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مادونا

هاني شاكر 

احمد الفيشاوي وزوجته األملانية

دميي مور وزوجها آشتون كاتشر

غارسيا ماركيز 

جورج مايكل

ليوناردو دي كابريو 

 طفلة بريطانية ولدت في 10/10/10/10/10/10
ست عشرات في تاريخ ميالدها.. هل تجعلها أكثر المحظوظين في العالم؟

.. وزوجان سويديان خطبا في 2006/6/6 وأنجبا توأمًا
في 2009/9/9 وطفالهما حضرا زفافهما في 2010/10/10

لندن ـ يو.بي.آي: إذا كان الرقم 10 يجلب 
احلظ كما يعتقد فلعل الطفلة البريطانية نيام 

بوند ستكون أكبر احملظوظني في العالم.
ففيما رتب الكثير من األزواج البريطانيني 
إلجراء والدات قيصريـــة ألطفالهم بتاريخ 
2010/10/10 عل ذلك يجلب احلظ لهم ومينحهم 
حياة سعيدة، فإن حظ الطفلة بوند أكبر من 
حظوظ جميع هؤالء األطفال، إذ انها لم حتتج 
الى عملية قيصرية وولدت بصورة طبيعية 
يوم العاشر من الشهر العاشر من عام 2010، 
ال بل ان الطفلة وعلى غرار دقة ساعة بيغ بن، 
كانت أكثر دقة من غيرها فاختارت املجيء الى 
هذه الدنيا في متام الساعة العاشرة وعشر 
دقائق وعشر ثوان لتكون بذلك أكثر طفلة 

محظوظة في العالم.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« امس األول 
ان نيام ولدت قبل ثمانية أسابيع من أوانها 
وتزن أقل من كيلوغرامني في مستشفى مبدينة 

ساتون مبقاطعة مدالند الغربية.
ونسبت الى كيلي هيرن والدة نيام البالغة 
من العمر )20 عاما( قولها »حني نظرت الى 
الســـاعة بعد والدة نيام كانت تشـــير الى 
العاشرة وعشر دقائق وعشر ثوان أصبت 
بالذهول ألن هذا التاريخ ال ميكن نســـيانه 
وله خصوصية أيضـــا على اعتبار ان نيام 

هي طفلي األول«.
وأشـــارت الصحيفة الى ان كيلي كانت 
تخطط ملواصلة عملها كنادلة في حانة حتى 

التاسع والعشرين من أكتوبر اجلاري اي قبل 
شهر من موعد والدتها لكن املخاض جاءها 
مساء السبت املاضي أثناء عملها وأدخلت الى 

املستشفى عند الساعة 9:40 دقيقة.
وقالت ان املستشفى استدعت دين بوند 
)22 عاما( شريك حياة كيلي قبل دقائق من 
والدة الطفلة األكثر حظا في العالم عند الساعة 
العاشرة وعشر دقائق وعشر ثوان يوم العاشر 

من الشهر العاشر من عام 2010.
وأضافت الصحيفة ان مستشفى خاص 
في مدينة دبي ســـمح لعشر نساء باختيار 
هذا املوعـــد للوالدة بعمليات قيصرية فيما 
أقدم 32050 رجال وامرأة على الزواج في هذا 

اليوم في بريطانيا.

ستوكهولم ـ يو.بي.آي: بدافع االعتقاد السائد بان الرقم 10 يعني 
الوالدة اجلديدة في احلياة، شهد جنوب السويد حدثا طريفا عندما 
عمد كل من شـــارلوت لوفكيست وتوبياس شونسترومس في الى 
اقامة زفافهما أمس األول في 2010/10/10 في كنيســـة مدينة سفيداال 

بجنوب السويد، على ما أفاد موقع »ذي لوكال« السويدي.
لكن هذا التاريخ لم يكن التاريخ املميز الوحيد في حياة العروسني، 
فقد أقاما خطوبتهما في تاريخ مميز ايضا اذ عقداها في 2006/6/6.

واألطرف من ذلك كله أن اخلطيبني أجنبا توأما في تاريخ مميز هو 

2009/9/9 وإن كان هذا احلدث األخير لم يكن مقصودا. حيث حضر 
التوأمان وليام وميلتون حفل زفاف والديهما قبل يومني.

وقـــال العريس »متكنا من حتديد موعد خطوبتنا في 2006/6/6 
لكن والدة هذين املخلوقني لم تكن أمرا ميكن التحكم به«.

يشـــار إلى ان الكثيرين في مختلف أنحاء العالم تقاطروا أمس 
األول للزواج ليصادف تاريخ زواجهم 2010/10/10 وهو التاريخ الذي 
لن يتكرر اال بعد ألف عام. مع العلم ان الرقم »10« يرمز إلى الوالدة 

اجلديدة و»100« إلى »احلظ«.

