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لوس اجنيليس ـ 
د.ب.أ: أمضت جنمة 
هوليوود املخضرمة 
زازا غابـــور يـــوم 
الرابع  عيد ميالدها 
والتسعني أمس األحد 
في أحد مستشفيات 
لوس أجنيليس ولكن 
املقرر أن تخرج  من 
منه في وقت الحق 
من هذا األسبوع وفق 

ما أعلن زوجها.
وقـــام األطبـــاء 
واملمرضات في مركز 
رونالد ريغان الطبي 
بالغنـــاء للنجمـــة 
حسبما ذكر زوجها 
األميـــر فريدريـــك 
انهالت لوكالة  فون 
األنبـــاء األملانيـــة. 
ومن املقرر أن تخرج 
النجمـــة األميركية 
من املستشفى يوم 
األربعـــاء وقـــال إن 
االحتفال سيتواصل 

في املنزل. وكانت غابور قد أدخلت املستشـــفى األسبوع املاضي 
بسبب عدوى في الرئة.

وفي يناير املاضي مت بتر الساق اليمنى لغابور من فوق الركبة 
بسبب جرح معد يتفشى في ساقها وال يلتئم.

وكانت غابور جنمة أفالم فترة خمسينيات القرن املاضي قد 
أدخلت وخرجت من املستشـــفى منذ إصابتها بكســـر في الورك 

عندما سقطت العام املاضي من فوق سريرها.

زازا غابور

أماندا هولدن

ماتياس سكيب الطفلتان التوأم

نيكول كيدمان كيفن سبايسي

نيكول كيدمان دفعت
150 ألف دوالر لألم البديلة

اختفاء توأمين سويسريين اختطفهما والدهما 

أماندا هولدن تجهض جنينها
لندنـ  يو.بي.آي: أجهضت املمثلة 
البريطانية أماندا هولدن جنينها في 

الشهر السابع من حملها.
»بـــرس  وكالـــة  ونقلـــت 
أسوسايشـــن« البريطانية أمس 
االحد عن املتحدث باســـم هولدن 
)39 عاما( التي اشتهرت بصفتها 
احلكم في برنامج »بريطانيا لديها 
املوهبة« انها أجهضت جنينها الذكر 
يوم الثالثاء املاضي وهي في الشهر 

السابع من احلمل.
وقـــال إن املمثلـــة توجهت إلى 
املستشفى على الفور حني شعرت 
بأن الطفل توقف عن احلركة حيث 

أبلغها األطباء أنها أجهضت.
يشـــار إلى أن هولدن كانت قد 
أجهضت طفال آخر السنة املاضية 
ولديها وزوجها املنتج املوســـيقي 
كريس هيوز طفلة تدعى ليكســـي 

عمرها 5 سنوات.
وقال املتحدث إن هولدن لم تعرف 

بعد سبب اإلجهاض.

روما ـ أ.ف.پ: لم تســــفر عمليــــات البحث عن 
شقيقتني توأمني سويسريني تبلغان من العمر ستة 
أعوام عن أي نتيجة حتى اآلن، سواء في ايطاليا او 

فرنسا او سويسرا.
وكان والد الطفلتني ماتياس سكيب )43 عاما( قد 
وجد ميتا في ايطاليا. هذا الرجل الذي انفصل حديثا 
عن زوجته االيطالية ايرينا لوســــيدي )44 عاما( 
اختطف التوأمني في كانتون فود )غرب سويسرا( 
واقتادهما في سيارة زوجته التي سرقها. وقد جلأت 
الوالدة الى الشرطة الفرنسية بحثا عن ابنتيها في 
مرسيليا )جنوب فرنسا( التي ارسل اليها زوجها منها 

بطاقة بريدية في 31 يناير يقول فيها انه يائس ويؤكد 
انه ال يستطيع العيش من دونها. في ايطاليا، اطلقت 
الشرطة حملة واسعة للبحث عن الطفلتني في جوار 
محطة سيرينيوال )بوليا، جنوب( حيث رمى والد 
الطفلتني بنفسه حتت قطار. وفي مقابلة هاتفية مع 
محطة راي دوي، اكد خال الطفلتني فاليريو لوسيدي 
من لوزان ان »الفتاتني شــــوهدتا في مونزا )شمال 
ايطاليا( برفقة امرأة بيضاء ذات شعر بني« مضيفا ان 
»الوالد شوهد في منطقة أمالفي في نابولي )جنوب( 
يتناول الطعام في مطعم بيتزا من دون الطفلتني«، 

لكن احملققني لم يؤكدوا صحة هذه املعلومات.

