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تشارليز ثيرون ودور الـ »إف بي آي«
فيلم  في  تشارك  قد  ثيرون  تشارليز  الشقراء  الممثلة  أن  إلى  الصحافية  التقارير  بعض  أشارت   [
أي(  بي  )إف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  ظهور  قصة  يحكي  الذي  أيسوود،  كلينت  األسطوري  النجم 
في  هوفر  لعبه  الذي  الدور  إلى  إضافة  فيها،  تأسس  التي  واالجتماعية  السياسية  والظروف  للوجود، 

تأسيس هذه المنظمة األمنية األميركية.
تجسد  فيما  كابريو،  دي  ليوناردو  النجم  سيقدمه  البطولة  دور  أن  الصحافية  األخبار  وأضافت 
العمل  ــذا  ه يالقي  أن  المنتظر  ــن  وم أي(،  بــي  )إف  مؤسس  سكرتيرة  شخصية  تشارليز  النجمة 

السينمائي نجاحًا كبيراً، بالنظر إلى قيمة األسماء المشاركة فيه، إضافة إلى طبيعة موضوع الفيلم.

إليزابيث هيرلي تنفصل
 عن زوجها الهندي

] أعلنت الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي أنها انفصلت 
بضعة أشهر،  قبل  أرون نايار  الهندي  رجل األعمال  عن زوجها 

وسط شائعات حول عالقتها مع نجم »كريكيت« استرالي.
هيرلي  أن  البريطانية  أسوسيشن«  »برس  وكالة  وذكرت 
)45 عامًا( قالت في رسالة على صفحتها عبر موقع »تويتر«: 
بذلك  وعلم  أشهر  بضعة  قبل  انفصلنا  آرون  ـــي  وزوج »أنــا 

أصدقاؤنا وأفراد عائلتنا المقربون«.
عبر  ــن  ووري شاين  االسترالي  »الكريكيت«  العب  قال  كما 

الموقع إنه انفصل عن زوجته أيضًا.
ــن  ووري أن  كشفت  قــد  بريطانية  إعالمية  تقارير  وكــانــت 
فنادق  أحد  في  الماضي  األسبوع  معًا  ليلتين  أمضيا  وهيرلي 

لندن.

ناتالى بورتمان تؤسس 
شركه إنتاج للنساء فقط

غوينيث بالترو في 
»شكسبير إن لوف 2«

الشابة  األميركية  الممثلة  قـــررت   [
ــة  ــرك ـــس ش ـــي ـــأس ـــى بــــورتــــمــــان ت ـــال ـــات ن
الكوميدية،  األفالم  إنتاج  في  متخصصة 
الرئيسية  بــالــبــطــولــة  ــوم  ــق ت أن  ــرط  ــش ب
ناتالي  ــرت  ــق ــت اس ـــد  وق ــدات،  ــي ــس ال فيها 
ليكون  شارلي«  هانسم  »أفــالم  اسم  على 
إداراتها  في  تشاركها  التي  الشركة،  اسم 

المنتجة أنييت سافيتش.
األفــالم  تكون  أن  إلــى  الشركة  وتهدف 
فيلم  طابع  تحمل  بإنتاجها  تقوم  التي 
تم  الــــذي  ــه،  ــس ــف ن  »Knocked Up«
إنتاجه العام 2007، والذي تكلف إنتاجه 
بلغت  ــــرادات  إي وحــقــق  دوالر  مليون   30
المتحدة  الواليات  في  دوالر  مليون   148
إلى  اتجاهها  أن  بورتمان  أكدت  وقد  فقط، 
اقتناعها  من  يأتي  اإلنتاج  شركة  تأسيس 
لهن  تــكــون  أن  حقهن  ــن  م الــســيــدات  بــأن 
بشكل  قضاياهن  تناقش  التي  أفالمهن 

بسيط.
من جهة أخرى، انتهت ناتالى بورتمان 
من تصوير دورها في فيلم »Thor« حيث 

تقوم بدور »جاين فوستر«.
ــارب  ــج ت ـــالث  ث ــا  ــه ل ــى  ــال ــات ن أن  ــر  ــذك ي
 Love and« ـــالم  ألف ــاج  ــت اإلن مــجــال  ــي  ف
 »Other Impossible Pursuits
العــــــــــــــــــــام   »Hesher«و  ،2009 العام 
 »No Strings Attached«و  ،2010

الذي سيعرض العام 2011.

ثان  جزء  إنتاج  و»ميراماكس«  »وينستين«  شركتا  قّررت   [
أنتج  الذي  لوف«  إن  »شكسبير  الرومانسي  الكوميدي  الفيلم  من 
شكسبير  قصة  الفيلم  ويحكي   .1998 العام  في  منه  األول  الجزء 
أحالمه،  بفتاة  ويلتقي  والنقود،  األفكار  إلى  يفتقر  الــذي  الشاب 
لتلهمه كتابة أجمل أعماله المسرحية، وهو من بطولة: غوينيث 

بالترو وجوزيف فينز وجيفري راش.
وأصدرت »وينستين« و»ميراماكس« بيانًا أعلنتا فيه عزمهما 
نقطة  شكلت  ــرى،  أخ ــالم  أف إلــى  إضافة  للفيلم،  ثــان  جــزء  إنتاج 
تحول في عالم السينما. ولن يقتصر األمر على السينما، بل سيتم 

أيضًا إطالق أجزاء إضافية من أعمال تلفزيونية وترفيهية.
ثان  فيلم  إنتاج  على  العمل  سيتم  التي  ــرى  األخ ــالم  األف ومن 
داون،  تيل  داست  وفروم  وكوبالند،  وراوندرز،  سانتا،  »باد  منها: 
أجزاء  إنتاج  على  حاليًا  الشركتان  وتعمل  ــس«.  دان وي  وشــال 
جديدة من أفالم حظيت بشعبية كبيرة، من بينها فيلم »سكريم« 
 ،2011 نيسان  أبريل/  في  السينما  صاالت  في  سيعرض  الذي 

وفيلم »سباي كيدز«، الذي سيعرض في أغسطس/ آب 2011.
ونال الفيلم األميركي »شكسبير إن لوف«، 7 جوائز »أوسكار«، 
مادين،  جون  إخراج  من  وهو   ،1998 للعام  فيلم  أفضل  بينها  من 
تقدر  أرباحًا  حصد  حيث  التذاكر،  شباك  على  نجاحًا  حقق  كما 

بأكثر من 250 مليون دوالر، ونال جوائز وترشيحات عديدة.


