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ـ  لـــوس اجنيليـــس 
د.ب.أ: من املقرر أن تكشف 
املغنية الشهيرة چنيفر 
لوپيز عن توأمها )عامان( 
للعالم عندما يشـــاركان 
في إعالن عن خط جديد 
ملالبس األطفال من ماركة 

جوتشي. 
ولكن لوپيز أوضحت 
أنها لن تبيع أطفالها من 
أجل بضع حلظات حتت 
األضواء وقالت ملوقع مجلة 
إنها  »بيبول« األميركية 
وافقت على ظهور ماكس 
وإميي في اإلعالن ألن خط 
املالبس سيقدم تبرعات 

للجمعيات اخليرية.
وقالت لوپيز إن زوجها 
املغني مارك أنتوني »لم 
يرغب في أن يظهر الطفالن 
في اإلعالن أو أي شـــيء 
مشابه، ولكنه وافق في 

النهاية«.
وأضافت »إذا فعلوها 
فإنني أرغب في أن أفعلها 
مع أطفالي الن هذا األمر 
من أجـــل األطفال.هذا ما 

يجعله حقيقيا. 
فنحـــن ال نريـــد أن 
نتباهى بهما أمام اإلعالم 
ولكن مـــن أجـــل هدف 

أسمى.

توأم چنيفر لوپيز يشارك في إعالن 
عن مالبس »جوتشي« لألطفال 

د.سليم الحص في »همزة وصل«
يستضيف برنامج »همزة 
وصـــل« اليوم في العاشـــرة 
مساء على قناة الكوت د.سليم 
احلص رئيس الوزراء اللبناني 
االسبق، حيث يتحدث احلص 
عن ذكرياته في الكويت وموقفه 
من الغزو الصدامي الغاشـــم، 
كما يعــــــرض آراءه ووجهة 
نظره في األحداث اجلارية في 

فلسطني ولبنان.
البرنامج من تقدمي اإلعالمي 
الزميل عمـــار تقي ويعاد في 
الثانية من بعد ظهر اجلمعة.

جوني ديب يشارك بفيلم 
حول ثقافة األميركيين

امرأة ثملة تندس 
في سرير جارها!

لوس أجنيليس ـ د.ب.أ: أعرب 
املمثل الشهير جوني ديب عن أمله 
في منح التقديــــر الواجب لثقافة 
االميركيني االصليني عندما يشارك 
في النسخة السينمائية من رواية »ذا 
لوني راجنير«. ويشعر ديب الذي 
ينتمي لقبيلة »شيروكي« بصلة 
خاصة جتاه شــــخصية »تونتو« 
التي سيلعبها في الفيلم. وقال ديب 
ملوقع »انتيرتامنينت ويكلي« املعني 
بأخبار املشاهير »طاملا شعرت انه 
يجري تصوير االميركيني االصليني 
بصورة سيئة في االفالم على مدار 
العقــــود«. وأضاف: هــــذه فرصة 
حقيقيــــة لكي أحيــــي االميركيني 
االصليني. فإن شــــخصية تونتو 
كان مبنزلــــة الصديق احلميم في 

كل مسلسالت لوني راجنير. 

ـ يو.بي.آي: لم يسر  فيكتوريا 
عازب كندي باملفاجأة التي تلقاها رغم 
انها امرأة ثملة وشبه عارية اندست 
في سريره. وذكرت وكالة »كيو إم 
آي« الكندية ان رجال اتصل بالشرطة 
ليبلغ عن زيارة غامضة تلقاها فجرا. 
وقالت الشرطة ان الرجل أفاد عن 
دخول امرأة إلى غرفة نومه لتخلع 
فجأة مالبسها وتندس في سريره ثم 
تغط في نوم عميق. وأشارت الشرطة 
إلى انه عند وصول عناصرها كانت 
املرأة تغـــط في النوم واتضح انها 
ثملة. وعند التدقيق في محتويات 
حقيبة املرأة امللقاة بني مالبسها على 
األرض تبني انها تقيم في املبنى عينه 

