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نيويوركـ  وكاالت: 
حتت إجراءات أمنية 
مشـــددة، وتكلفـــة 
قدرتها وسائل إعالم 
أميركيـــة بنحو 3 
أقيم  ماليني دوالر، 
ليلة األحد حفل زفاف 
تشيلسي كلينتون 
ابنـــة  )30 عامـــا(، 
الرئيـــس األميركي 
األميركي األسبق بيل 
كلينتون، بحضور 
حوالي 400 ضيف 
من كبار الشخصيات 

واملشاهير، وفي ظل أجواء من التكتم والسرية. 
وخطبت تشيلســـي )30 عاما( في أواخر عام 
2009 للمصرفي مارك مازفينسكي )32 عاما(، 
وهو واحد من 10 أبناء لزوجني أميركيني يعمالن 

بالسياسة أيضا.
وفي حني فرضت إجراءات أمنية مشـــددة 
وصلـــت إلى حد اإلغالق الكامل لبلدة راينبيك 
شمال مدينة نيويورك حيث أقيم احلفل، وإغالق 
املجال اجلوي فوقها ملدة تصل الى 12 ســـاعة، 
قدرت وسائل إعالم أميركية تكلفة احلفل بثالثة 

ماليني دوالر. 
وقالت إن كلفة فستان الزفاف وحده بلغت 

25 ألف دوالر.

كمـــا تـــردد أن 
اضطروا  الضيوف 
إلى تسليم هواتفهم 
احملمولـــة وغيرها 
من أجهزة التصوير 
قبل الدخول إلى مكان 
احلفل. وكان الشيء 
املعروف  الوحيـــد 
عن الضيوف هو أن 
الرئيـــس األميركى 
باراك أوباما لن يكون 

من بينهم.
بيـــل  وأعلـــن 
وزوجته  كلينتون 
هيالري، وزيرة اخلارجـــية األمــــيركية، في 
بيان أرسل للصحافيني عبر البريد اإللكتروني، أن 
ابنتهما تشيلسي تزوجت من صديقها املصرفي 

مارك مازفينسكي مساء السبت.
وقال البيـــان »اليوم، شـــاهدنا بفخر بالغ 
وسعادة غامرة زواج تشلسي ومارك في مراسم 
جميلة في )أستور كورتس(، حتيط بهما العائلة 

واألصدقاء املقربون«.
وأقيـــم حفل الزفــاف في بلـــدة »راينبيك« 
الواقعة في منطقة »أستور كورتس« التاريخية، 
والتي تبلغ مساحتها 50 فدانا على نهر هدسون 
علـــى بعد نحـــو 160 كيلومترا شـــمال مدينة 

نيويورك.

كاظم الساهر

كلينتون وهيالري مع العريس والعروس

 

شيرين: لم أستعن بسريالنكية
القاهرةـ  وكاالت: نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب 
ما قاله املخرج محمد سامي والذي تعاونت معه في 
كليب »انكتب لي عمري«، من أنه استعان مبوديلز 
سريالنكية كدوبليرة بدال من شيرين ليظهرها بشكل 
أفضل خاصة أنها كانت حامال في الشهر اخلامس.

وفي تصريح خاص ملوقع بانيت قالت شـــيرين 
إن كان فعال ســـامي ميتلك الصور التي تؤكد ذلك 
فلينشـــرها، وأحتداه أن يكون ذلك صحيحا، فأنا 
ظهرت حامال فـــي الكليب فهل معنى ذلك أنه بحث 
عن موديلز حامل أيضـــا، إنني أتعجب من حديثه 
هذا، خاصة أنني أعطيتـــه فرصة العمل معي بعد 
أن عمل مع هيفاء من قبـــل، ليصبح بذلك من أهم 

املخرجني.

