
السبت 3 نوفمبر 2012
35

سيارة جنم »البيتلز« السير بول مكارتني

سر زواجهما الطويل.. الشجار 25 ألف مرة

تقليد املمثلة الهندية ايشواريا راي باششان وسامًا فرنسيًا

سيلني ديون حتكي حياتها في ألبومها اجلديد

لندنـ  يو.بي.أي: يعزو مسنان 
بريطانيان سر استمرار حياتهما 
الزوجيــــة طــــوال 70 ســــنة إلى 
شجارهما الدائم أقله مرة واحدة 

في اليوم.
ونقلــــت صحيفــــة »الصن« 
البريطانية عن هــــاري وفلوس 
لــــوكاس قولهمــــا ان ســــر دوام 

و8 أوالد أحفاد.
وأكدت فلوس على أنه »إذا قال 
زوجان انهما ال يتشــــاجران فهما 
يكذبان.. فالشــــجار صحي وهو 
يعني انهما يتحدثان إلى بعضهما 
ونحن تشاجرنا وضحكنا وأحبينا 

بعضنا طوال 70 سنة«.
يذكر ان عمر الزوج 92 سنة.

الزوجة )91 ســــنة(  وقالــــت 
»نحن نحب بعضنا بالتأكيد لكننا 
نتشــــاجر دائما أقله مرة واحدة 

باليوم«.
يشــــار إلى ان الزوجني التقيا 
خالل احلــــرب العامليــــة الثانية 
ولديهما ولدان أحدهما في الـ 65 
عامــــا واآلخر في الـ 54 و5 أحفاد 

زواجهما طوال 70 سنة هو الشجار 
اليومي.

وقاال انهما تشاجرا منذ زواجهما 
في أكتوبر 1942 ما ال يقل عن 25 

ألفا و550 مرة.
لكنهمــــا أكــــدا انهمــــا دائمــــا 
يتصاحلان ويقبالن بعضهما قبل 

اخللود إلى النوم.

.. وصورة لهما التقطت عام 1943 هاري وفلوس لوكاس

مومبايـ  أ.ف.پ: قلدت املمثلة 
الهندية وملكة جمال العالم سابقا 
ايشــــواريا راي باششــــان مساء 
اخلميس في مومباي وسام فارس 
الفنون واآلداب علــــى ما أعلنت 

السفارة الفرنسية.
وقالت السفارة في بيان ان هذا 
الوسام في يوم عيد ميالدها التاسع 
والثالثني يأتي »اعترافا مبساهمتها 
التي ال تقدر بثمن في عالم السينما 
وتنمية التعاون الفرنسي الهندي 

في السينما والفن والثقافة«.
وتسلمت املمثلة الهندية التي 
أحاط بها أفــــراد عائلتها في احد 
فنادق عاصمة البالد االقتصادية، 
الوســــام من ســــفير فرنسا في 

نيودلهي فرنسوا ريشييه.
وكان يفترض ان تقلد الوسام 
في يوليو 2011 إال ان املراسم ألغيت 
في اللحظة االخيرة يومها »تضامنا 
وتعاطفا« مع ضحايا 3 اعتداءات 
وقعت في اليوم ذاته في بومباي 
وأسفرت عن سقوط 17 قتيال وأكثر 

من 130 جريحا.

واملمثلة الهندية األكثر شهرة في 
فرنسا متزوجة من املمثل ابيشيك 
باششان جنل اكبر جنم في السينما 

الهندية أميتاب باتشان.
وكان هذا األخير قلد وســــام 
جوقة الشــــرف الفرنســــي العام 

.2007
وشاركت ملكة جمال العالم في 
2004، في الكثير من األفالم باللغة 
الهندية ولغات محلية اخرى فضال 
عن إنتاجات عاملية وكانت في العام 
2003 أول ممثلة هندية تشارك في 

جلنة حتكيم مهرجان كان.
وفازت عن دورها الرئيسي في 
فيلم »ديفــــداس« في العام 2002 
الذي تصدر شباك التذاكر في الهند 
وعرض خارج إطار املسابقة في 
مهرجان كان، بجائزة »فيلم فير 

أوارد« ألفضل ممثلة.
ومن أفالمها العاملية »ذي بينك 

بانثر 2«.

