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أجنيلينا جولي وبراد بيت مع أطفالهما

نورهان

ريكي مارتن

مي كساب

قالت: أمي حلفتني على المصحف بأال أعري جسدي

مي كساب: أفكر في االعتزال والحجاب..
ولقب »مزة الجيل« مزحة

للعيش في طنطا، والقدوم إلى 
القاهرة وقت العمل فقط، ألني 

غير مرتاحة للعيش فيها«.
الفنانة املصرية  وش���ددت 
عل���ى أنه���ا ترف���ض كليبات 
التي تقدمها  العري واإلث���ارة 
بعض الفنانات، وأنها ال ميكن 
أن تقوم به���ذه النوعية مهما 
حدث، مش���يرة إلى أن والدتها 
حلفتها على املصحف بأال تعري 
جس���دها، عندما قررت دخول 

مجال الغناء.

أن���ي أريد أن أكون أما وزوجة، 
وأعيش وظيفة األم الذي خلقنا 
اهلل سبحانه وتعالى من أجلها، 
لكن كالمي هذا ال يعني أني ضد 

عمل املرأة«.
وأضافت »دائما أحرص أن 
أكون ملتزمة في مالبسي، وفي 
أرتدي  الكرمي ال  شهر رمضان 
إال العبايات واملالبس الطويلة 
الواسعة، ألنه شهر كرمي وأشعر 
فيه باحلرمانية، كما أنني اتخذت 
قرارا بت���رك القاهرة والعودة 

القاهرة � ام بي س���ي: أكدت 
الفنانة املصرية مي كساب أنها 
تفكر بشدة في االعتزال وارتداء 
احلجاب، وأنه���ا قد تتخذ هذه 
اخلطوة خ���الل الفترة املقبلة، 
ألنها تريد أن تكون أما وزوجة، 
وتعي���ش الوظيفة التي خلقها 
اهلل م���ن أجلها، مش���يرة -في 
الوقت نفس���ه- إلى أن إطالق 
لقب »مزة اجلي���ل« عليها كان 
مزحة والبعض تعامل معها على 

أساس أنها حقيقة.
أنها تعشق  وش���ددت على 
املطرب عم���رو دي���اب، وأنها 
سعدت جدا بإشادته بها في إحدى 
املكاملات الهاتفية وإعجابه بدورها 
في الست كوم »تامر وشوقية«، 
مشيرة إلى أنها تسعد مبشاهدة 
اللبنانية هيفاء وهبي  الفنانة 
كمؤدية اس���تعراضية وليست 
العري،  كمطربة، وأنها ترفض 
خاصة أن والدتها حلفتها على 

املصحف أال تعري جسدها.
وقالت مي –ف���ي مقابلة مع 
برنامج »شوش���رة« على قناة 
»نايل اليف«: »أفكر في االعتزال 
وارت���داء احلجاب خالل الفترة 
املقبل���ة، ألن���ي أش���عر أحيانا 

نيويورك � ام.بي.س���ي: قرر النجم ريكي مارتن كسر عزلته مع 
االعالمية أوبرا وينفري في برنامجها الذي تعرضه ام بي سي بعد 
أن أثار اعترافه بشذوذه اجلنسي جدال واسعا حسمه أخيرا باصدار 

.»Me« كتاب يتناول سيرته الذاتية وميوله اجلنسية بعنوان أنا
وكش���ف البرنامج »أن النجم البورتريكي ريكي مارتن اعترف 
ألوبرا وينفري في مقابلت���ه التلفزيونية األولى بعد عزلة طويلة 
أن ميوله اجلنسية نحو الرجال رمبا جعلت منه شخصا سيئا في 
نظر الناس لدرجة مهاجمته عبر الرسائل االلكترونية التي حملت 

له مشاعر الكراهية من معجبيه.
في الوقت الذي عبر فيه ريكي مارتن ألوبرا عن ارتياحه الشديد 
باعترافه بشذوذه اجلنس���ي، وقال انه يعيش حلظة سالم داخلي 
مع نفس���ه بسبب شعوره بالرضا، مش���يرا الى أنه فكر كثيرا في 
الفرصة املناسبة العالن ذلك، حتى وجدها بعد وقت طويل رفض 

فيه االعالن عن هويته اجلنسية. 
وأكد ريكي مارتن أن���ه اضطر الخفاء حقيقته عن العالم تلبية 
لنصائ���ح عديد من احمليطني به، ولكنه قرر أن يتحمل مس���ؤولية 

