
ليلى علوي نادمة عن "فوتوكوبي"

"باروكة" هنيدي تضعه في ورطة

نيكول تتبرع بأجرها لألطفال

اأبدت الفنانة امل�رصية ليلى علوي ندمها ال�ش��ديد للمقربني 
فيل��م  بطول��ة  امل�ش��اركة يف  ع��ن  اعتذاره��ا  عل��ى  منه��ا، 
"فوتوكوب��ي" للمخ��رج تامر ع�رصي.  وقال م�ش��در مقرب 
م��ن علوي اإنها كانت متحم�ش��ة للفيل��م لطبيعة دورها فيه، 
اإال اأنه��ا فوجئ��ت برغب��ة اجله��ة املنتج��ة يف بدء ت�ش��ويره 
مطل��ع يناير)كانون الثاين( املا�ش��ي، وحينها كانت تعاين 
من اإ�شاب��ة يف يدها، حيث طالب��ت بتاأجيل الت�شوير حلني 
اكتم��ال �شفائه��ا، اإال اأن اجلهة املنتجة رف�ش��ت مما دفعها 

للإعتذار ومت اال�شتعانة بالفنانة �شريين ر�شا بديلة لها.
وي�ش��ارك يف بطول��ة "فوتوكوبي" حمم��ود حميدة وبيومي 
ف��وؤاد واأحم��د دا�ش ويو�ش��ف عثمان وعلي الطي��ب، وهو من 

تاأليف هيثم دبور. 

ت�شبب تعليق للفن��ان حممد هنيدي على ح�شابه على 
توي��ر يف رده ب�ش��كل غري متوقع عل��ى معجب، الذي 
طل��ب منه عدم زرع �شعر اأو ارتداء �شعر م�شتعار، الأنه 
يحب��ه ب�شكل��ه القدمي. حمم��د هنيدي رد عل��ى تعليق 
املعج��ب قائًل له: "يا �شيدي احن��ا عيلة بتزرع �شعر 
�شدرها عل�شان حت�شن م��ن م�شتوى �شكلها". جاء رد 
حممد هنيدي على املعجب بعدما كتب له قائًل: "هو 
انت ليه لب�شت باروكة اأو عملت زرع �شعر احنا بنحبك 
زي م��ا انت عل��ى فكرة وم���ش عايزينك تغ��ري �شكلك 
خال���ش انا وح�شن��ي هنيدي الق��دمي." حممد هنيدي 
يعتم��د من��ذ فرة م��ن الوقت عل��ى ال�شع��ر امل�شتعار، 
ليح��اول بع���ش حمبي��ه التاأكي��د ل��ه عل��ى حمبته��م 

مللحمه حتى ولو كان بل �شعر من االأ�شا�ش.

اأحيت الفنانة اللبنانية نيكول �شابا حفل االإحتفال 
باليوبي��ل الف�ش��ي للجمعي��ة امل�رصي��ة اللبناني��ة 
ت  �شَ لرجال االأعم��ال وهو احلفل اخلريي الذي ُخ�شِّ
عائدات��ه ل�شال��ح م�شت�شف��ى اأب��و الري���ش للأطف��ال 
و�شاركه��ا يف اإحيائ��ه الفنان هاين �شاك��ر. واأطلت 
عل��ى امل���رصح باأغني��ة "اأنا طبع��ي ك��ده" بف�شتان 
م��ن ت�شمي��م اللبن��اين حن��ا توم��ا باالإ�شاف��ة اإىل 
طق��م "املا�ش" من بيت اي��رم العاملي للمجوهرات. 
فتعالت هتافات و�شيح��ات االإعجاب من احل�شور 
الذي جمع الكثري من الفاعليات والوجوه املعروفة 
ومنه��م الفنان��ة القدي��رة نيلل��ي والفنان��ة نرم��ني 
الفق��ي. وح���رصت كل منهم��ا لتق��دم التهنئ��ة له��ا 

والتقطت �شورة تذكارية معها.
�إىل  و�صولها  حتى  عمرها  مر�حل  خالل  و�ملهينة  �ل�صيئة  �لتعليقات  مع  معاناتها  وين�صلت،  كيت  �أو�صكار  جائزة  على  �حلائزة  �ملمثلة  �إ�صتعر�صت 

�لنجومية، وذلك خالل حديثها جلمهور من �لأطفال يف منا�صبة خريية هذ� �لأ�صبوع يف لندن. 
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�لن ، وملتابع����ة �خ����ر �مل�صتج����د�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�صاح����ة �لعر�قي����ة و�لعربية 
ALJOU R  و�لعاملي����ة ، وخلدمة �لخبار �لعاجلة حمل تطبيق  ) �جلورنال (  )

