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سفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد

ذكرت الفنانة التركية طوبا بوكستون 
الشهيرة بـ »مليس« بطلة مسلسل 

سنوات الضياع، انها ترفض ان 
تشبه بالكعبة املشرفة، وذلك للقدسية 

الكبيرة للكعبة لدى املسلمني في جميع 
انحاء العالم، اضافة الى انها كغيرها من 

البشر ال تستحق هذا الشرف العظيم.
واوضحت »مليس« لصحف تركية انها 

علمت من خالل وسائل االعالم التركية 
وجود قصيدة كتبها شخص سعودي، 
وشبهها فيها بالكعبة املشرفة، قبل ان 

تتم تبرئته من قبل احملكمة، شاكرة 
جمهورها وكاتب القصيدة على 

مشاعره، اال انها ترفض ما جاء فيها.

»مليس«: أرفض 
تشبيهي بالكعبة

لصوص يسرقون مخفر الشرطة!

..ولصوص يسرقون »بئر األمنيات«

عروس تهاجم املدعوين إلى زفافها

براتيس���افا � د.ب.أ: ذكر تقري���ر اخباري امس األول ان 
لصوصا اقتحموا مقر قيادة الش���رطة في املنطقة احمليطة 
بالعاصمة السلوڤاكية براتيسافا وفروا بكمية من األموال 

واستمارات مخالفات غير محررة.
ولم يدخل اللصوص، الذين اقتحموا املبنى خال الليل، 
حج���رات املقر املركزي، ولكنهم دخلوا مركزا للش���رطة في 

املبنى.
وقالت متحدثة انهم استولوا على بعض األموال وآلتني 
لتس���جيل املدفوعات النقدية وكوبون���ات للوجبات وكمية 
كبيرة من استمارات املخالفات غير احملررة. وجتري الشرطة 

حتقيقا في القضية.

س���يدني � د.ب.أ: اقتحم اللص���وص منتزها بالقرب من 
ملبورن وقاموا باالستياء على ما في بئر األمنيات من عمات 
تقدر بنحو 30 ألف دوالر أسترالي )30 ألف دوالر أميركي( 
كان األطف���ال قد ألقوا بها في البئر أما في حتقيق أمنياتهم 

خال الثمانية أعوام املاضية.
وقال جاري ماير مدير املنتزه لش���ركة جيلوجن للدعاية 
امس ان هذه »جرمية أنانية وس���يئة للغاية« ألن »األطفال 
يأتون الى هنا ويعربون عن أمنياتهم وكانت البئر تضم كّما 

هائا من تلك األمنيات القلبية«.

جيلبرت � يو.بي.آي: اضطرت الشرطة في والية أريزونا 
األميركية لرش الفلفل احلار على عروس ثم اعتقالها خال 

حفل زفافها بعدما هاجمت أحد املدعوين ورجل شرطة.
وذكر موقع »ماي فوكي« أن الش���رطة في بلدة جيلبرت 
في أريزونا تلقت اتصاال يوم السبت املاضي لإلباغ عن أن 

املدعوين في حديقة أحد املنازل »يقتلون بعضهم«.
وقد حضرت الشرطة إلى املكان وطالبت املدعوين بالتوقف 
عن الشجار غير أنهم استمروا في ذلك ما دفع الشرطة إلى 

رش الفلفل احلار عليهم.
وهاجمت العروس أنديا دوڤيتو وعمرها 28 س���نة أحد 

املدعوين واضطرت الشرطة إلى تقييدها.
ثم هاجمت العروس بعدها أحد عناصر الشرطة وركلته 

ما أجبرهم على اعتقالها.

