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 كارال بروني تغني على مسرح األوليمبيا

   تشجيعا للمواهب الغنائية الشابة

 باريسـ  أ.ش.أ: فوجئ املدعوون حلفل تسليم جائزة غنائية أقيمت 
اجلمعة على مســــرح االوليمبيا بباريس بزوجة الرئيس الفرنســــي 
نيكوال ســــاركوزي تصعد على خشبة املســــرح لتغني «دويتو» مع 

املغني مارك الفوان.
  وذكرت مجلة «لوبوان» الفرنســــية أن كارال بروني كانت مفاجأة 
احلفل الذي نظم لتسليم جائزة «كونستانتان ٢٠١٠» التي متنح كل عام 
ألفضل مغن ناشئ. وصرح املغني الفوان الذي يترأس جلنة حتكيم 
اجلائــــزة لهذا العام بأن كارال بروني لبت دعوته بالغناء معه تقديرا 

منها ألهمية تشجيع املواهب الشابة في الغناء الذي تعشقه.

  وقد اكتفت كارال بروني بالغناء ملدة ٢٠ دقيقة غادرت بعدها املسرح 
وســــط تصفيق احلضور. وقد فازت بجائزة كونستانتان لهذا العام 
املغنية املغربية الفرنســــية هندي زهرة أحد أهم املواهب الشابة في 
الغناء الفرنسي. وصرح الفوان بأن وقوع اختيار جلنة التحكيم على 
هندي زهرة يأتــــي تقديرا أللبومها الغنائي «هاندي ميد» الذي حقق 

جناحا كبيرا لدى طرحه في األسواق الفرنسية هذا العام.
  ويذكر أن كارال بروني اشــــترطت على الرئيس ســــاركوزي قبل 
زواجهمــــا في عام ٢٠٠٨ مواصلة الغناء حتى بعد أن تصبح ســــيدة 

فرنسا األولى. 

(أ.ڤ.ب)   كارال تغني مع املغني الفرنسي الفوان 

 أيقظته  من النوم..
   فطلقها !

  
  الرياضـ  يو.بي.آي: دفعت زوجة 
إيقـــاظ زوجها  ســـعودية ضريبة 
غاليا حني فوجئت به يستيقظ بعد 
محاوالتها اليائسة إليقاظه كي يذهب 
إلى عمله وبدال من الشـــكر وحتية 
الصبـــاح يرمي عليها ميني الطالق. 
الزوج  ان  ونقلت صحيفة «عكاظ» 
الذي يصغر زوجته بعامني ســـبق 
له أن طلقها مرتني، األولى بســـبب 
إزعاج األطفال له أثناء نومه والثانية 
للسبب األخير نفسه. وأشارت مصادر 
للصحيفة الى أنه بعد أن صحا الزوج 
اكتشف أن زوجته حرمت عليه لألبد 
فحاول أكثر من مرة أن يعيدها إلى 
عصمته معلال ما حدث بأنه وقع في 
ســـاعة غضب إال أن الزوجة وأهلها 

رفضوا محاوالته.

 اشتر شاحنة واحصل
   على كالشينكوف مجانًا

  
  واشــــنطن ـ د.ب.أ: عــــرض تاجر 
سيارات بوالية فلوريدا االميركية منح 
كل مشــــتر شاحنة جديدة من متجره 
بندقية اتوماتيكية طراز كالشينكوف 
الثالثة عشــــرة  القناة  مجانا. وقالت 
التلفزيونية ان العرض الذي يستمر 
شــــهرا بدأته شركة نيشن للشاحنات 
مبقاطعة سيمينول بفلوريدا مبناسبة 
الواليات  القدامــــى في  عيد احملاربني 
املتحدة. وقال مدير املبيعات بالشركة 
نيك جينيتا الراغب في زيادة املبيعات 
انه اختار البندقية ايه كيه ٤٧ إلثارة 
اجلدل ولفت االنتباه والتأكيد على احلق 

الدستوري لشراء االسلحة اخلاصة.
 

 المتهمة بجرح دي كابريو مهددة بالسجن

 أحمد عيد يصف فيلمه بـ «الفاشل»
 

 منزل من فيلم «سليبر» يباع بـ ١٫٥ مليون دوالر
ـ يو.بـــي.آي:    دنفـــر 

بيـــع منـــزل ظهـــر في 
فيلم «سليبر» للمخرج 
ألن في  األميركي وودي 
مـــزاد علنـــي مقابل ١٫٥ 

مليون دوالر.
  وأفادت صحيفة «ذي 
دنفر بوست» األميركية 
ان مايكل دوناهاي اشترى 
العـــام ٢٠٠٦  املنزل في 

مقابل ٣٫٤ ماليني دوالر لكنه تخلف عن تســـديد الدفعات املتوجبة 
عليـــه فعرضه للبيع في مزاد علني حيث لم يحظ بعرض أكثر من 

١٫٥ مليون دوالر.
  وأوضحت ان املستثمر جون ديلداي دفع دوالرا واحدا أكثر من السعر 

األدنى املعروض لبيع العقار املوجود في «جينيسي ماوننت».
  وقال ديلداي للصحيفة ان لديه عدة شارين مهتمني بالعقار الذي 
يرد اســـمه في ســـجل األماكن التاريخية الوطنية بسبب هندسته 

املميزة.
  يذكر ان املنزل بني في العام ١٩٦٣. يشـــار إلى ان فيلم «سليبر» 
هـــو فيلم خيال علمي ويلعب فيه ألـــن دور رجل كان مجمدا طوال 

٢٠٠ سنة قبل أن يستفيق في دولة ديكتاتورية. 