صحتك

7 ساعات نوم تجنبك النوبات القلبية
واشـــنطنـ  أ.ف.پ: النوم أكــثر او اقـــل من سبع 
ساعات ليال يزيد من احتـــماالت اإلصابة باألمراض 
القلبيـــة الوعائيـــة، وهي املســـــبب األول للوفيات 
في الواليات املتحدة، وفقا لدراســـة أميركية نشرت 

امس.
فالنوم اقل مـــن خمـــس ســـاعــات، مبا في ذلك 
القيلوالت، يزيد مخاطر اإلصــابة بالذبحة الصدرية 
وأمراض الشـــرايني التاجية والنــوبات القلبية أكثر 
من الضعفني، وفقا لهذه الدراســـة التي أجرتها كلية 
الطب في جامعة فرجينيا الشرقية ونشرت في مجلة 

»نوم«.
واألمـــر األكثـــر إثـــارة للــدهشــــة هو ان النوم 
بانتظام أكثر من تســــــع ســاعـــات يزيــد أيضا من 
احتماالت اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية، مبعدل 
مرة ونصف املرة مقارنة بالنوم ســـبع ساعات، وفقا 

للباحثني.
واألشـــخاص األكثر عرضة للخطر هـــم الذين ال 
يتجاوزون الستني من العمر وينامون اقل من خمس 
ســـاعات في الليـــلة، فاحتماالت إصابتهم بأمراض 
قلبيـــة وعائية تضاعفت أكثر من ثالث مرات مقارنة 
بالذين ينامون سبع ساعات، اما النوم ست او ثماني 
ساعات فال يزيد احتماالت اإلصابة مبرض قلبي وعائي 

اال قليال. 

اعتقال 20 شخصًا من المتشددين بذريعة »النهي عن المنكر«
الناصرية ـ أ.ف.پ: اعلن مصدر في شـــرطة 
الناصرية، جنوب بغداد، امس اعتقال عشـــرين 
شخصا من املتشددين يطلقون على انفسهم جماعة 
ســـيوف احلق الذين اثـــاروا الرعب في عدد من 
احياء املدينة بذريعـــة »النهي عن املنكر«. وقال 
املصدر مفضال عدم كشـــف هويتـــه، ان »قواتنا 
اعتقلت عشرين من جماعة سيوف احلق في حي 

الشهداء )شرق(«.

واوضح ان »املعتقلني الذيـــن كانوا يرتدون 
مالبس ســـوداء ويحملون سيوفا اعتقلوا بتهمة 
االرهاب«. ولم يشر املصدر الى حدوث مواجهات 
خالل عملية االعتقال، فيما حتدثت مصادر محلية 
عن وقوع مواجهات بني اجلانبني استمرت اكثر من 
ساعة دون وقوع ضحايا. وظهرت هذه اجلماعة 
التي تهدف بحسب الشرطة »الى محاربة احلريات 

الشخصية« مطلع يوليو املاضي.

»يوم الجمعة« أنقذ كاظم الساهر
من تنفيذ حكم ضده في تونس

إلى يوم احلفـــل املصادف إلى 
يوم اجلمعة ليفلت من احلجز 
الذي ينتظره على اعتبار أن يوم 
اجلمعة مينع فيه التنفيذ على 

املسلمني.
ويضيف قائال »ورغم أني ال 
أعرف إن كان كاظم من املسلمني 
أو ال، إال أني التزمت بالقانون 
وانتظـــرت مع العدل املنفذ إلى 
ما بعد منتصف الليل، أي بداية 
يوم السبت كي أواجهه في النزل 
الذي يقيم فيه إلعالمه بالنسخة 
التنفيذية من احلكم االستئنافي 
والتنبيه عليه بضرورة أن ميتثل 
ملا أمر به احلكم االبتدائي عدد 
37201، وأنه ســـيقع مواصلة 
تنفيـــذه فـــي املـــكان والزمان 
العامة إن  املناســـبني وبالقوة 
لزم األمر، فمـــا راعنا إال تهرب 
هذا األخير وتقدميه ملوعد سفره 

إلى لبنان.