انفصال هولي ماديسون عن حبيبها

ضفدع.. في علبة لوبياء

لوس اجنيليس � د.ب.أ: أكدت جنمة هوليوود الشهيرة 
ايفا لونغوريا أن كل ش���يء في حياتها »مثالي« مؤكدة أنها 
تعتقد بأن احتفالها بعيد ميادها ال� 36 يعني أن أمامها عاما 

جديدا مليئا بالفرص.
ورغم أن لونغوريا تعرضت ألزم���ة كبيرة نهاية العام 
املاضي عندما انفصلت عن زوجه���ا توني باركر)28 عاما( 
بعد زواج دام 3 أعوام وانتهى عندما أعلن باركر خيانته لها، 

أكدت املمثلة احلسناء أنها جتاوزت األزمة.
ورمبا يكون سبب تفاؤل لونغوريا هو دخول رجل جديد 
حلياتها وهو ادواردو كروز )25 عاما( الشقيق األصغر للنجمة 

الشهيرة بينولوبي كروز.
وقالت لونغوريا ملجلة »بيب���ول« األميركية التي نقلت 
صوره���ا هي وكروز في حفل عيد ميادها: »كل ش���يء في 

حياتي مثالي«.
وأضاف���ت لونغوريا: »ال أندم على أي ش���يء وال أنظر 

خلفي«.

لوس اجنيليس � يو.بي.آي: انتهت قصة حب النجمة 
األميركية الشابة هولي ماديسون بعد تأكد انفصالها عن 
حبيبها املوس���يقي جاك بركات ال���ذي تعرفت عليه عبر 

موقع »تويتر« االجتماعي.
وقال املتحدث باس���م ماديسون ملوقع »إي!« األميركي 
»ميكنن���ي ان اؤكد انفصال هولي وجاك وقرار االنفصال 

كان مشتركا.
يش�����ار ال�ى ان م��ادي�س���ون وبرك�ات ح�اوال إبق�اء 
عاق�ت��هما الت�ي اس�تم�رت 10 اش�هر بعي�دا ع�ن األض�واء 
ال���ى ان أع�لنا عنها في عيد ميادها ال� 31 في ديس���مبر 

املاضي.

ليكسينغتون � يو.بي.آي: فوجئت سيدة أميركية بضفدع 
ميت في علبة لوبياء ابتاعتها من متجر بقالة.

وقالت بريسيلا أوينز انها اكتشفت الضفدع داخل علبة 
لوبياء م���ن ماركة »ويلوود بلو اليك كات« اش���ترتها قبل 
أسبوع أو أسبوعني من متجر في نورث برودواي في مدينة 

ليكسينغتون بوالية كنتوكي.
وقالت السيدة لتلفزيون »ليكسينغتون تي في« سكبت 
محتوى العلبة وهالني املش���هد لدرجة أني صحت »يا إلهي 
س���اعدوني« مضيفة ان الضفدع »كان األكب���ر الذي رأيته 
في حياتي«. وأش���ارت إلى أن أصحاب املتجر قالوا لها انهم 

يحققون في املسألة.

ايفا لونغوريا

ايدي مورفي

هولي ماديسون

العلبة التي عثر على الضفدع بداخلها

ايدي مورفي يحصل
على »أسطورة الكوميديا«

إيفا في عيد ميالدها الـ 36: 
حياتي مثالية وال أنظر للوراء

شوارزينغر يعتزم املشاركة
في عمل تلفزيوني

اعتقال والد ليندسي لوهان 
بتهمة العنف األسري

حياة ديك تشيني في مسلسل
ل���وس اجنيليس � يو.بي.آي: تعد ش���بكة »اتش بي او« 
االميركية مسلسا قصيرا حول سيرة حياة نائب الرئيس 

االميركي السابق ديك تشيني.
وذكر موقع »ديدالين« ان املسلسل القصير سيروي سيرة 
حياة تشيني الشخصية واملهنية وسيتركز على كتاب ألفه 
الصحافي بارتون غيلمان حول 

تشيني.
ونقل املوقع ع���ن منتج في 
املسلسل قوله انه سيتم التركيز 
على سعي تشيني للحصول على 
سلطة خاصة للرئاسة بشكل غير 

مسبوق في التاريخ االميركي.
يشار الى ان تشيني كان كبير 
موظفي البيت االبيض في عهد 
الرئيس جيرالد فورد وعمل وزيرا 
للدفاع في عهد الرئيس جورج 
بوش االب ونائبا للرئيس في عهد 

الرئيس جورج بوش االبن.