اعالنه لذلك اآلن.
وكان ريكي مارتن قد حسم أمر االعالن عن شذوذه في صفحته 
الشخصية على موقع تويتر خالل شهر مارس املاضي بعد تكهنات 
وشائعات مثيرة، وقال عن نفسه »مثلي محظوظ، وفخور بأني تلك 
الش���خصية، وهذا هو ما أحتاج اليه خاصة اآلن.. فأنا أب لولدين 
رائعني، وذلك يعلمني أشياء جديدة كل يوم، من خاللها استطعت 

أن أكمل حياتي حتى هذا اليوم، فهما أضافا حلياتي السعادة«.
كما أشار ريكي مارتن الى أنه نشأ في أسرة محافظة، مما جعل 
معتقداته دائما تخبره بأن مشاعره خاطئة، مدافعا في الوقت ذاته 
عن اجنابه لولديه التوأم من خالل استئجار رحم أم بديلة عن طريق 

التلقيح الصناعي مقابل املال عام 2008. 
وأضاف النجم الالتيني أنه مستمتع بشعور األبوة الذي وصفه 
بأنه رائع حيث يعيش أسعد حلظاته مع توأميه »ماتيو وفالنتينو«، 

وقال »انهما أضافا حلياتي مفهوما جديدا للسعادة«.

ريكي مارتن يعترف: شذوذي جعلني شخصًا سيئًا

أنجيلينا جولي: أردت إنجاب طفلين فقط
ولم أفكر يومًا بتربية 6 أطفال

ونقل البرنامج »عن مارتن قوله »أمضيت س���نوات طويلة من 
الصمت والتأمل جعلتني أقوى، وذكرتني أن القبول يجب أن يأتي 
من داخل االنس���ان، وهذا النوع م���ن احلقيقة يعطيني القوة لقهر 

العواطف التي لم أكن أعرف بوجودها«.
وكشف املطرب احلاصل على جائزة ال� »جرامي« أن كتابه اجلديد 
الذي يحمل اسم أنا »Me« يتناول قصة حياته منذ نشأته وطفولته 
وبداية حياته الفنية مع فرقة »مينودو« وكذلك أسرار جديدة عن 

شذوذه اجلنسي.

أبوالليف يتولى رئاسة قناة لألطفال.. ويشتري سيارة بعد معاناة
القاهرة ـ سعيد محمود

يعيش املطرب نادر أبوالليف حالة من السعادة 
الغامرة، بع���د توليه � مؤخرا � منصب رئيس 
قناة »نور إف إم« لألطفال، وهي القناة التابعة 
جلامعة الدول العربية، حيث بدأ أبوالليف مباشرة 
مهام منصبه اجلديد متمنيا لنفس���ه التوفيق 

في هذه املهمة.
ومنح »احتاد السفراء العرب« لقب »سفير 
الطفولة« ل� »أبو الليف« مؤخرا بعد لغط كثير 
حول اللقب، وقيل ان تامر حسني هو من حصل 

على اللقب وقتها.
وقال أبوالليف في تصريحات خاصة ل� »بص 
وطل«: »ال أستطيع أن أصف سعادتي بعد أن 
توليت هذا املنص���ب الرفيع، خاصة انه يأتي 
من منطلق كوني سفيرا الحتاد سفراء الطفولة 

العرب التابع جلامعة الدول العربية«.
وأضاف: »أمتن���ى أن يوفقني اهلل في هذه 

املهمة، خاصة ان اختياري سفيرا لألطفال جاء من حب األطفال 
لي الذي يتضح في التفاف األطف���ال حولي في كل مكان أذهب 

إليه، السيما ان حب األطفال نعمة أشكر اهلل 
عليها«.

وبس���ؤاله عن تأثير منصبه على أعماله 
الفنية خالل املرحلة املقبلة، أوضح انه »ليس 
له���ذا املنصب تأثير على أعمالي الفنية على 
اإلطالق، حيث إنني أباشر فقط مهام منصبي 
عن طري���ق الهاتف، وإذا ح���دث ما يتطلب 
وجودي فسأكون موجودا على الفور، حيث 
إنني أعتمد على حسني رمضان رئيس احتاد 
س���فراء الطفولة العرب، في إزالة املعوقات 
التي من املمكن أن تواجهني في بداية عملي 

مبنصبي اجلديد«.
من ناحية أخرى، أبدى أبوالليف سعادته 
اكتملت  بشرائه سيارة جديدة: »س���عادتي 
بشرائي لسيارة جديدة، بعد أن عانيت خالل 
الفترة السابقة من ركوب التاكسيات، موضحا 
في الوقت نفسه أنه اشترى سيارته من حر 
ماله اخلاص، ولم يقم جمال مروان � صاحب قنوات »ميلودي« 

� بشرائها له«.