تونسـ  العربية: أكد متعهد 
احلفالت التونسي لسعد لغايب 
أنه توجه السبت املاضي برفقة 
محضـــر عدل للفنـــدق الذي 
يقيم فيه كاظم الساهر وذلك 
في حدود الساعة الثانية بعد 
الليل لتنفيذ احلكم  منتصف 
الصادر ضده وفقا للنســـخة 
التنفيذية من احلكم االستئنافي 
عدد 41156 الصادر ضد الفنان 
العراقي بتاريـــخ 2008/2/5 
ومطالبته بدفع مبلغ 36 ألف 
دوالر بعـــد إخالله بعروض 
فنية مبرمجـــة في احلمامات 

وجربة.
وأكـــد بلغايب أنـــه كان من 
املفترض أن يجد املطرب كاظم 
انتظاره »محضر«  الساهر في 
التنفيذ إلجـــراء حكم تنفيذي 
باحلجز على معداته في مطار 
تونس الدولـــي، وذلك مبجرد 

وصوله إلى املطـــار الذي كان 
إليه بصحبة  املنتظر أن يصل 
فرقته املوسيقية يوم اخلميس 
املاضـــي إلحياء حفله اجلمعة، 
لكـــن مبجرد علمـــه من طرف 
»مسانديه« في مهرجان قرطاج 
مبا ينتظره غير موعد وصوله 

التوك توك.. يغزو غزة 
غـــزة ـ أ.ف.پ: بات للعربات الشـــهيرة التي 
جترها احلمير منافسات جدية في قطاع غزة. فقد 
اجتاحت االراضي الفلسطينية مؤخرا عربة التوك 
توك ثالثية العجالت املستوردة من مدن جنوب 

شرق آسيا والتي تعمل بالوقود الرخيص.
وعربة التوك توك ثالثية العجالت هي عبارة 
عن مقدمة دراجة نارية متصلة مبقطورة ثنائية 
العجالت، وتشـــكل وسيلة نقل مالئمة للظروف 
االقتصادية التي تشـــهدها غزة في ظل احلصار 
االســـرائيلي. احمد االدريسي محاسب يبلغ من 
العمر 29 عاما، ويعتاش من شراء االدوات املنزلية 
واعادة بيعها، منذ تســـريحه من العمل في العام 

2007. وقبل بضعة اشهر باع سيارته لقاء 5400 
يورو، واشـــترى بدال منها عربة توك توك عالية 

اجلودة لقاء 1900 يورو.
واملركبة الزرقاء اجلديـــدة، التي اطلق عليها 
اسم »وادي تربو« والتي التزال واقيات صدماتها 
ومصابيحها مغلفة، جتتاز 25 كيلومترا بكل ليتر 
من الوقود، وميكنها عبور الساحل بأكمله في أكثر 
من ســـاعة بقليل. ونادرا ما تتعدى كلفة الوقود 

»االرخص من املاء« ثالثة دوالرات في اليوم.
يقول االدريسي »غذاء احلمير مكلف ألنه يأتي 
من اسرائيل. في الوقت احلاضر، السلعة االرخص 

في غزة هي الوقود«.

الربـــاط ـ ا.ش.ا: توفـــي في 
الربـــاط االديـــب املغربي احمد 
عبدالســـالم البقالي عن سن 78 
عاما، وذلك بعد مرض لم ميهله 

طويال.
وحصل االديب املغربي، وهو 
من مواليد مدينة اصيلة ســـنة 
1932 على شهادة التوجيهية من 
التحق  القاهرة، وفي عام 1955 
بجامعة القاهـــرة وحصل على 
شهادة االجازة في علم االجتماع، 
والتحـــق عـــام 1959 بجامعـــة 
كولومبيا حيث تابع دراســـته 

في علم االجتماع.
وعني الراحل البقالي عام 1962 
ملحقا ثقافيا بســـفارة املغرب 
بواشنطن وفي 1965 عني قنصال 
عاما ومستشارا صحافيا بسفارة 
املغرب بلندن، ليعود سنة 1967 
الى واشنطن مستشارا ثقافيا، 
وفي سنة 1971 التحق بالديوان 

امللكي.

نيويـــورك ـ أ.ش.أ: فقـــدت 
الفنية والسينمائية  األوســـاط 
واحدا مـــن أبرز مواهبها الفنية 
الثرية في مجال فن الكوميديا، هو 
املمثل الكوميدي موراي شايكني 
الذي وافته املنيـــة إثر إصابته 
بهبوط في القلب عن عمر يناهز 

61 عاما.
متتع النجم الراحل مبوهبة 
متثيليـــة ثريـــة اســـتطاع من 
خاللها القيام بالعديد من األدوار 
الكوميدية املتميزة والتي تركت 
عالمة مهمة في مشـــواره الفني 
الذي امتد قرابة خمسة وثالثني 

عاما.
وحصل على جائزة أوسكار 
أفضل ممثل مساعد عن دوره في 

فيلم »الرقص مع الذئاب.

