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جنيڤر لوپيز

والد مايلي سايرس: مسلسل »هانا مونتانا« دمر أسرتنا كيدمان تقاطع البوتوكس وتقول: كرهت منظر وجهي

قريبًا.. حياة داليدا في فيلم سينمائي فرنسي 
املاضي أطلت سايرس في إحدى 
احلفالت مرتدية حذاء بكعب طوله 
17 سنتيمترا وقالت وسائل اإلعالم 
وقتها إن مس���اعدتها اضطرت 
ملساعدتها حتى تتمكن من السير 

في هذا احلذاء.

في عدد ش���هر مارس املقبل من 
املجلة.

التقارير اإلخبارية  وترصد 
منذ فترة تغيرا في صورة الفتاة 
البريئة التي كانت تش���تهر بها 
مايلي س���ايرس، ففي الصيف 

النجومية مثل مايكل جاكسون 
وآن���ا نيكول س���ميث. وأضاف 
املغني )49 عاما( »حولها )مايلي( 
مجموعة من الناس الذين يشكلون 

خطرا كبيرا عليها«.
املقابلة  املق���رر نش���ر  ومن 

نيويورك � د.ب.أ: حّمل املغني 
بيلي راي سايرس، والد جنمة 
املراهقني مايلي سايرس، مسلسل 
»هان���ا مونتانا« الذي جعل من 
ابنته جنمة شهيرة، مسؤولية 
انهيار زواجه واالنشقاق الكبير 

في أسرته.
وقال بيلي راي في تصريحات 
ملجلة »جي كيو« إنه على استعداد 
للتضحية بكل شيء دون تردد 
إذا عادت أس���رته متماسكة كما 

كانت.
وتقدم بيل���ي راي وزوجته 
تيش بطلب للطالق في أكتوبر 
املاضي بعد زواج دام س���نوات 
طويلة وأثمر ثالثة أبناء من بينهم 
مايلي س���ايرس )18 عاما( التي 
ذاع صيتها كممثلة ومغنية بعد 

مسلسل »هانا مونتانا«.
وقال بيلي راي انه يتمنى لو 
لم يكن مسلس���ل هانا مونتانا 
خرج للنور من األساس، وقال 
»تعتقد أن األمر يتعلق بفرصة 
لتجميع عائلتك، لكن انظر كيف 

انتهى بنا األمر«.
وقال بيلي راي إنه يش���عر 
بالقلق على ابنته التي اصبحت 
جنمة في سن صغيرة وقارن بني 
وضعها وأوضاع جنوم انقلبت 
حياتهم رأسا على عقب بسبب 

باري���س � أ.ش.أ: اعترف���ت املمثلة 
األميركية نيك���ول كيدمان بأنها جلأت 
لعملي���ات التجمي���ل التي تس���تخدم 
م���ادة البوتوكس غير أنها قررت إزالة 
البوتوكس م���ن وجهها بعد أن جعلها 

تكره النظر لوجهها في املرآة.
 وذكرت مجلة »لوبوان« الفرنسية 
أن كيدمان قالت إنها جلأت للبوتوكس 
ملساعدتها فى االحتفاظ بجمالها بعد أن 
تخطت حاج���ز األربعني عاما غير أنها 
قررت مقاطعة البوتوكس نهائيا مهما 
زحفت عالمات الزمن على وجهها بعد أن 
منعها البوتوكس من التعبير بقسمات 
وجهها عما يجيش بداخلها من مشاعر 
لدرجة أنها لم تكن تس���تطيع حتريك 
جبهتها وخديها بالش���كل الذي كانت 
تتمناه.  وأضافت كيدمان أنها تش���عر 
بعد إزالة البوتوكس كما لو كان وجهها 
استعاد حريته بعد أن كان محتجزا في 
زنزانة.  يشار إلى أن كيدمان املولودة 
عام 1967 وصلت إلى قمة مجدها عندما 
كانت متزوجة من املمثل األميركى توم 
كروز الذي انفصل عنها في عام 2001 

بعد زواج دام 11 عاما.