السفير الفرنسي في مومباي يقلد ايشواريا راي وسام فارس الفنون واالداب

باريسـ  أ.ف.پ: تصدر النجمة 
الكندية سيلني ديون االثنني، وبعد 
خمس ســـنوات كرستها للمسرح 
وألوالدها، ألبوما باللغة الفرنسية 
يحمل اسم »ســـان زاتاندر« )بال 
انتظار( ويتمحـــور حول احلب 
والعائلة وتغني فيه مع الفرنسي 

جوني هاليداي.
وسيصدر األلبوم في كل أنحاء 
العالم في بداية األسبوع املقبل، ومن 
املتوقع أن يصدر لســـيلني ديون 
باللغة اإلجنليزية في  ألبوم آخر 

معرض العام 2013.
ولم تصـــدر املغنية أي ألبوم 
منـــذ ألبوميها الفرنســـي »ديل« 
واإلجنليزي »تيكينغ تشانســـز« 

اللذين صدرا في العام 2007.
التي  وتقول ســـيلني ديـــون 
أنها تلقت األغاني األولى  تكشف 
التي سيتألف منها األلبوم اجلديد 
منذ العـــام 2008 إن »الرغبة في 
إصدار ألبوم فرنسي موجودة دائما 

الذات. ويقول مكسيم لو فوريستييه 
مبتسما »عملت بحسب املقاسات، 
متاما كاخلياط، وسألت نفسي ما 
هي صورتها )ســـيلني ديون( في 

ذهني.
عندما رأيتها للمرة األولى على 
التلفزيـــون، كان عمرها 14 أو 15 
سنة، ولم جتر أي مقابلة من دون 

أن تبكي فيها«.
ويتألف اجلزء األكبر من األلبوم 
من أغان هادئة تسلط الضوء على 
صوت سيلني ديون وقوته، ويضم 
األلبوم أيضا بعض األغاني التي 
ميكـــن تصنيفها في خانة الروك، 
مثل »كي بو فيفر سان زامور« )من 

يستطيع العيش بال حب(.
وتشارك سيلني ديون املغني 
الفرنســـي جوني هاليداي الغناء 
في أغنية »المور بو براندر فروا« 
)مشـــاعر احلب قد تبـــرد( التي 
ستصدر أيضا في ألبوم هاليداي 

اجلديد املتوقع في 12 نوفمبر.

ويضيـــف: »أعتقـــد أن الناس 
يرغبون في أن تتكلم هي عن نفسها 
فهم بحاجة إليها وهي تؤدي عملها 
بشكل جيد وبصراحة المتناهية«. 
وعند النظر إلى غالف األلبوم الذي 
تظهر فيه سيليون ديون على شكل 
رســـوم متحركة وهي حتمل قلبا 
ورديا وحتيط بها ألعاب وزجاجة 
حليـــب، ميكن علـــى الفور توقع 

املواضيع التي يتناولها.
وفي األغاني التي كتبها »غران 
كور مـــاالد« ونينا بوراوي ولوك 
بالموندون وغيرهم، تتكلم املغنية 
البالغة من العمر 44 عاما عن احلب 
وأبيها الراحل وأمها »التي علمتها 
كل شيء« وأوالدها وحتى إجهاضها 

في العام 2009.
ومن بني األغاني األكثر جناحا 
أغنيـــة مـــن توقيع مكســـيم لو 
فوريسيتييه وستانيسالس حتمل 
عنوان »موا كان جو بلور« )عندما 
أبكي( وتتمحور حول السخرية من 

عندي«. وتضيف في شريط ڤيديو 
منشور على موقعها االلكتروني 
»كان رينيه-شارل )ابنها البكر( في 
املدرسة وكنا أنا ورينيه )زوجها( 
في الســـيارة فاستمعنا إلى ثالث 
أغان وبدأنا بالبكاء، أردنا أن نسجل 

األغاني بأسرع ما ميكن«.
وتتاب: »لكننا كنا نحاول إجناب 
طفل آخر فعلقت مشـــاريعي كلها 
وحملت وأجنبت طفلني وليس طفال 
واحدا« هما نلسون وإيدي اللذان 

ولدا في أواخر العام 2010.
ويسلط ألبوم »سان زاتاندر« 
الشخصي جدا الضوء على السنوات 
اخلمس املاضية من حياة سيلني 
ديون، فيـــروي أحزانها وأفراحها 

كامرأة وأم وزوجة.
الڤيديو نفسه،  وفي شـــريط 
يقول ماكسيم لو فوريستييه أحد 
املشاركني في كتابة أغاني األلبوم 
إن »مسيرة ســـيلني ديون الفنية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياتها«.