نورهان تشارك
في ماراثون التوعية
ضد سرطان الثدي

دبي � وكاالت: شاركت 
اللب��ناني���ة،  الفن���ان���ة 
نوره���ان، خ��الل إق��امتها 
بدب�����ي ف���ي »ماراث��ون 
التوع��ي���ة ض���د أمراض 
الثدي«، وحثت  س���رطان 
النس������اء عل���ى إج���راء 
الفحوصات الدائمة للكشف 

املبكر.
إل���ى ذل�����ك، تس���تعد 
نورهان إلطالق ڤيديو كليب 
أبدا« في  »بي��روت التنام 

األسبوع املقبل.

نفى النجم املصري عادل إمام 
قيام الرقابة بتشويه فيلمه اجلديد 
»زهامير« بع����د تقارير قالت إنها 
حذفت العديد من مش����اهده التي 
وصفت باجلريئة والتي تتناول 
إسقاطات سياسية، مشددا على ان 
الرقابة لم حتذف مشهدا واحدا، ولم 
يتدخل لديها إلبقاء أي مشهد كانت 
ترى حذفه، قال: بالعكس الرقابة 
أش����ادت بالفيلم، ولم حتذف منه 
أي مش����هد، وهو فيلم من أفالمي 
املهمة التي تدور أحداثه في إطار 

الكوميديا السوداء.
وع������ن دوره بالف���يلم ق�����ال 
ل� »ام.بي.سي.نت«: أجسد شخ��صية 
محمود ش����عيب، تاج����ر القماش 
باالزهر، الذي يقرر االستغناء فجأة 
عن عمله ويتقاعد في بيته ليعيش 
على ثروته، وفجأة يستيقظ من 
نوم����ه ليجد نفس����ه ال يتذكر أي 
شيء، وال يعرف أنه مصاب مبرض 
الزهامير، مشيرا الى انه ال يفضل 
احلديث عن أفالمه وقت عرضها 
تاركا للجمهور والنقاد مهمة ذلك، 
ومؤكدا في نفس الوقت ان الفيلم 
اجليد يحقق جناحا فنيا وجماهيريا 
عندما يعرض في أي وقت سواء 
كان ذلك صيفا أو شتاء أو في أي 

موسم من مواسم االعياد.
وبس����ؤاله عن أقوى مش����هد 
بالفيلم، لفت »الزعيم« الى املشهد 
الذي جمعه مع صديقه سعيد صالح 
في دار املسنني، قال: بالفعل من أهم 

وأصعب وأخطر مشاهد الفيلم.

عادل إمام
ُيبرئ الرقابة

من تشويه »زهايمر«

عادل إمام

في مقابلة مع مجلة Vogue كشفت 
املمثلة العاملية اجنيلينا جولي انها 
ارادت ان يكون عندها ولدان فقط 
في عائلتها رغم انها اليوم تربي مع 
حبيبها وشريك حياتها براد بيت 6 
اوالد، 3 مت تبنيهم و3 من نسلهم.

وأعلنت اجنيلينا انها لم يخطر 
بباله���ا ابدا ان يك���ون لديها عائلة 
كبيرة ولكن ه���ي وبراد بيت قررا 
توسيع العائلة عندما شعرا بأنهما 
قادران على ذلك، وقالت »لقد خططت 
لولدين فقط، لكي يكون لكل منهما 
االهتمام الالزم، هذا امر يتعلق بتربية 
عائلة، يجب ان تعرف ما انت قادر 
عليه وكيف ستكون عالقة االطفال 
بعضهم ببعض، احيانا تعرف هذا 
تلقائي���ا كأب او أم، احسس���نا ان 
باستطاعتنا االهتمام بعدد اكبر من 
االطفال، ولدينا اآلن منزل سعيد جدا 

وممتلئ جدا«.

جمهور أبوظبي يصرخ 
»منحبك هيفاء«
أبوظب����ي � ايالف: أحي����ت الفنانة 
اللبناني����ة هيفاء وهبي حفال ضمن 
مهرجان »يا سالم« الذي أقيم على 
»جزيرة ياس« ف����ي أبوظبي على 
هامش انشطة مهرجان الفورميوال 

1 الرياضي. 
وقد احتش����د جمه����ور كبير في 
املكان قبل س����اعات من بدء احلفل 
الوحيدة  العربية  الفنانة  ملتابعة 
التي أحيت هذه الليلة إلى جانب 

فنانني أجانب. 
أكثر من 35 ألف مشاهد عبروا عن 

حبهم ل� »هيفاء« مبنتهى العفوية 
من خالل مش���اركتها الغناء، 

حيث كانوا يقاطعونها بني 
أغنية وأخرى ويصرخون 

بأعلى صوتهم »منحبك 
هيفاء«.

أبوالليف