كيفن سبايسي يعلن عن خطة إلطالق 
أكاديمية الشرق األوسط للمسرح

دبيـ  يو.بي.آي: أعلن النجم الهوليوودي كيفن 
سبايسي امس عن إطالق مبادرة إلنشاء أكادميية 
الشرق األوسط للمسرح بالتعاون مع مؤسسة بدر 
جعفر في اإلمارات العربية املتحدة لدعم وتطوير 

الفن املسرحي في املنطقة.
وذكرت صحيفة »غولف نيوز« ان سبايســــي 
الذي يتواجد في اإلمارات لتقدمي جوائز »لوريوس« 
الرياضيــــة أعلن عن إطــــالق األكادميية وقال إن 
مرشده املمثل جاك ليمون علمه أهمية أن يشارك 

اآلخرين ما اكتسبه.
وتعتبر األكادميية غير الهادفة للربح األولى من 

نوعها في املنطقة وتهدف إلى تعريف الشباب العربي 
بشكل أفضل على الفنون والعروض املسرحية.

وستمكن املبادرة املشتركة بني مؤسسة كيفن 
سبايسي ومؤسســــة بدر جعفر املدير التنفيذي 
لشــــركة الهالل للبترول الفنانني الصاعدين من 

استخدام املنشآت املسرحية في فرص خالقة.
كما ستوفر األكادميية ورشات عمل وصفوفا 

احترافية على أيدي خبراء في هذا املجال.
وأشــــار سبايسي إلى أن األكادميية قد تنطلق 
مع مسرحية »ريتشارد الثالث« لوليام شكسبير 

التي سيقدمها في اخلريف املقبل.

ســـيدني ـ وكاالت: كشفت 
إحدى الصحف األســـترالية، 
نقال عن إحـــدى العامالت في 
الوكالة التي اهتمت مبوضوع 
إيجـــاد أم حامل لطفلة نيكول 
النجمة  أن  كيدمان األخيـــرة، 
الشـــقراء وزوجها دفعا مبلغ 
150000 دوالر لألم، مشيرة إلى 
أن الوكالة لم تكشف عن اسم 

األم واألب احلقيقيني.
من جهـــة أخرى شـــددت 
نيكول على أنهـــا مغرمة جدا 
أبدا  بزوجها، وال جتد مشكلة 
في السكن مع عائلتها في والية 
تنسي الريفية، موضحة »أظن 
أنه ميكن العيش في أي مكان، 
والقيام بأي شيء عندما يكون 

املرء مغرما جدا«.

زازا غابور احتفلت بعيد ميالدها 
الرابع والتسعين في المستشفى

تايوانيون يحتفلون بعام األرنب

التايوانيون يتدفقون على معبد القتراض األموال لجلب الحظ الجيد
تايبيهـ  د.ب.أ: يتدفق عشــــرات اآلالف 
من التايوانيني ملعبد خــــالل عطلة العام 
الصيني اجلديد من أجل اقتراض األموال 
جللب احلظ السعيد. وقال شني شون الجن 
نائب مدير معبد تزينان في مقاطعة نانتو 
بوســــط تايوان امس »في األيام العادية 
يزور 10 اآلالف شخص معبدنا القتراض 
املال كل يوم. وخالل عطلة العام الصيني 
اجلديد يرتفع العدد ليتراوح بني 60 و70 
ألف شخص يوميا«. وأضاف »نحن نقدم 
100 مليون دوالر تايواني )3.3 ماليني دوالر 
كل عام( وعادة يقوم املقترضون برد مبالغ 

أكبر من التي اقترضوها«.
وبــــدأ عــــام األرنــــب يــــوم اخلميس 

املاضي.
ويعتقد أن هذه العــــادة جتلب احلظ 
السعيد وتعزز املصالح التجارية للمقترضني 

في العام اجلديد.
وميكن لكل شخص اقتراض 600 دوالر 
تايواني كحد أقصي )20 دوالرا أميركيا( 
وعادة ما يقوم الشخص بعد ذلك برد 1000 

دوالر تايواني )33 دوالرا أميركيا(.

