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نيويورك � إيالف: ص���رح الثنائي األميركي املمثلة ميغ 
راين والفنان جون ميلينكامب عن موعد زواجهما في شهر 
يولي���و املقبل، وأعلن الثنائي خبر الزف���اف إلى عائلتيهما 
واوالد جون، هود )16 عاما( وسباك )15 عاما(، الذين أبدوا 

مفاجأتهم من اخلبر.
يذك���ر أن راين وميلينكامب ظهروا ألول مرة كثنائي في 
ديسمبر املاضي، والتقطت صورا لهما للمرة االولى في بداية 

شهر يناير في والية نيويورك.
وكان الفنان األميركي قد أعلن في ليلة رأس السنة املاضية 
ع���ن طالقه من زوجته االين ايروين بعد زواج دام 20 عاما، 
ومن ناحية أخرى، سبق لراين أن تزوجت من املمثل دينيس 

كوايد ولديها منه ابنا يدعى جاك هنري )18 عاما(. 

الرباط � العربية: نفى عزيز داكي، املدير الفني ملهرجان 
موازين الدولي، اإلش���اعة التي س���رت بقوة على صفحات 
»الفيس���بوك« واالنترنت اول من امس ومفادها أن املغنية 
العاملية شاكيرا ستعتذر عن احلضور إلحياء حفلة االختتام 
للمهرجان بداعي حضورها إلى جانب خطيبها العب فريق 
برشلونة املدافع »جيرار بيكي« ملؤازرته خالل مباراته ضد نادي 

مان يونايتد مبناسبة نهائي عصبة األبطال لهذا العام.
وأكد مس���ؤول املهرجان أن املغنية الشهيرة شاكيرا لم 
تعتذر ألي سبب كان، وستكون حاضرة في منصة السويسي 
بالرباط إلحياء حفلة االختتام ملهرجان موازين، وأن متابعتها 
ملباراة البارشا على شاش���ات التلفاز لن مينعها من الغناء 

أمام اجلمهور املغربي في املوعد احملدد.
وانتشرت شائعة على موقع »الفيس بوك« تفيد باعتذار 
املطربة الكولومبية عن احلضور إلى املغرب إلحياء حفلتها 
اخلاصة، في ذات الليلة التي يخوض فيها خطيبها الدولي 

االسباني مباراة مصيرية في إجنلترا.
وقال اخلبر الذي س���رى في »الفي���س بوك« باملغرب إن 
ش���اكيرا فضلت االلتحاق بأحد فنادق بريطانيا بالقرب من 
ملعب وميبلي، حيث ستجري مباراة البارشا ومان يونايتد 
مساء السبت في نهاية مثيرة للغاية، وإنها بسبب ذلك ألغت 
كل ارتباطاتها الفنية واملهنية، نظرا ألهمية املقابلة ورغبتها 

في توطيد العالقة مع خطيبها مدافع البارشا. 
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شاكيرا تضحي مبباراة البارشا 
لتحضر اختتام مهرجان

»موازين« في املغرب

والدة ناجحة لطفل
منا خارج رحم أمه

فينك���س � يو.بي.آي: في إجناز نادر جدا قال األطباء انهم 
ليسوا واثقني حتى من حصوله من قبل أجنبت أميركية طفال 

منا خارج رحمها.
وأفادت صحيفة »أريزونا ريبابليك« األميركية بأن الطفل منا 
في وضع غير مستقر وتكون حوله جدار رقيق من العضالت 

والغشاء النسيجي خارج رحم امرأة من فينكس.
وقال فيكتور بيرفيكتو حبيب ان األطباء نصحوا األم نيكوليت 
سوتو )27 سنة( بإجهاض اجلنني ألن وضعها يعرضهما معا 

للخطر لكنها أصرت على االستمرار في حملها.
وأض���اف بيرفيكتو »جازفنا وتركن���ا لألطباء أن يحددوا 
موعد الوالدة وكانت عناية اهلل كل ش���يء«، مشيدا بالوالدة 

الناجحة البنهما كروز بيرفيكتو.
وأجنب���ت املرأة بعد مضي 32 أس���بوعا على حملها وكان 

الصغير يزن 970 غراما فقط لكن األطباء قالوا انه بخير.
وقال األطباء ان اجلنني التصق في منطقة تالقي قناة فالوب 

بالرحم وهذا ما يعرف طبيا ب� »احلمل خارج الرحم«.
وإذ أش���ار األطباء إلى انهم لم يتمكنوا بالرغم من البحث 
الذي أجروه من حتديد مدى ندرة والدة طفل سليم من حمل 
خارج الرحم قالوا ان هذا يثبت انه »في الطب ال ميكن القول 

ان شيئا ما يحصل دائما أو ال يحصل أبدا«.

