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»البجعة السوداء« يفوز بنصيب األسد من جوائز »سبيريت«

جنيڤر لوپيز تطلب مساعدة معجبيها
نيويورك: حبها الش���ديد للرقص وإعجابها املتزايد بأغنيتها 
اجلديدة »On The Floor« جعالها مشتتة في اختيار الشكل النهائي 
للش���ريط املصور لألغنية، إذ طلبت جنيڤر لوپيز من معجبيها 
مس���اعدتها في االختيار، وذلك بالتصويت على النهاية األفضل 
م���ن بني ثالثة من���اذج عرضتها للتصويت عل���ى موقع برنامج 

»أميركان ايدول«.
 »On The Floor« �لوپيز التي قررت عرض الشريط املصور ل
على االنترنت في الثالث من مارس املقبل، قالت إلحدى احملطات 
اإلذاعية: »رغم قيامي باختيار أفضل اللقطات لكي يتضمنها العمل 
املصور، ورغم حرصي على فعل أحب األشياء لدي، إال أن عملية 
االختيار صعبة للغاية خاصة أنني عاشقة للرقص والغناء، لذا 

طلبت من معجبي مساعدتي والقيام فعليا بدورهم«.
يذكر أن الثالثة من���اذج املصورة املعروضة للتصويت حتى 
الثامن والعش���رين من الشهر اجلاري تتراوح مدتها بني 15 و20 
 On The« ثانية وجميعها من إخراج تاغ ستانسبيرري، علما بأن
Floor« ه���ي أول اغنية مصورة من ألبوم لوپيز املقبل واملنتظر 

صدوره في التاسع والعشرين من مارس.

 لوس أجنيليس � د.ب.أ: فاز فيلم »بالك سوان« )البجعة السوداء( 
الس����بت بنصيب األسد من جوائز »سبيريت« التي تعادل في قيمتها 

جوائز األوسكار السينمائية وتنظمها جمعية األفالم املستقلة.
ون����ال الفيلم الذي أخرجه دارين أرونوفس����كي أربع جوائز، هي 
أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل تصوير س����ينمائي وأفضل ممثلة 

للنجمة ناتالي بورمتان.
وجاء اإلعالن عن اجلوائز قبل يوم واحد فقط من مشاركة األفالم 
املس����تقلة مع بقية أفالم هوليوود في املنافس����ة على الفوز بجوائز 
األوسكار، حيث يعتبر فيلم »ذا كينجز سبيتش« أو خطاب امللك هو 
األوفر حظا للفوز بها. وحص����ل فيلم الدراما امللكية البريطاني على 
جائزة أفضل فيلم أجنبي في جوائز »س����بيريت« لكنه سيشارك في 

املسابقة الرئيسية في جوائز األوسكار.
كما حاز جيمس فرانكو، املرشح أيضا لنيل جائزة أوسكار، على 
جائزة »س����بيريت« ألفضل ممثل عن دوره في فيلم »127 أورز« )127 
ساعة(. ومن املقرر أن يشارك فرانكو في تقدمي حفل األوسكار مساء 
امس األحد م����ع آن هاثاواي، ويحتفي القائم����ون على تقدمي جوائز 
»س����بيريت« باألفالم ذات امليزانية احملدودة والتي متول ولو جزئيا 

على األقل من خارج نظام اإلنتاج السائد في هوليوود. لقطة من الفيلم

جنيڤر لوپيز

زوجة الفنان وائل كفوري 
حامل بطفلهما األول

وائل كفوري

ليدي غاغا األم الروحية لطفل ألتون جون 
لن���دن � د.ب.أ: اختار 
املغني البريطاني الشهير 
الت���ون جون وش���ريكه 
ديڤيد فورنيش املغنية 
لي���دي غاغا  الش���هيرة 
الروحي���ة  لتك���ون األم 

لطفلهما.
وذكرت صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية أن كون 
املدافعني  ليدي غاغا من 
بقوة عن حقوق املثليني 
الى مشاركتها  باإلضافة 
في تعزيز الوعي بڤيروس 
نقص املناعة املكتس���بة 
»ات���ش اي في« ومرض 
اإلي���دز أهلها لتكون األم 
الروحي���ة لزاكراي طفل 

التون جون.
وفي حوار مع فورنيش 
بشأن التقارير التي أفادت 
بأنه والتون جون اختارا 
ليدي غاغ���ا لتكون األم 
الروحي���ة البنهم���ا قال 
انهما لم يعلنا األمر رسميا 
ولكن هذا النبأ قريب من 

احلقيقة.
ويذكر أن غاغا والتون 
جون قدما عرضا معا خالل 
حفل »جوائ���ز غرامى« 

العام املاضي.