وإمنا في طبقة اخرى. لوپيز وزوجها والتوأم

جوني ديب
عمار تقي د.سليم احلص

رحمة

نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان

المطربة رحمة تتسبب في موقف حرج لعمرو خالد
القاهرةـ  وكاالت: تسببت 
املطربة رحمة في موقف حرج 
للداعية االســـالمي الشهير 
عمرو خالد، وذلك بعدما قابلته 
صدفة أثناء خروجه من احد 
البرامج وعلى  استديوهات 
الفور اســـتوقفته لتقول له: 
»ما تسألنيش أنا اسمي ايه 
وال باشـــتغل ايه وال البسة 
كده ليه بس عاوزة أقولك إني 
بحبك« وهو األمر الذي وضعه 
في موقف حرج وخاصة أنها 
كانت ترتدي مالبس مثيرة، 

ليرد عليها أمام اجلميع قائال: ربنا يهديِك«.
 وحسب موقع فن اون الين كان قد تصادفت استضافة عمرو 
خالد في البرنامج نفسه الذي استضاف رحمة للحديث عن االوبريت 
اجلديد التي تشارك فيه ويحمل عنوان »الدين هلل« ومبجرد مشاهدتها 
لعمرو خالد أوقفته على الفـــور ليدور بينهما هذا احلوار، حيث 
أكدت رحمة انها تشارك في أوبريت »الدين هلل.. وبلدنا للجميع« 
الذي مت إعداده وتسجيله على خلفية األحداث التي تعيشها مصر 

بعد تفجير كنيسة القديسني باإلسكندرية ليلة رأس السنة.
 ويشارك رحمة في األوبريت كل من مجد القاسم وشاهيناز 
وحجازي متقال وأحمد العطار، األوبريت من كلمات الشـــاعر 
عبد املنعم طه وأحلان مجد القاسم وتوزيع خالد عرفة وإنتاج 

مجد القاسم.

ســــيدني ـ د.ب.أ: أثارت جنمة هوليوود الشــــهيرة نيكول كيدمان استياء 
مواطنيها في أستراليا مرة أخرى بسبب تصريحات لها في أعقاب والدة ابنتها 
الثانية مستعينة بأم بديلة. وكان سبب الغضب هذه املرة هو وصف كيدمان 
وزوجها املغني كيث أوربان هذه األم البديلة بأنها تشــــبه »ماكينة التفريخ«. 
وانتقدت صحيفة »زا أستراليان« امس هذا الوصف وقالت: »استخدام مثل هذه 
الكلمة لوصف أعضاء امرأة قامت بتغذية اجلنني طيلة تسعة أشهر يخلو من 
أي إنسانية«. وكان هذا املوضوع هو محور العديد من البرامج احلوارية في 
أستراليا. ويشعر الكثير من األستراليني بالغضب من كيدمان بسبب استقرارها 
مع أســــرتها في الواليات املتحدة. وسخر األستراليون من كيدمان عام 2008 
عندما أجنبت ابنتها األولى صنداي روز بســــبب اسم الصغيرة الذي يتشابه 
مع كلمة »صنداي رواست« وهي اسم إلحدى الوجبات. ويتساءل األستراليون 
حاليا عما إذا كانت كيدمان قد أوقعت نفســــها حتت طائلة القانون خاصة أن 
الســــلطات في موطنها بوالية نيوساوث ويلز بصدد سن قانون يحظر على 

األستراليني حتى الذين يقيمون في اخلارج، دفع نقود ألمهات بديالت.
ولكن املتحدثة باسم وزير العدل في الوالية قالت إن كيدمان يجب أال تخشى 
شيئا ألن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد ولن يتم العمل به بأثر رجعي.

قالت له: متسألنيش أنا البسة كده ليه.. المهم إني بحبك 

تصريحات كيدمان بعد والدة
ابنتها الثانية تثير غضب األستراليين 

وصفت األم البديلة بماكينة التفريخ 

عمرو خالد