كيم كاردشيان و باسكال معوض

كيم كاردشيان تتعاون مع اللبناني
باسكال معوض وتشيد بفكره الخاّلق

هوليوودـ  وكاالت: كعادتها بدت النجمة العاملية 
كيم كاردشــــيان انيقة وجميلة وذلك خالل اطالق 
مجموعتها اجلديدة من املجوهرات »حسناء نوبل« 
فــــي متجــــر »Flagship – Revolve« الذي يقع غرب 

هوليوود. وصرحت كاردشــــيان بانها تعاملت مع 
املصمم اللبناني باســــكال معوض في تصميمتها، 
معربة عن اعجابها الشــــديد بفكره ورؤاه اخلالقة 

في هذا املجال.

الطالب الكويتيون في املغرب

الربــــاط ـ كونا: متع وفــــد الطلبة 
الفائقيــــن القادمين من طقس الكويت 
الذي يتميز بالحرارة الشديدة في فصل 
الصيف ناظريهم وحواســــهم االخرى 
بمشاهدة الثلوج البيضاء التي تغطي 
مدينة افران المغربية الواقعة في منطقة 

األطلس المتوسط.
تأتي جولة الوفد، التي اســــتمرت 
الــســــاعة في اطار  ساعتين ونصف 
زيارتهم الحالية للمغرب التي يرعاها 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية وتــســــتمر اســــبوعا، مكافأة 
لهــــم علــــى تفــوقـهــــم ودأبــهــــم في 

التحصيل.
وتعد مدينة افران المــغربية التي 
تلقب بـ »سويسرا الصغيرة« منتــجعا 
للتــزلج وتضم نحو 13 ألف نســــمة 
ويقــــع جزء منها فــــي منطقة مكناس 

تافياللت.
وقام الطالب مع رفاقهم بقضاء اليوم 
صعودا وهبوطا على تالل افران المغطاة 
بالثلوج ورمي كرات الثلج ببراءة على 

بعضهم البعض.
وتعتبــــر جولة الطلبــــة الفائقين 
بمنزلة رحلة للتربية والثقافة والترفيه 
مع هدف اضافــــي هو تعريف الطالب 
بالمشاريع التي يمولها الصندوق في 
جميع أنحــــاء المغــــرب والعالم كله. 

وينشط الصندوق حاليا في نحو 104 
دول ويديره عبدالوهاب البدر.

وقــــام وفد الطلبــــة الفائقين امس 
بزيارة لسفارتنا لدى المملكة المغربية 
استقبلهم خاللها سفيرنا شمالن الرومي 

واعضاء السفارة.
ومن بين اهــم المــعالم الرئيسية 
التي زارها الوفد في المغرب حتى اآلن 
جامع »الفنا« القلــــب النابض لمدينة 
مراكش ومســــجد الحســــن الثاني في 
الدار البيضــــاء باالضافة الى زيارات 
رسمية للمكتب الوطني للكهرباء في 
البالد وهيئة الطرق السيارة التي تدير 
المغرب  الســــريعة في  الطرق  شبكة 
وكالهما يتعامل مع الصندوق الكويتي 

للتنمية.
تجدر االشارة الى ان مــدينة افران 
التــــي احدثتــها فرنــســــا فــــي عهــد 
الحمــاية الدارتها بســبب المـناخ فــي 
جـــبال األلــــب مبنــية عــلى الطــراز 
االوروبــــي كــما لو كانــــت قــرية في 

جــبال االلب.
وبســــــبب ارتفاعها تغطي الثلوج 
البلدة خالل أشهر الشــــــتاء وتتمتع 

بمناخ بارد خالل فصل الصيف.
كما انها تعد المكان الذي سجلت فيه 
أدنى درجة حرارة في افريقيا )24 درجة 

تحت الصفر( في عام 1935.

طالب الكويت المتفوقون يمتعون أعينهم بمشاهدة الثلوج البيضاء في »أفران« المغربية