بيكام يتشبه بالمسيح بوشم جديد على صدره!
يستعد مع زوجته للعودة إلى بريطانيا

البريطانية انه بعدما عبرا مرارا 
عن رغبتهما في االستقرار بأميركا 
وافصحا بأن أبناءهما يتكلمون 
بلهجة أميركية يبدو انهما قررا 
مغادرة لوس أجنيليس والعودة 
الى بريطانيا حيث س���يلتحق 
ابنهما »بروكلني« البالغ من العمر 
11 سنة بواحدة من أهم املدارس 

املستقلة في اجنلترا.

..ويس���تعد للع���ودة إل���ى 
بريطانيا ومعه فيكتوريا

من جهة اخرى، يستعد ديڤيد 
بيكام وزوجته فيكتوريا للعودة 
الى بريطانيا مع أبنائهما الثالثة 
بعدما تبني أنهما يسعيان الدخال 
ابنهم���ا االكبر ال���ى احدى أهم 

مدارس اجنلترا اخلاصة.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 

وأوضح بيكام قائال ان الوشوم 
جميعها التي رسمها على جسده 
ليست بال معنى، وامنا لكل منها 
معناه ومغزاه، وتعبر دائما عن 

مشاعره وأحاسيسه.
ويعتبر الوشم اجلديد، ضمن 
مجموعة ال تقل عن 19 وش���ما 
أماكن متفرقة على ذراعيه  في 

وصدره وظهره.

لن���دن � ام.بي.س���ي: صور 
ديڤي���د بيكام � قائ���د املنتخب 
االجنليزي سابقا والعب نادي 
ل���وس اجنيليس جاالكس���ي 
االميركي � نفسه على هيئة السيد 
املس���يح، وأظهر أبناءه الثالثة 
كمالئكة حوله في وش���م جديد 
على صدره، ونشر الالعب تلك 
الص���ور على صفحته اخلاصة 
التفاعل االجتماعي  على موقع 

»فيس بوك«.
ق���ال بيكام صاح���ب ال� 35 
عاما � في تعليقه على الصورة 
اجلديدة � انه أراد أن يتش���ارك 
الوش���م اجلديد م���ع جماهيره 
ملعرفة رأيهم الشخصي، مؤكدا 
أنه يعلم متاما وجود أشخاص 
مؤيدين لهذا الوش���م، وغيرهم 
معارضني لتلك الفكرة التي قام 
بتنفيذها فنان الرسم االميركي 
مارك ماهوني، الذي اس���تغرق 
12 ساعة مقسمة على جلستني 
النهاء الوشم ورسمه على صدر 

الالعب.
ويظهر في الوش���م اجلديد 
بيكام على هيئة املسيح، وحوله 
أبناؤه الثالثة بروكلني وروميو 
وكروث على شكل ثالثة مالئكة 
حتيط به لعنايت���ه ورعايته، 
وأوضح الالعب بأن مغزى الوشم 
هو أنه يعتقد بأن أبناءه الثالثة 

سيعتنون به يوما ما.

عائلة بيكام

الجنّية جلنار تفقد رجاًل عذريته.. وتخاطبه علنًا أمام الكاميرا 

شبيهة كيم كارديشان تثير الجدل في إعالن تلفزيوني

الشيخ عزت على اليسار أثناء حتضير »اجلنية«

كيم كارديشان وشبيهتها إلى اليمني

�  ام.بي.س����ي: حلقة  القاهرة 
حملت كثيرا من اإلثارة، واخترقت 
العالم اخلفي للسحر واملشعوذين، 
التقت املذيعة نيكول تنوري في 
برنامج ش����واهد بالش����اب محمد 
سعيد، قال إنه يعاني من »جنية« 
ترافقه باس����تمرار في كل مكان، 

ويعاشرها معاشرة األزواج. 
وقال محمد »أقطن في شقتي 
في الدور األرضي منذ 8 سنوات، 
وبدأت تظهر لي س����يدة كل يوم، 
تطلب معاش����رتي، وبالفعل قمت 
مبعاملتها على أنها زوجتي، وهي 

