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هيالري كلينتون: زوج ابنتي »رائع«.. وبيل »ساحر«
حلّت ضيفة على »كالم نواعم«

هيالري كلينتون في »كالم نواعم«

أبوظبيـ  ا.ف.پ: اكدت وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون انها ترى زوج ابنتها تشيلســــي 
»رائعا« وزوجها بيل »ساحرا« كما كانت تراه بداية 
عالقتهمــــا. وقالت كلينتون خــــالل برنامج »كالم 
نواعم« على شــــبكة ام بي سي سجل أمس االثنني 
في ابوظبي ان زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون 
»عازف سكسفون ممتاز«، وانه مازال يتمرن على 

العزف في احدى غرف املنزل.
واضافت »لم يكن لديه الوقت الكافي للتمرين 

اثناء عمله السياسي«.
وسئلت عن رأيها بزوج ابنتها املصرفي مارك 
ميزفينسكي، فأكدت انه رجل رائع، وقالت »نحن 

سعداء جدا«.
وروت كيف التقت زوجها بيل في جامعة يال، 
وقالت »الحظت انه لم يكف عن النظر الي، وكان جذابا 

جدا، كما هو اليوم، فقلت له: يجب ان نتعارف«.
جــــاء كالم كلينتون خالل لقاء على شــــبكة ام 
بي ســــي سجل بحضور طالب من جامعة زايد في 
ابوظبي. وردت كلينتون بالنفي على سؤال حول 
ما اذا كانت تعتزم الترشح مجددا لرئاسة الواليات 

املتحدة.

بمناسبة زواجه في أبريل المقبل

»ميرور«: سعودي سيهدي األمير وليام
مجموعة ألماس بـ 350 مليون ريال!

.. ومنع دوقة يورك من حضور زفاف األمير وليام 
بسبب إحراجها للعائلة المالكة 

استبدال عمر الشريف
لعدم قدرته على حفظ الدور

لندن ـ يو.بي.أي: 
افادت صحيفة ديلي 
ميل امس بأن دوقة 
يورك سارة فيرغسون 
الســــابقة  الزوجــــة 
أنــــدرو جنل  لألمير 
ملكة بريطانيا ستمنع 
مــــن حضــــور حفل 
األميــــر وليام  زفاف 
على كيــــت ميدلتون 
املقبل.  ابريــــل  فــــي 
وقالت الصحيفة إن 
دوقة يورك املعروفة 
بلقب فيرغي كانت قد 
احرجت العائلة امللكية 

بعدما كشفت صحيفة محلية أنها عرضت على صحافي انتحل صفة 
رجل أعمال ترتيب لقاء مع زوجها السابق األمير أندرو مقابل 500 
ألف جنيه استرليني وسيتم جتاهلها من الئحة املدعوين حلضور 
الزفاف امللكي. واضافت أن دوقة يورك )51 عاما( ستشــــاهد حفل 
زفاف األمير وليام على كيت في كنيســــة وستمنستر عبر شاشة 
التلفزيون في حني سيحضره زوجها السابق وابنتاهما األميرتان 
بيتريس ويوجني.  وأشارت الصحيفة إلى أن فيرغي اصبحت مقربة 
مــــن األميرة ديانا والدة وليام بعــــد انضمامها للعائلة امللكية لكن 
العالقة بينهما انهارت وانقطع االتصال بينهما في العام الذي سبق 
وفاة ديانا بحادث ســــير في العاصمة الفرنســــية باريس في العام 
1997 ومنذ ذلك احلني لم جتر دوقة يورك سوى اتصاالت محدودة 

باألمير وليام وشقيقه األصغر األمير هاري.

بعدما شهد مسلسل 
»عمر املختار« ترشيح 
عدد كبيـــر من جنوم 
التمثيـــل فـــي مصر، 
استقر الدور على املمثل 
محمود حميدة ليجسد 
الليبي  حياة املناضل 
امللقب  »عمر املختار« 
بـ »أســـد الصحراء« 
وذلك بعد طلب اجلهة 
الليبية املشـــاركة في 
االنتـــاج بقيـــام عمر 

الشريف بالدور.
رفض عمر الشريف 
الـــدور ألن قدراتـــه 
البدنية تعيق تصوير 
املسلسل كامال، وبسبب 
عـــدم قدرتـــه علـــى 
حفظ احلوار بالكامل 

بالعربية الفصحى.
يذكـــر ان »عمر املختار« من تأليـــف طارق البدوي، واخراج 
شوقي املاجري، وانتاج شركة »مشوار« باالشتراك مع اجلماهيرية 

الليبية.