أفراد من العائلة المالكة البريطانية يساعدون مادونا
لندن ـ يو.بي.آي: وافق بعض أفراد 
العائلة البريطانية على مساعدة ملكة 
البوب األميركية مادونا في فيلمها اجلديد 
عن عالقة امللك إدوارد الثامن بطليقته 

األميركية واليس سيمبسون.
وذكرت صحيفة »الصن« البريطانية 
ان األمير إدوارد واألميرة ميشيل كانا من 
بني أفراد العائلة املالكة الذين وافقوا على 
إعطاء مادونا معلومات حتتاج إليها في 
فيلمها اجلديد »دبليو إي« حتى يكون 

مبنيا على تفاصيل دقيقة.
وأضافت ان مادونا استمعت إلى ما 
لدى دوق ودوقة غلوسيســـتر وطاقم 
العمل فـــي قصر باكينغهـــام والكثير 
من املؤرخني في ســـعيها وراء صياغة 

قصة العالقة التي أدت إلى تخلي امللك 
إدوارد الثامن عن العرش في العام 1936، 
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم حتدده 
ان مادونـــا »اتصلت بكل أفراد العائلة 
املالكة وسألتهم إن كانوا يوافقون على 
لقائها، وكثيرون منهم وافقوا ورفضت 
بعض الشخصيات الرفيعة الطلب لكن 
آخرين مثل األميرة ميشـــيب واألمير 
إدوارد ودوق ودوقة غلوسيستر اغتنموا 

الفرصة«.
وأضاف ان القصر امللكي أبدى حتفظا 
في البداية نظرا ملوضوع الفيلم »لكن 
عندمـــا علم ان مادونـــا هي من تطلب 
قدموا دعمهم ودبروا أشخاصا مهمني« 

لتقدمي املعلومات.

اإلفراج عن جورج مايكل

دي كابريو يدافع 
عن الكرة األرضية

لندن ـ يو.بــــي.آي: أفرجت 
السلطات البريطانية امس عن 
املغني جورج مايكل بعد انتهاء 

محكوميته في السجن.
وذكــــرت هيئــــة اإلذاعــــة 
البريطانية )بي بي ســــي( ان 
مايكل خرج من الســــجن الذي 

دخله في 14 سبتمبر املاضي.
وكانت محكمــــة بريطانية 
أصدرت حكما بســــجن مايكل 
ثمانية أسابيع وتغرميه 1250 
جنيها اســــترلينيا بعد إدانته 
بالتسبب في حادث سير أثناء 
قيادة ســــيارته حتــــت تأثير 

املخدرات.
وأمضــــى مايكل نصف مدة 
حكم الســــجن الصــــادر بحقه 
الباقي حتت إشراف  والنصف 

دائرة مراقبة السلوك.
وللمغنــــي ســــجل حافــــل 
إذ اعتقل  القانونية  باملخالفات 
في العــــام 2006 بتهمة حيازة 
مخدرات واتهم في العام 2007 
بقيادة السيارة في حالة ال تؤهله 
لذلك جراء تناول املخدرات وحرم 

من قيادة السيارة ملدة عامني.

نيويوركـ  أ.ش.أ: قرر النجم 
السينمائي الشهير ليوناردو دي 
كابريو بعد النجاح الذي حققه 
في فيلميه »عاشــــق اجلزيرة« 
و»البداية« التوقف عن التصوير 
والتمثيــــل ملدة عــــام وتكريس 
جهوده للدفاع عن البيئة والكرة 
االرضية من خالل مؤسسته التي 

انشأها عام 1998.
وقد أخذ ليوناردو على عاتقه 
مهمة الدفاع عن الكرة األرضية 
واالحتباس احلراري الذي يضرها 
وحماية احمليطــــات والكائنات 
البحرية املهددة باالندثار نتيجة 
االحتباس احلــــراري كذلك عن 
العصافير والزهور التي تتأثر 
بارتفاع درجة احلرارة وتغير 
املناخ فهو رجل البيئة الذي يرى 

كل شيء من حوله أخضر.

هاني شاكر يقدم 10 أدعية دينية 

الصورة األولى ألحمد الفيشاوي وزوجته الثالثة األلمانية

القاهرةـ  إيالف: بعد النجاح الكبير الذي حققه 
العديد من الفنانني في تقدمي األدعية واألناشيد 
الدينية خالل شهر رمضان املاضي، قرر الفنان 
املصري هاني شاكر خوض التجربة من جديد، 
حيث يســــتعد حاليا لغنــــاء 10 أدعية من إنتاج 
التلفزيون. وعرض شــــاكر علــــى احتاد اإلذاعة 
والتلفزيون تقدمي األدعية دون تقاضي أجر عليها، 
شريطة أن يتولى قطاع اإلنتاج باالحتاد عملية 
إنتاجها، وأن تبث على شاشة تلفزيون وإذاعة 

الدولة فقط، وأبدى االحتاد ترحيبه بالعرض.
ويعقد هاني جلسات عمل مع عدد من املؤلفني 

وامللحنني في الوقت احلالي للتجهيز لألدعية.
يذكر أن هاني شاكر مر مبحنة شديدة مؤخرا، 
أال وهي إصابة ابنته بالسرطان، وشفائها منه بعد 

صراع مع املرض امتد ملا يزيد على العام. 
وكان آخر ألبوماته بعنوان »حبيبي.. حياتي.. 
ألبوم صور« في عام 2009، وقدم أغنية سينغل 
بعنــــوان »بعدك ماليش« في عــــام 2010، ويبلغ 
رصيده نحــــو 600 أغنية منذ أن احترف الغناء 

في نهاية عام 1972.