أول مرة أعاشر فيها أنثى«. 
وأضاف محمد »ف����ي كل مرة 
أذهب خلطبة أي من البنات، يتم 
رفضي ألسباب غير مفهومة وغير 

طبيعية«. 
واعترف محمد بأنه »عقد قرانه 
على امرأتني ولكنه لم يدخل بهما، 
وتزوج عرفيا من بنات كثيرات، 
ولكنه لم يستطع االقتراب منهن أو 
معاشرتهن، اعتقادا منه أن اجلنية 
»تربطه« ومتنعه من االقتراب من 

أية امرأة غيرها«. 
وبدأ الش����يخ ع����زت إبراهيم، 
الذي استعان به محمد لفك السحر 
املعمول له، على حد قوله، بالقيام 
باملراس����م التي يقوم بها الشيخ 
التي تتلى  والصلوات والقراءات 

خالل اجللسة. وقال الشيخ عزت 
»إنه يستعني بجنود من عند اهلل 
لينزلوا عنده، ويساعدونه ملعرفة 
سر احلالة التي بني يديه«.  وذهبت 
كاميرا شواهد إلى منزل محمد، الذي 
قام بالتواصل مع اجلنية، ووصف 
كيف كان يعاملها كزوجته، ووصف 

شكل اجلنية بأدق التفاصيل. 
وحتدث معه����ا محمد، وطلب 
منها اجللوس معه، إال أنه قال إنها 
رفضت لوجود كاميرا التلفزيون 
في املن����زل.  وقال محمد أيضا إن 
اجلنية »جلنار من املمكن أن تؤذي 

نيكول في بلدها لبنان إذا لم تخرج 
الكاميرات من املنزل«. 

وفي جتربة ممي����زة خاضتها 
نيكول مع أحد املعاجلني الروحيني، 
اس����تخدمت كاميرا خفية لكشف 
زيف وخداع مشعوذ ممن يدعون 
قدرته����م على عالج وف����ك أعمال 
الس����حر، وأوهمته نيك����ول بأن 
عالقتها بزوجها فيها فتور، فطلب 
املشعوذ قبل حتليله للحالة مبالغ 

مالية طائلة نظير فك العمل. 
كم����ا رصدت ش����واهد فتيات 
تعرضن الغتصاب خالل حضورهن 

جلس����ات خاصة مع املشعوذين 
مثل الصبيتني وفاء وسعاد اللتني 
تعرضتا للخداع واالعتداء اجلنسي 
من أحد مدعي فك السحر.  وعرضت 
ش����واهد آراء عدد من العلماء عن 
الس����حر مثل د. إبراهي����م أدهم، 
العلوم اإلس����المية،  اختصاصي 
الذي قال: إن السحر غير حقيقي 
ولكنه يؤثر ف����ي الناس، إذا كان 
الساحر يستعمل أدوات كيماوية 
تض����ر باألعصاب أو ت����ؤدي إلى 
اللجوء  هلوسات، وعلى املريض 

إلى الطب للعالج.

 Old Navy وكاالت: اصدرت شركة
للمالبس اعالنا جديدا لها والقى انتشارا 
واسعا على ش���بكات االنترنت واثار 
اجلدل بسبب اختيار فتاة تشبه كثيرا 
جنمة املجتمع كيم كارديشان على الرغم 
من ان الفتاة ليست املرة االولى التي 
تظهر فيها على الشاشة، فهي مغنية 
وممثلة كندية ولكن بدا واضحا سبب 
اختيار الشركة ميليسا للفت االنتباه 

واثارة اجلدل.
ونفت ميليسا في املقابل انها غيرت 
شكلها لتشبه كيم او ان الشركة طلبت 
فتاة تشبه كيم، واضافت ان العديد من 
االشخاص كانوا يشبهونها باملمثلة ايڤا 
لونغريا وهي سعيدة اآلن بأنها تشبه 
بكي���م فهي امرأة جميلة جدا وناجحة 

في عملها.

غاغا وألتون جون

علمت »النشرة« من مصادر 
مقربة من الفنان وائل كفوري، 
ان زوجته اجنيال بوبشارة 

حامل بطفلهما األول.
ورغم ان خبر زواج الفنان 
وائل كفوري كان محل أخذ 
ورد ولم يتم تأكيده يوما اال 
اننا علمنا فعال ان وائل متزوج 
بأجنيال، قبل أن يتأكد اخلبر 
اليوم مجددا ونعلم أنها حامل 

فعال.