ـ وكاالت: يســــعى  الرياض 
ثري سعودي لشراء مجموعة 
ثمينة من أملاس تدعى »مجموعة 
قوس قزح« بقيمة تصل إلى 60 
مليون جنيه استرليني )نحو 
350 مليون ريال(، إلهدائها إلى 
األميــــر وليام، جنــــل ولي عهد 
بريطانيا، في زواجه املقرر أبريل 
املقبل. وحسب صحيفة »سبق« 
االلكترونيــــة قالــــت صحيفة 
ان األمير  البريطانية  »ميرور« 
ويليام وخطيبته كيت ميدلتون 
سيحصالن على هدية ثمينة جدا 

في زواجهما.
مشيرة إلى أن الثري يسعى 
حاليا لشراء املجموعة املكونة 
من 301 ماســــة بألوان مختلفة، 
واململوكة حاليــــا لتاجر أملاس 

شهير يدعى إيدي الزاس.
وكان ثري سعودي آخر قد 
حاول شراء املجموعة في العام 
1981 إلهدائها إلى األمير تشارلز 
واألميرة الراحلة ديانا، غير أن 

التاجر رفض العرض املقدم.
وبحسب الصحيفة فقد وافق 
التاجر على بيع املجموعة شريطة 
أن يهديها املشتري لألمير ويليام 
وخطيبته كيت عند عقد قرانهما. 
مشيرة إلى أن هناك توافقا على 
الســــعر بني الثري الســــعودي 
والتاجــــر، وقد يعلــــن عن بيع 

املجموعة في أي حلظة. 

األمير وليام إبراهيم زيبات

سارة فيرغسون

عمر الشريف

»رقصة مثيرة« لمادونا بحضن
صديقها الجزائري في ملهى بريطاني

»الشجاع الحقيقي« يتصدر إيرادات السينما األميركية 

دبي ـ إم بي ســـي: في سهرة 
صاخبة استمرت حتى ساعات 
الفجر األولى، رافقت ملكة البوب 
مادونا صديقها الشاب الفرنسي 
املسلم من أصل جزائري إبراهيم 
زيبات، الذي ألهب حلبة الرقص 
في أحد مالهـــي لندن، في حني 
حظي برقصة مثيرة في حضن 
أنه  إال  البوب شـــخصيا،  ملكة 
تعرض لإلحراج عقب خروجه 

من امللهى.
وبعد قضائهما السهرة التي 
استمرت حتى الثانية والنصف 
صباحا، وجد صديق مادونا نفسه 
وحيدا في الشارع، بعدما انطلقت 

سيارة املغنية دونه.
وفي خضم التزاحم الذي رافق 
أثناء خروجها من  البوب  ملكة 
امللهى، أغلق مرافقها الشخصي 
باب سيارتها قبل أن يركب إبراهيم 
جانب مادونا، حسب صحيفة »ذا 

لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: 
احتل فيلم »الشجاع احلقيقي« 
مركـــز الصـــدارة بـــني األفالم 
املعروضة في صاالت الســـينما 

األميركية.
وذكر شباك التذاكر »موجو« 
ان فيلم »الشجاع احلقيقي« من 
بطولة جيـــف بريدجز وجوش 
برولني تقدم مـــن املركز الثاني 
إلـــى األول بإيرادات قدرت بـ 15 

مليون دوالر.
وتراجع فيلم »صغار عائلة 
فوكـــرز« من بطولة النجوم بن 
ستيلر وروبرت دنيرو وداسنت 
هوفمان إلى املركز الثاني وإيراداته 

13.78 مليون دوالر.
وحل فيلم »موسم الساحرة« 
ثالثا ومبيعاته بقيمة 10.72 ماليني 
دوالر متقدما على فيلم متاما كما 
فيلم »إرث تـــرون« الذي احتل 
املركز اخلامـــس وإيراداته 9.8 

ماليني دوالر.

فيمـــا حـــل فيلـــم »البجعة 
السوداء« خامسا بإيرادات قدرت 

بـ 8.35 ماليني دوالر.
واحتـــل املراكز األخرى على 
البلد«  التوالي كل من: »قـــوي 
سادســـا بـ 7.3 ماليـــني دوالر 

بـ 7 ماليني  و»املقاتل« ســـابعا 
دوالر و»خطـــاب امللـــك« ثامنا 
بــــ 6.81 ماليـــني دوالر و»الدب 
بـ 6.81 ماليني  يوغي« تاســـعا 
بـ 5.2  دوالر و»تانغلد« عاشرا 

ماليني دوالر.

مادونا

ملصق الفيلم

صن« البريطانية.
وبعدما انطلقت السيارة عدة 
أمتار توقفت ثم عادت إلى الوراء 
لتقله، في ســـوء تفاهم أحرج 

الراقص الشاب عدة دقائق.
كان الثنائي قـــد توجها إلى 
امللهى الـــذي تـــردد أن مادونا 

تسعى إلى شرائه بهدف انتقاء 
فريق للرقص يرافقها في جولتها 

العاملية املقبلة.
وذكرت الصحيفة أن مادونا 
أرادت أن تعرف رأي إبراهيم في 
الراقصني، لكونه يحترف رقص 

Cالـ »بريك دانس«.
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