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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ

ПОРАНЕШНАТА СПАЈС-
ДЕВОЈКА ГЕРИ ХАЛИВЕЛ 

СТАНА МАЈКА

За време на викендот, 
поточно на 15 мај, 
поранешната спајс-девојка 
Гери Халивел, стана мајка. Таа 
роди здраво женско бебе. 
Пејачката имаше кратка 
авантура со холивудскиот 
сценарист Саша Герваси, 
опишувајќи ја како "мојата 
среќна незгода". Нејзината 
мајка Ана Марија била покрај 
неа за време на 
породувањето. По повод 
новата вест сценарист Герваси 
изјави: "Подготвен сум да им 
ја дадам целата поддршка и 
љубов на Гери и на бебето". 
Четириесетгодишниот 
сценарист не бил присутен на 

раѓањето на неговата ќерка. 

НАОМИ ВОТС ВО БОРБА ПРОТИВ СИДАТА

Ѕвездата на "Кинг Конг", убавата блондинка 
Наоми Вотс, е новата почесна членка на 
Обединетите нации, во нивната програма за борба 
против сидата. Вотс ќе биде дел од кампањата 
именувана како "4 for Everyone", која има цел да им 
помогне на заболените од сида. Оваа организација 
има утврдено дека околу 40 милиони луѓе сега 
живеат со СИДА, додека 25 милиони веќе се 
починати. Убавата актерка им се придружи на 
своите колешки, Никол Кидман, која е амбасадорка 
на добра волја за Обединетите нации и на Анџелина 
Џоли која патува низ Африка помагајќи им на 
бегалците.

КРАЛИЦАТА РАНИЈА НА 
ВИСИНА НА ЗАДАЧАТА

Иако ѕидарството не е нејзина 
професионална обврска, сепак 
гламурозната мајка на четири деца, 
кралицата Ранија од Јордан, 
одлично се снаоѓа и во овие води. 
Неодамна триесетипетгодишната 
кралица 
учествуваше на 
поставувањето на 
камен-темелникот 
на новиот центар за 
претприемништво. 
Сопругата на кралот 

Абдулах, која е позната по своите 
економски способности, верува 
дека овој објект ќе ја подобри и ќе 
ја развие бизнис климата во Јордан.  

СУЗАН САРАНДОН ПРОТЕСТИРА ПРОТИВ 
ВОЈНАТА ВО ИРАК

Славната холивудска актерка, Сузан Сарандон, ја 
искористи својата филмска моќ и на денот на 
мајките учествуваше на протестот против војната во 
Ирак. "Не гледам поубав начин како да го поминам 
денот на мајката", изјави ѕвездата на "Телма и Луиз". 
Протестот беше организиран од страна на 
организацијата Code Pink, женска антивоена група.   