تزوج الفنان املصري احمد الفيشاوي 
من فتاة أملانية، وقد مت الزواج بسرية تامة 
منذ شهر ونصف الشهر تقريبا ثم دعاها 
احمد لزيارة مصر، فلم تتردد حلظة، بل 
انها قررت ان تعيد ترتيب حياتها لتعيش 
وتستقر في مصر، بعد ان تأكدت من حب 

واخالص الفيشاوي لها.
وقد ارتبط الطرفان بقصة حب كبيرة 
بدأت خيوطها االولى خالل الصيف املاضي 
عندما كان احمد يرافق والدته خالل رحلة 

عالجها في املانيا.
زواج احمد الفيشاوي من »دنيس« هو 
الزواج الثالث في حياته الفنية، الن ارتباطه 
تزامن فعليا مع تصاعد جنوميته فهو تزوج 
للمرة االولى من هند احلناوي واجنب منها 
ابنته الوحيدة لينــــا التي تبلغ من العمر 
حاليا 6 ســــنوات، وكان زواجه الثاني من 
وسام عاطف والذي لم يستمر اكثر من 40 
يوما وقد تزوج الفيشاوي الصغير بالفتاة 

االملانية ليفاجئ جمهوره.

صاحبة »هاري بوتر« تتفوق على الملكة اليزابيث
لندن ـ ا.ف.پ: اختيرت ج.ك.رولينغ كاتبة سلسلة القصص الناجحة 
»هاري بوتر« امس من قبل رؤساء حترير اهم املجالت البريطانية، اكثر 
النســــاء نفوذا في البالد متقدمة على امللكة اليزابيث الثانية. ومبناسبة 
الذكرى املائة النشاء شركة »ناشيونال ماغازين كومباني« التي تصدر نحو 
عشرين مجلة في بريطانيا، وقع اختيار رؤساء حترير هذه املجالت على 

الكاتبة صاحبة املاليني وذلك ملا تتحلى به من مزايا ادبية واخالقية.

ديمي مور وآشتون كاتشر يحاوالن إنقاذ زواجهما في إسرائيل

 غارسيا ماركيز حضر زفاف نجل كارلوس سليم

لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: يبدو أن املمثلة 
األميركية دميي مور وزوجها النجم الشاب 
آشتون كاتشـــر قررا الهرب من الشائعات 
حول مشـــاكلهما الزوجية والقيام برحلة« 

روحية إلى إسرائيل.
وذكر موقع »بيبول« ان كاتشـــر وضع 
رسالة على صفحتــه علــى موقــع »تويتر« 
االجتماعــي قــال فيهــا إنــه يشــارك »احلـب 
أثنـــاء الوجــود فــي إســـرائيــل«  والنور 
وأضــاف انه يصلي من أجل »الطاقة إلقامة 
الروابط مع التشـــابه بيننا وإيجاد تسوية 

خلالفاتنا«.
ولكن مصدرا مقربا مـــن النجم قال إنه 
ســـيتحدث في مؤمتر بإسرائيل وإنه ليس 
موجـــــودا هنــاك ليجـــــدد عهـود زواجــه 
مع مور وكانت تقارير إعالمية أشارت إلى 
خيانة كاتشر ملور غير انهما نفيا ذلك بشكل 
قاطـــع وظهرا متحدين في عدة مناســـبات 

اجتماعية.

مكســـيكو ـ أ.ف.پ: شـــارك الكاتب 
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز احلائز 
جائزة نوبل لـــآداب ورئيس احلكومة 
االسباني السابق فيليبي غونزاليس الى 
جانب الفـــي مدعو آخر في زفاف النجل 
االكبر ألغنى رجل في العالم املكســـيكي 
كارلوس سليم مساء السبت املاضي في 
مكســـيكو على ما ذكرت وسائل االعالم 

املكسيكية.
وحضر كذلك الرئيس املكسيكي فيليبي 
كالديرون وسلفه فيسينتي فوكس فضال 
عن املليادرير االميركي وارن بافيت الثالث 
في تصنيف فوربز ألغنى اغنياء العالم 

بعد مواطنه بيل غيتس.
ويرأس كارلوس سليم ضوميط )43 
عاما( االبن البكر لكارلوس سليم الذي له 
ستة بناء، مجموعة كارسو املؤسسة االم 
لعدة شركات صناعية وجتارية متلكها 

العائلة.
ونادرا ما يشـــارك غابرييل غارسيا 
ماركيز )83 عاما( الذي يقيم في املكسيك 
منذ الثمانينيات، في هذه االيام في مناسبات 
عامة. وهو ال ينوي املشاركة في النشاطات 
املرافقة لصدور كتابـــه اجلديد »يو نو 
فينغو آ ديثير اون ديسكورسو« )لست 

بصدد ان القي خطابا( في 29 اكتوبر.