وفاة األديب المغربي 
أحمد عبدالسالم البقالي

..ورحيل الممثل 
األميركي موراي شايكين 

أنچلينا چولي تشتري ڤيال بـ 40 مليون دوالر 

دوللي تعتزل القبالت
القاهرةـ  ام بي سي: أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي 
شاهني توقفها عن أداء مشاهد القبالت الساخنة احتراما 
لزوجها، مشيرة إلى أن دخولها عش الزوجية بالفعل 

غير من حياتها وطريقة اختياراتها الفنية.
واعترفت شاهني -في مقابلة مع برنامج »شوشرة« 
على قناة »نايل اليف« بأنه لم يكن لديها أي مشـــكلة 
قبل ذلك في أداء املشاهد املثيرة، مضيفة »لكن الفتاة 
تكون لديها حسابات مختلفة عندما تكون غير مرتبطة، 
ويتغير احلال عندمـــا يكون في حياتها رجل وعائلة 

وأسرة«.
وعادت الفنانة اللبنانية لتؤكد أن رفضها أداء املشاهد 
املثيرة وتقدمي القبالت ال يعني أنها ضد تقدميها األفالم، 
وقالت »لست ضدها، لكن أين جند الرجل الذي يقبل 
أن تقبل زوجتـــه رجال آخر غيره، أعتقد أن هذا األمر 

صعب هذه األيام«.

واشنطنـ  أ.ش.أ: اشترت الفنانة االميركية املتألقة أنچلينا چولي وزوجها املمثل براد پيت ڤيال في 
إيطاليا قيمتها حوالي 40 مليون دوالر أميركي.

وأشارت تقارير إعالمية أميركية إلى أن الڤيال الكائنة في»فالبولشيال« في اقليم فيرونا االيطالي بها 15 
غرفة نوم وغرفة بها شاشة سينما وحمامي سباحة وقاعة للتمرينات الرياضية»جيم«.

راغب عالمة: أنا أشهر من شاكيرا 

جنمني محبوبني كل في منطقته 
ـ حسب تعبيره ـ وكذا للوصول 
باألغنية العربية إلى الغرب، ولذا 
كان االتفــــاق على تقدمي الدويتو 
والذي سيتم تسجيله خالل األيام 

القليلة املقبلة.

أي دويتو مع أي فنان كبيرا كان 
أم صغيرا لالبتعاد عن مثل هذه 

األقاويل املغرضة.
وتابع: وجدت في الدويتو مع 
شــــاكيرا فرصة جيدة للتقريب 
بــــني الغرب والشــــرق من خالل 

بغنــــاء اجلزء العربي وتقوم هي 
بغناء اجلزء األجنبي، ووقتها لم 
أقبل على الفور، بل طلبت مهلة 
للرد حلني قراءة الكلمات وسماع 
حلن األغنية. وأشار راغب إلى أنه 
طوال مشواره الفني لم يسع لتقدمي 

القاهرةـ  إم.بي.سي: نفى النجم 
اللبناني راغب عالمة أن يكون هو 
من سعى لتقدمي دويتو غنائي مع 
النجمة العاملية شاكيرا، مؤكدا أنها 
من سعت لذلك ملعرفتها أنه أوسع 

منها شهرة في الوطن العربي.
وقــــال الفنان راغــــب عالمة: 
فوجئت بسيل من االتهامات من 
انني  بعض الصحافيــــني بحجة 
أبحث عن جنومية إضافية بطلبي 
تقدمي دويتو مع شــــاكيرا، وهو 
األمر غيــــر احلقيقي باملرة حيث 
إن شــــاكيرا هي من طلبت تقدمي 
دويتو معي ملعرفتها أنني أوسع 

منها شهرة في الوطن العربي.
وأضاف راغب: فوجئت مبكتبها 
يتصل بي ويقترح علي أن اشترك 
معها في دويتو غنائي أقوم أنا فيه 

حفل زفاف أسطوري البنة كلينتون وهيالري 

تشلسي ومارك