 : �لذكية  �لجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�صو�ق �لتطبيقات ميكن 

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بن����ا، و�أي�صًا �لدخ����ول �إىل �أي �صفحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ن و�أي�ص����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�ص����ة، كما ميكنك 
م�ص����اركة �خلرب �أو �إعادة ن�ص����ره على ح�ص����اباتك �خلا�ص����ة على �ص����بكات �لتو��صل 

�لإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

 للم��رة االأوىل يتحدث الفنان با�ش��ل خياط يف االإعلم عن ال�شبب 
احلقيق��ي النف�شال��ه ع��ن الفنانة هند �ش��ري بعد ف��رة ارتباط 
ا�شتم��ر ملدة عام��ني ون�شف العام. وقال با�ش��ل خياط يف حواره 
م��ع االإعلمي��ة راغدة �شله��وب يف برناجمه��ا "فح���ش �شامل" ، 
اأن��ه من املمك��ن اأن يقول لزوجته اأنه اأعجب بفت��اة ما، م�شرياً اأنه 
زوجته تغار عليه مثلما يغار هو عليها. لكن راغدة �شلهوب جذبته 
اإىل املا�ش��ي، وذكرته اأن غريت��ه كانت �شبب انف�شاله عن الفنانة 
هن��د �شري، وهو ما �رصحت به هند �ش��ري لراغدة �شلهوب يف 
حلق��ة �شابقة، ليوؤكد با�ش��ل خياط ما قالته هند، كا�شفًا اأن غريته 
يف ذل��ك الوقت خمتلفة اأن غريته حاليًا، م�شرياً اأن غريته من قبل 
كان��ت حتمل االأنا والغرور، م�ش��رياً اأنه تغري كثرياً عن �شابق حتى 
يف غريت��ه. واأكد با�شل خي��اط اأنه وهند �شري حاليًا على علقة 
�شداق��ة طيب��ة، وعندم��ا يلتقي��ان يف اأي منا�شب��ة يتذكرون فرة 

االرتباط وي�شحكان عليها.

لّبت النجمة بيون�شي اأمنية الطالبة، ايبوين بانك�ش، امل�شابة بنوع 
ن��ادر من مر�ش ال�رصطان، بع��د اأن اأعلن��ت اأن اأمنيتها مبقابلتها 
لكونه��ا جنمتها املف�شلة. وتفاعلت جنمة البوب ال�شهرية مع تلك 
احلمل��ة التي اأطلقتها جمموعة من اأ�شدق��اء واأقرباء بانك�ش على 
مواق��ع التوا�ش��ل االجتماعي لريوجون من خلله��ا لتلك االأمنية 
الت��ي تراود الفتاة ال�شابة.   وبالفع��ل، ا�شتجابت "بيون�شي" لرفع 
روح بانك�ش املعنوية، حيث فاجاأتها مبقابلتها وجهًا لوجه عر 
تطبي��ق "فاي���ش ت��امي". ويف ت�رصيحاٍت اأدلت به��ا يف هيو�شنت، 
قالت بانك�ش " هي بالن�شبة يل كل �شيء وهي حمبوبتي. واإذا ُقدَِّر 
". و�رصعان ما تفاعلت حمطات  يل مقابلته��ا، فرمبا �ُشيغمى عليَّ
اإخباري��ة حملية مع تلك احلملة وبادرت ببث ق�شة "بانك�ش" اإىل 

قطاٍع اأكر من االأ�شخا�ش. 
وقال��ت �شانيا ماكناي��ت، وهي احدى �شديق��ات "بانك�ش"، اأنهم 
ق��رروا حتويل اأمنيتها اإىل واقع ملمو�ش باأن ميكنوها من مقابلة 

بيون�شي. 
واأ�شاف��ت كارينا غوتيرييز، وهي زميلة درا�ش��ة لل�شابة �شاحبة 
االأمني��ة، بقوله��ا "بيون�شي واحدة من جنومه��ا املحبوبني. وهي 
معجب��ة بها للغاية. ل��ذا حاولنا تو�شيل تل��ك االأمنية التي كانت 
تراوده��ا ع��ر موقعي توي��ر واإن�شتغ��رام عل��ى اأمل لف��ت انتباه 

بيون�شي يف نهاية املطاف". 
واأ�ش��ارت طالبة اأخ��رى تدعى كري�شتال ديب��از اإىل ما يبذلوه من 
جهد بغية تقدمي الدعم اللزم اإىل بانك�ش، مع �شعيهم الدائم لر�شم 

االإبت�شامة على وجهها والعمل على حتقيق اأمنياتها". 

باسل خياط يكشف سبب انفصاله 
عن هند صبري

بيونسي تحقق أمنية شابة 
مريضة بالسرطان