 القاهرة ـ وكاالت: قال الفنان 
احمد عيد انه يشعر بالرضا عن 
كل االعمال التي قدمها في مسيرته 
مستثنيا فقط فيلمه «خليك في 
حالك» ومعتبرا اياه فيلما فاشال 
اصابه بالعقدة واالكتئاب حني 
شاهده وكان تعليقه االول «ايه 

الفيلم الفاشل ده؟».
  ورغم ذلك اكد عيد انه لم يكن 
السبب في فشـــل الفيلم ولكن 
االجواء التي صنع فيها لم تكن 
مناســـبة خلروجه بشكل جيد، 
وهذا بسبب اشـــخاص اخرين 

رفض ذكر اسمهم.
  وكشـــف عيد عن انه يحاول 
حاليا ايجاد منتج قوي ينتج له 
مشروعه القادم الذي يعتبره نقلة 
في مشواره وفرصته احلقيقية 

التي ينتظرها. 

 نداء إلى العرائس في الصين: 
  ممنوع التعري في صور الزفاف

 شانغهاي ـ أ.ف.پ: دعت جمعية لصور الزواج 
في الصــــني الى منع صــــور األزواج العراة، وهي 
موضة جديدة في الصني في صفوف األزواج اجلدد 
على ما ذكرت صحيفة «شنغهاي ديلي»، واعتبرت 
اجلمعية التجارية للزيجات في شنغهاي ان اقدام 
األزواج اجلــــدد على التقاط صــــور عارية لهم امر 
مخالف للجمعية، محذرة انها ستطلب من السلطات 
منع صور كهذه على ما أفادت الصحيفة الصادرة 

باإلجنليزية.

   في الصني، تلتقط صور العرس عادة قبل اشهر 
من حفل الزفاف بحد ذاته. وتلتقط للعروسني صور 
وهما يرتديان مالبس غربية او تقليدية صينية في 

أماكن سياحية أو ريفية.
   اال ان بعض االستديوهات يقترح على األزواج 
اجلدد التقاط صور عارية لهم مع شرشف أو قطعة 
لســــتر العورات.  وفي حني ان التقاط صور كهذه 
ليس مخالفا للقانون اال ان اي شــــخص ينشرها 

يعرض نفسه ملالحقات بتهمة اإلباحية. 

 لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: ذكر موقع «تي ام زد» 
املعني بأخبار املشــــاهير إن امرأة متهمة مبهاجمة 
املمثل ليوناردو دي كابريو بكأس مكسور خالل حفل 
في هوليــــوود لم تعترض على االتهامات املوجهة 

إليها في احملكمة.
  ومن املتوقع أن يصدر حكما بالسجن ملدة عامني 

بحق أريثا ويلسون (٤٠ عاما) في اجللسة املقرر أن 
تعقد في ٢٢ نوفمبر اجلاري للنطق باحلكم.

  ووقـــع احلادث في ملهـــى لـــيلي في هوليوود 
في عام ٢٠٠٥ وبعد ذلــــك خضع دي كابريو الذي 
رشح جلائزة أوسكار لعملية جراحية لعالج جروح 

بالغة أصيب بها في وجهه ورقبته. 

 دي كابريو مجروحا  أريثا ويلسون 

 احمد عيد 

 سمية الخشاب: مش هتجوز
   راجل يقّعدني في البيت!

 القاهــــرة ـ وكاالت: نفت املمثلة ســــمية 
اخلشاب الشــــائعات الكثيرة التي تتناولها 
هذه االيام، وقالت ملدونة ناس: «اليومني دول 
االشاعات شغالة على ودنه عن مشاريع حب 
وزواج في حياتي، لكني أقر وأعترف بأن قلبي 
مشغول بالفن فقط في الوقت احلالي، وكالم 
في سركم أمي تأتي لي كل يوم بعريس جديد، 
ال مير شهر من دون أن يتقدم احد االشخاص 
يطلب الزواج مني، لكن حتى اآلن لم يبزغ 

نصيبي بعد، أنا كأي امرأة في الدنيا أمتنى 
أن يرزقنــــي اهللا بابن احلالل الذي يدعمني 
الفنية،  ويشجعني على استكمال مسيرتي 
ومن غير املعقول بعد كل هذه املكابدة والتعب 
واجلهــــد ان أتزوج رجال يطلب مني اعتزال 
الفن واجللوس في البيت، وطبعا كأي امرأة 
ايضا في الوجود أتوق بشــــكل مجنون الى 
سماع كلمة ماما يا رب يرزقني هذا االحساس 

اجلميل في القريب العاجل». 