سيلني ديون

لندن ـ يو.بي.آي: بيعت سيارة »استون مارتن« كان ميتلكها جنم 
فرقة »البيتلز« السير بول مكارتني مقابل نحو 500 الف دوالر.

وذكرت وسائل اعالم بريطانية ان سيارة »أستون مارتن دي بي 
أس« بيعت مقابل 497 الف دوالر في مزاد في »باتيرسيا بارك« 

ليل االربعاء املاضي.
وكان مكارتني طلب السيارة الرياضية باللون األزرق الداكن عام 
1964 عشية جولة الفرقة العاملية، ويعتقد ان املغني باع السيارة 

عام 1970.

سيارة بول مكارتني 
بـ 500 ألف دوالر

سيدنيـ  يو.بي.آي: حصلت 
النجمة السابقة لفرقة »سبايس 
غيرلز« ميل بي على أمر تقييدي 
ضد مصور مشاهير استرالي 

يقضي ببقائه بعيدا عنها.
وذكـــرت وكالـــة األنبـــاء 
األســـترالية )أي اي بي( ان 
املصور جاميس فوسيت وافق 
على البقاء بعيدا عن ميل بي 
واسمها احلقيقي ميالني براون 
بعد ان اتهمته بتعريض حياتها 
أثنـــاء قيامها برحلة  للخطر 

لندن ـ يو.بي.أي: ســــجل 
ممثل بريطاني اشتهر بلعب 
شخصيات في مسرحيات وليام 
شكســــبير وروايات تشارلز 
ديكنز قصة من قصص ما قبل 

النوم بصوته للكالب.
وقالــــت صحيفــــة »ديلي 
تلغراف« اخلميس املاضي ان 
املمثل ساميون كالو سيؤدي 
دور الراوي في أول قصة من 
نوعها من قصص ما قبل النوم 

للكالب.
واضافــــت أن القصة التي 
سيرويها كالو حتمل عنوان 
»حكاية تيدي وستانلي« ومت 
تطويرها علميا للمساعدة في 
تهدئــــة واراحة الكالب خالل 
النارية من  عروض األلعاب 
قبل شــــركة متخصصة في 
سلوك احليوانات األليفة تقدم 

جنمة »سبايس غيلرز« ميل بي 
حتصل على أمر تقييدي ضد مصور

ممثل بريطاني معروف يسجل 
بصوته قصة ما قبل النوم.. للكالب

بريتني سپيرز حتقق نصرًا قضائيًا

محكمة أميركية تسمح بسفر املغني براون 
مع استمرار بقائه رهن اإلفراج املشروط

جودي فوستر حتصل على جائزة
 احتاد الصحافة األجنبية في هوليوود

حققت النجمة األميركية بريتني سپيرز 
نصرا قضائيا بعدما رفض قاض أميركي النظر 
في قضية تقدم بها مدير أعمالها السابق سام 

لطفي ضدها وضد والديها.
وأفاد موقع »إي أونالين« األميركي بأن 
القاضية في محكمة لوس أجنيليس العليا 
ســـوزان بورغيرا رفضت قضية لطفي ضد 
سبيرز ووالديها لني وجاميي بعدما وجدت ان 

األدلة التي تقدم بها ضدهم ليست كافية.

وكان لطفـــي رفع دعوى ضد ســـپيرز 
ووالديها يتهمهم فيها بانتهاك شروط عقد 
والقدح والذم وذلك بعد نشر الوالدة مذكرات 
قال لطفي انها تضمنت أشـــياء مسيئة له 
زاعما ان الوالد ضربه وانه يحق له 15% من 

عائدات بريتني.
يشار إلى ان سپيرز حتت وصاية والدها 
القانونية بعد دخولها املستشـــفى بسبب 

معاناتها من أمراض نفسية وعصبية.

لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: سمحت محكمة أميركية 
للمغني الشاب كريس براون بالسفر خارج البالد 
إلى ترينيداد خالل الشــــهر اجلاري مع استمرار 

بقائه رهن اإلفراج املشروط.
وذكــــرت محطة »ســــي.إن.إن« األميركية أن 
براون حضر جلسة استماع أمام احملكمة في لوس 
اجنيليس أول من أمس. وبعد السماح بسفره إلى 
اخلارج، قررت القاضية باتريشا شنيغ مراجعة ما 
قام كريس بتحقيقه من شروط اإلفراج في يناير 
املقبل. يذكــــر أن احملكمة قضت من قبل بحبس 
براون 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ عقب اعتذاره 

عن اعتدائه بالضرب على املغنية الباربادوسية 
ريانا في فبراير عام 2009.

ويقضي براون )23 عاما( منذ ذلك احلني عدد 
ســــاعات معينة في اخلدمة االجتماعية، والتي 
تتمثل في جمع القمامة وتنظيف السيارات وإزالة 

رسوم اجلرافيتي.
ورفضت احملكمة في فبراير املاضي طلبا من 
براون بإعفائه من املدة املتبقية من اإلفراج املشروط. 
وبدأ براون التقارب مجددا إلى صديقته ريانا منذ 
عــــام 2011 بعد فترة انقطــــاع مؤقتة، ويتعاون 

املغنيان حاليا في تقدمي أغان مشتركة.

في القارب بسيدني األسبوع 
املاضي.

وقال محامي فوســـيت ان 
موكله وافق على البقاء بعيدا 
مسافة 50 مترا عن اماكن تواجد 
براون وعدم التعاطي معها الى 
حني استئناف احملاكمة في 22 

نوفمبر.
يذكر ان براون تقيم حاليا 
في سيدني حيث تعمل كحكم 
في النسخة االســـترالية من 

»اكس فاكتور«.

الترددات  نصائح عن أمناط 
التي لها تأثير على استرخاء 

الكالب.
واشارت الصحيفة إلى أن 
صوت املمثل كالو الشكسبيري 
النغمــــة مت اختيــــاره كأكثر 
املهدئــــة للكالب  األصــــوات 
األليفة عند استماعها للقصة 
الصوتية ملا قبل النوم والتي 
حتكي رواية كلب ضخم يدعى 
الكلب  ســــتانلي وصديقــــه 

الصغير تيدي.
إلى كالو قوله  ونســــبت 
»ألنني أملك كلبني أعرف كم هو 
مرعب صوت األلعاب النارية 
بالنسبة للكالب األليفة وأمل 
أن يساهم صوتي في قصة ما 
قبل النوم في مساعدتها على 
االسترخاء في ليلة األلعاب 

النارية«.

لوس أجنيليسـ  يو.بي.أي: أعلن القيمون على 
توزيع جوائز »الكرة الذهبية« عن عزمهم تكرمي 
النجمة األميركية جودي فوستر مبنحها جائزة 
»سيســــيل دوميل« اخلاصة خالل حفل توزيع 

اجلوائز املقبل في لوس أجنيليس.
ونقلت وســــائل إعالم أميركية األميركية عن 
املسؤولني بشــــأن توزيع جوائز الكرة الذهبية 
قولهم ان فوستر ستتسلم جائزة احتاد الصحافة 
األجنبية في هوليوود التي حتمل اســــم جائزة 
»سيسيل دوميل« في حفل توزيع اجلوائز السنوي 

70 الذي يقام في يناير املقبل.
يشــــار إلى أن سيسيل دوميل مخرج ومنتج 
أميركي أسطوري اشتهر بقدراته اإلخراجية وتوفي 
عام 1959، ويعمد منظمــــو حفل توزيع جوائز 
»الكرة الذهبية« إلى تكرميه من خالل منح جائزة 
باسمه. يذكر ان فوستر دخلت عالم التمثيل منذ 
كانت في الـ 3 من العمر وهي حائزة على جائزتي 
أوسكار األولى في 1989 والثانية في 1992. وتنضم 
فوستر بفوزها بهذه اجلائزة إلى النجم مورغان 

فرميان الذي تسلمها العام املاضي.

ميل بي

ساميون كالو

جودي فوستر


