيرة بـــني أنتويرب 
وغنت في فالندرز بلجيكا وينزل 
فيه يوميا عشرات السائحني ممن 

جنيفر لورانس

چنيفر لورانس أحسن ممثلة في العالم.. و»اسألوا الرجال«  ! 

فندق بلجيكي على شكل »اجلهاز الهضمي«

إحدى غرف الفندق الفندق البلجيكي

فتاة صينية 
مذهلة ميكنها 

الكتابة بكلتا 
اليدين في الوقت 

نفسه وبلغات 
مختلفة

أشعر وجدت نفسي أستخدم 
كلتا اليدين في الوقت نفسه 
وأحل الواجب ببراعة شديدة 

لدرجة جعلت أمي شديدة 
السعادة بابنتها التي لديها 
ضعف قدرات زميالتها في 

املدرسة«.
وقالت تشن، إنها كانت تكتب 
بال وعي بكلتا اليدين عندما 

كانت في املدرسة الثانوية 
وحاول الكثير من أصدقائها 
تقليدها إال أنهم لم ينجحوا.
يذكر أن تشن حصلت على 
درجة املاجستير في اللغة 

اإلجنليزية، وتستخدم 
موهبتها اآلن في كتابة 

الشعر.

في العمل بسبب قدرتها 
الرائعة على تلقى مكـــاملتني 

من دولتني مختلفتني ـ 
الصني واململكة املتحدة ـ 
مثال في الوقت نفـــسه، 

وكتــابة األخبار بكلتا يديها 
وبدقة عالية دون أخطاء 

تذكر.
وعن قدراتها العقلية املتميزة 

تتحدث »تشن« التي يعني 
اسمها »التفكير العميق« أنها 

لم تنم موهبتها من خالل 
التدريب على ذلك، وقالت: 

اكتشفت في نفسي هذه 
املوهبة عندما كنت صغيرة 

وكان مطلوب مني أداء العديد 
من الواجبات وببساطة دون 

بكني ـ وكاالت: لم يكن غريبا 
أن تطلق عائلة »تشن« عليها 

أينشتاين القرن الواحد 
والعشرين، فهذه الفتاة 

البسيطة ولدت ولديها قدرة 
خارقة على استخدام الفصني 

األمين واأليسر في املخ في 
الوقت نفسه مما يؤهلها 
للكتابة بكلتا اليدين في 

الوقت نفسه واألكثر من ذلك 
أن تفعل ذلك بلغات مختلفة.

وقال موقع »أوديتي سنترال« 
وجريدة الديلي ميل الصينية 

إن »تشن« التي تبلغ من 
العمر 24 عاما، تعمل مترجمة 
بهيئة اإلذاعة البريطانية )بي 
بي سي(، وإنها متميزة كثيرا 