نيويورك � يو.بي.آي: يكرم النجم االميركي ايدي مورفي 
مبنحه جائزة »اسطورة الكوميديا« خال حفل توزيع اجلوائز 

الكوميدية في نيويورك الشهر املقبل.
وقال منظمو احلفل الذي يقام في القاعة الكبرى في فندق 
هامرستاين مبانهاتن ان مورفي سيتسلم جائزة »اسطورة 

الكوميديا« في 10 ابريل املقبل.
وقال كايس���ي باترس���ون املنتج املنفذ ونائب الرئيس 
التنفيذي في قس���م االنتاج مبجموعة شبكات »ام.تي.في« 
للترفي���ه ان تأثير ايدي مورفي في عالم الكوميديا ال يقاس 
فمن الش���خصيات التي ابتكرها في برنامج ساترداي نايف 
اليف الى ادائه املتميز وادواره الس���ينمائية التي ال تنسى، 
غير مورفي اس���م اللعبة الى االبد ونتشرف بانضمامه الى 

اول حفل توزيع جوائز الكوميديا.

لوس أجنيليس � د.ب.أ: يبدو ان جنم احلركة االميركية 
آرنولد ش���وارزينغر س���يعود مرة اخرى الى عالم التمثيل 
بعد فترة غياب تولى خالها منصب حاكم والية كاليفورنيا 

لفترتني.
وافادت صحيفة »هوليوود ريبورتر« االثنني املاضي بأن 

شوارزينغر سيعلن عن خططه 
لانضمام الى برنامج تلفزيوني 
الفرنسية  عاملي في مدينة كان 

في 4 ابريل املقبل.
ولم يتم الكشف عن مزيد من 
التفاصيل بشأن العمل الفني الذي 
سيشارك فيه شوارزينغر واذا 
ما كان عما متثيليا او له صلة 

ببرامج تلفزيون الواقع.
وظه���ر ش���وارزينغر عضو 
احل���زب اجلمهوري ف���ي ادوار 
سينمائية صغيرة جدا او شرفية 
اثناء توليه ادارة والية كاليفورنيا 

ف���ي الفترة من 2003 الى 2011 في افام مثل »80 يوما حول 
العالم« و»ذا كيد« وفيلم »آي آند ذي اكسبيندابلز«.

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: اعتقلت الشرطة في مدينة 
لوس اجنيليس مايكل لوهان والد النجمة ليندسي لوهان 

بتهمة العنف االسري.
وذكر موقع »تي.ام.زي« ان الشرطة تلقت اتصاال من 
امرأة كانت ترافق لوهان االب قالت انهما تشاجرا وتعرضت 

لعنف جسدي ولديها كدمات على جسمها تظهر ذلك.
والقت الشرطة القبض على لوهان ونقلته الى املستشفى 

حيث خضع للعاج من عارض آخر ثم مت احتجازه.
وقالت مصادر في الشرطة ان لوهان سيتهم بالعنف 
االس���ري واحتجاز املرأة ومنعها من االباغ عن تعرضها 

لاذى.
يش���ار الى ان عاقة ليندسي لوهان مع والدها مايكل 
متوترة حيث انفصل عن والدتها حني كانت صغيرة ووجه 

لها الكثير من االنتقادات حيال مشاكلها مع االدمان.