نيويورك � يو.بي.آي: أعاد سائق أجرة 
في نيويورك كيسا مليئا مبجوهرات تقدر 
قيمتها ب� 75 ألف دوالر إلى صاحبه الذي 
نسيه في سيارته.وأفادت صحيفة »نيويورك 
بوست« األميركية بان زوبيرو جالو البالغ 
من العمر 42 سنة اكتشف كيسا أبيض في 
سيارته وسارع إلى إعادته مع محتوياته 
وه����ي مجوهرات وصور و229 دوالرا إلى 
مالكه جون جيمس الذي تركها عن طريق 

اخلطأ.
وأضافت ان جالو رفض دعوة للعشاء 
جزاء له على إعادة الكيس الذي تقدر قيمة 
املجوهرات فيه بنحو 75 ألف دوالر مشيرة 
إلى انه قال جليمس »سيدي هذه األغراض ال 
تخصني ومن واجبي أن أعيدها«، لكن جالو 
قبل على مضض مكافأة مالية بقيمة ألف 
دوالر من جيمس وهو شقيق رئيس نادي 
الفنون الوطنية ألدون جيمس، وأوضحت 
ان جالو رفض العشاء النه مسلم وسيقدم 

الكحول على الطاولة. 

لوس اجنيليس � إيالف: تصر 
املغنية واملمثلة األميركية، جنيڤر 
لوپي���ز، على احلصول على فترة 
نوم كافية له���ا ال تقل عن ثماني 
ساعات، هذا على الرغم من أنها أم 

لتوأم، هما إميا وماكس.
وفي هذا الصدد، تقول لوپيز 
أنه���ا تدير وقته���ا بحيث حتصل 
على ساعات نومها التي حتافظ من 
خاللها على جمالها وتألقها، وذلك 
التمسك بالروتني، فهي  من خالل 
تعمل على أن تتزامن ساعات نومها 
مع ساعات نوم طفليها، بالطبع مع 
القليل من العمل االضافي.  كما تقول 
جنيڤر: »أن األمومة مهمة صعبة 
جدا«، مضيفة أنه ومهما نامت األم 
فإنها تصحو مرهقة جدا ومثقلة 

باملسؤوليات. 

مايلي سايرس نيكول كيدمان

السائق األمين
جنيڤر لوپيز تكشف أسرارها 

باريس � أ.ف.پ: سيتم تصوير حياة املغنية 
داليدا، من مصر وصوال إلى النجاح العاملي 
الذي حققته م����ع بيعها أكثر من 130 مليون 
أسطوانة، خالل العام 2012 في فيلم من بطولة 

ناديا فارس، على ما أعلن املنتجون.
 وناديا فارس ذات األصول املغربية كانت 
قد لعبت أدوارا في الفلمني الفرنسيني »ليه 

ريفيير بوربر« و»ليكس فام دو ما في«.
 ولم يكش����ف بعد عن هوية املخرج لكن 
موعد التصوير حدد من اآلن »في العام 2012، 
في كل من فرنسا وإيطاليا ومصر« على ان يبدأ 
»عرضه في العام 2013« بحسب بيان صادر عن 
وكالة »موتور«. ولدت داليدا واسمها احلقيقي 
يوالندا، في القاهرة في العام 1933 وقصدت 
باريس في الواحدة والعشرين من عمرها بعدما 
أحرزت لقب ملكة جمال مصر. فاكتشفها سريعا 
كبار النافذين في عالم املنوعات الفرنسية في 
تلك احلقبة أمثال برونو كوكاتريكس وإيدي 

باركلي ولوسيان موريس.
 وبعدما قدمت أغاني بأكثر من ست لغات 
من بينها الفرنسية والعربية واإليطالية، عمدت 
داليدا إلى االنتحار في منزلها الباريسي في 3 
مايو 1987 عن عمر يناهز ال� 54 عاما، وأتى ذلك 
بعدما عانت من اكتئاب شديد جراء معايشتها 

داليدامحن شخصية وعاطفية عدة. 