أضرب عن الطعام اعتراضًا على قرار الڤاتيكان 

أب يعزف البيانو في فرنسا الستعادة ابنته من لبنان 

بعد عملية االختطاف، توجهت 
الى لبنان وتمكنت من استعادة 
ابنتي الكبرى ش���رعيا، بينما 
كانت الصغرى محتجزة لدى 
جيران جديها لجهة والدتها«، 
وبحسب ما روى، فإن زوجته 
المحاكم  الى  السابقة توجهت 
البنانية، و»بخالف  الروحية 
كل األحكام الفرنس���ية، قررت 
المحكم���ة الكاثوليكي���ة منح 
الفرنس���يتين  ابنتي  حضانة 
لوالدتهما ومنعتهما من مغادرة 
اللبناني���ة«، وأثناء  األراضي 
االستئناف، ثّبت الڤاتيكان قرار 

المحاكم الروحية اللبنانية.
 وناش�����د ع���ازف البيانو 
»رئي���س الجم�هورية التدخل 
لتطبيق الع���دالة الفرنس���ية 
ولك���ي تتمك���ن الش���قيقتان 
المنفصلتان منذ سب��عة أعوام 
من االجتماع مجددا تحت سقف 

واحد«.

الصغرى التي أبعدت عنها منذ 
7 أعوام بسبب محكمة دينية 
الفرنسية«.  القوانين  تناقض 
البال���غ 43 عاما  الرجل  وكان 
وهو اب البنتي���ن، قد انفصل 
عن زوجته اللبنانية � الفرنسية 

في العام 2002.
وف���ي حين تعي���ش ابنته 
الكبرى معه في رينس، وتقيم 
ابنته الصغرى منذ 7 أعوام مع 
والدتها في بيروت، وبعدما قرر 
القاضي المكلف بشؤون األسرة 
في الع���ام 2004 منح حضانة 
األطف���ال الى الوال���د، غادرت 
الوالدة فرنسا متوجهة الى لبنان 
مصطحبة ابنتيها، فحكمت عليها 
محكمة االستئناف في »دواي« 
شمال فرنسا بالسجن 18 شهرا 
النتزاعها الطفلتين. ولتغيبها 
عن المحاكم���ة، وصدر بحقها 

قرار توقيف دولي.
 وأوضح س���لوم »مباشرة 

 رينس )فرنسا( � أ.ف.پ: لم 
يجد عازف البيانو اللبناني-
الفرنس���ي دومينيك س���لوم 
الذي بدأ إضراب���ا عن الطعام 
قبل 22 يوما، س���وى ارتجال 
حفل موس���يقي مساء الجمعة 
أمام كاتدرائية رينس اعتراضا 
على قرار من الڤاتيكان يمنعه 
من اس���تعادة ابنته الصغرى 
»المحتج���زة« ف���ي لبنان مع 

زوجته السابقة.
الم���ارة  أنظ���ار   وأم���ام 
المذهولي���ن، جلس دومينيك 
س���لوم ببزت���ه الموس���يقية 
التقليدية وقد بدا واهنا بسبب 
إضرابه عن الطعام، أمام بيانو 
من طراز ش���تاينواي في فناء 
كاتدرائية رينس شرق فرنسا، 
ليؤدي معزوفتي »باتيتيك« و»ال 

تامبيت« لبيتهوفن.
 وردا على بعض الفضوليين 
قال سلوم »أعزف من أجل ابنتي 

عازف البيانو أمام كاتدرائية رينس

االبنة الكبرى تعيش 
معه في باريس 

والصغرى مع أمها
في بيروت

منذ 7 أعوام