ديك تشيني

آرنولد شوارزينغر

أي مباراة شارك بها، وكانت كلمته 
الشهيرة في وصف أسلوبه غير 
التقليدي ب� »حلق كالفراشة والدغ 
كالنحل����ة«. أصيب كاي مبرض 
»الباركنسون« في عام 1999 ومت 
القرن  اختياره كونه ش����خصية 
الرياضية من قبل ال� »بي بي سي« 

ومجات رياضية اخرى.
ت����زوج كاي 4 مرات، انفصل 
عن زوجته األولى الرتدائها مابس 
تخالف الش����ريعة اإلسامية، أما 
الثاني����ة فاعتنقت مثله  زوجته 
اإلس����ام وأجنبت له 4 أوالد هم: 
م����رمي، جميلة، لبان ومحمد علي 

الصغير.
انفصل عن زوجته الثانية الحقا 
ليتزوج عارضة أزياء أجنبت له 
بنت����ني، هنا وليل����ى، أما زوجته 
الرابعة واألخيرة فلجأت الى تبني 

الطفل الذي سمي بأسد أمني.

شهير حاز لقب بطل العالم للوزن 
الثقي����ل 3 مرات، ويعتبر من أهم 
املاكمني الذين م����روا في تاريخ 

الرياضة العنيفة.
انضم الى جمعية »أمة اإلسام« 
ف����ي عام 1964 الت����ي كانت تضم 
افريقية  أميركيني م����ن أص����ول 
العنصري  تعرضوا لاضطه����اد 
في منتصف القرن املاضي، اعتنق 
الدين اإلسامي في عام 1975 وغير 

اسمه الى محمد علي كاي.
بعدم����ا رفض االنخ����راط في 
صفوف اجلي����ش األميركي الذي 
كان متورطا في حرب ڤيتنام آنذاك، 
ُجرد من لقبه وحرم من رخصة 
املاكمة، لكنه اعترض على القرار 

لينصفه القضاء الحقا.
لعب 61 مب����اراة طوال حياته 
املهني����ة، ربح 56 م����رة مقابل 5 
خسائر فقط، ولم ينسحب قط من 

دبي � mbc.net: شارك عدد من 
جنوم هوليوود في تكرمي املاكم 
الشهير محمد علي كاي في حفل 
خيري كبير أقيم على شرفه في 

والية اريزونا.
املمثلة  وش����ارك في احلف����ل 
األميركي����ة هالي بي����ري وبيلي 
كريستال وكيفني كوسنر وريبا 

ماكنتاير وغيرهم.
ومت تكرمي بيري ايضا في احلفل 
اخليري الذي يقام س����نويا على 
شرف كاي جلمع تبرعات خيرية 
لصندوق دعم يحمل اسمه، وفق ما 
نشر موقع »رادار أوناين« أول من 
امس، وخال التكرمي قالت بيري: 
»امتنى ان اتزوج محمد علي كاي 
ولو قدر لي ان التقيته في بداية 

حياته لكنت طلبت منه الزواج.
محمد علي كاي هو كازياس 
اميركي  مارسياس كاي، ماكم 

هالي بيري تعانق البطل محمد علي كاي

هالي بيري وبيلي كريستال أبرز احلضور

جنوم هوليوود يكرمون »محمد علي« قاهر العنصرية باإلسالم

بيري في كلمتها:
»لو التقيت كالي
في شبابه لكنت 
طلبت منه الزواج«

عبداهلل 
الرويشد سفيرًا 

للنوايا احلسنة
مت اختيار سفير األغنية 

الكويتية واخلليجية عبداهلل 
الرويشد سفيرا للنوايا 
احلسنة من قبل األمم 

املتحدة.
وجاء اختيار الرويشد تقديرا 
لعطاءاته الكبيرة في الساحة 

الغنائية التي جعلته من 
الشخصيات املؤثرة فيها.
يذكر أن املطرب الكبير 

عبداهلل الرويشد يتواجد حاليا 
في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة إلجناز بعض أعماله 
الغنائية.

مفرح الشمري  ٭


