
أحالم تهاجم أديب مجددًا

الخياط يهرب بعد قتل والده

القبض على الملحن محمد رحيم

ك�ضفت الفنانة اأحالم اأخرياً �ضبب غ�ضبها من الإعالمي 
امل�رصي عم��رو اأديب ورف�ضها الظه��ور يف برناجمه 
"كل ي��وم جمع��ة".  وقالت يف ت�رصي��ح �ضحايف اإّن 
ذل��ك ل يعود اإىل انتق��اده لها خالل اإح��دى احللقات، 
ب��ل اإىل اأّنه ينتقدها ب�ض��كل دائم. واأ�ضافت اأن اأديب مل 
ي�ضاهد له��ا اأي حوار واأن حّق قب��ول دعوته ورف�ضها 
يع��ود اإليه��ا. وتابعت اأنه��ا ل تت���رصف بالظهور معه 
لفت��ة يف املقاب��ل اإىل ان هذا ل يوؤث��ر �ضلبًا على حّب 
اجلمه��ور امل���رصي لها. ُيذك��ر اأن الفنان��ة الإماراتية 
كان��ت ن�رصت، عرب ح�ضابها عل��ى موقع تويرت، �ضورة 
للر�ضالة الإلكرتونية التي تلقتها من معدة برنامج كل 

يوم جمعة . 

يقوم الفن��ان با�ضل خياط بت�ضوي��ر دوره يف امل�ضل�ضل 
الفنتازي��ا التاريخ��ي "اأوركيديا" للمخ��رج حامت علي، 
العم��ل هوعم��ل  ق��ال خي��اط  العم��ل  دوره يف  وع��ن 
تاريخ��ي متخي��ل بزم��ان وم��كان افرتا�ضي��ن، يعالج 
��ا تت�ضمن حروب املمال��ك وال�رصاع على احلكم  ق�ض�ضً
وموؤام��رات حت��اك م��ن اأج��ل الث��اأر، اأج�ض��د يف العم��ل 
�ضخ�ضي��ة "عتب��ة بن الأكث��م" الذي يهرب م��ع �ضقيقته 
ووالدتهم��ا اإىل مل��ك �ضام��ارا "اإمن��ار"، بعدم��ا اجتاح 
ملك اأ�ضوري��ا "اجلنابي" مملكتهم اأوركيديا قاتاًل الوالد 
املل��ك، ليب��داأ رحل��ة الث��اأر وا�ضتع��ادة حكم وال��ده، من 
ناحية اأخ��رى �ضيكون للفنان با�ضل خياط م�ضاركة يف 
بطولة عمل م�رصي �ضيقدم من خالله �ضخ�ضية خمتلفة 

عن ال�ضخ�ضيات التي قدمها قبل.

األق��ت اأجه��زة الأم��ن القب�ض على املط��رب وامللحن 
بع��د  الأكمن��ة،  اأح��د  يف  رحي��م  حمم��د  امل���رصي 
ا�ضتيقاف��ه للك�ض��ف علي��ه وتبن �ضدور ع��دة اأحكام 
�ضيارت��ه  م�ضتق��اًل  رحي��م  وكان  �ض��ده.  ق�ضائي��ة 
متوجه��ًا اإىل منطق��ة اله��رم ع��رب الطري��ق الدائري ، 
عندما مت ا�ضتيقافه وب�ضحبته اإحدى املواهب الفنية 
الت��ي يتبناه��ا، ومت �ضبط��ه واقتياده داخ��ل �ضيارة 
�رصط��ة والتحف��ظ عليه داخ��ل ق�ضم �رصط��ة كردا�ضة 
قب��ل ترحيل��ه اإىل ق�ضم اله��رم. وك�ضف الل��واء ه�ضام 
العراقي مدير اأم��ن اجليزة ، اأن املطرب مت ا�ضتيقافه 
دون اأن يع��رف �ضابط الكم��ن هويته، وعند الك�ضف 
علي��ه تبن اأنه مطلوبا على ذمة 6 ق�ضايا من بينها 

ق�ضيتي �رصقة وق�ضية �رصب.

يف �أبريل �لقادم، وبعد م�سي �أربعة �أ�سهر تقريًبا على ولدة مولودها �لأول تيمور علي خان، �ستعود كارينا كابور ملعاودة ن�ساطها �لفني، و�ستبد�أ 
ت�سوير م�ساهدها �ملتبقية يف فيلمها �لقادم »فريي دي ويدينغ« 

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�لن ، وملتابع����ة �خ����ر �مل�ستج����د�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�ساح����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�سو�ق �لتطبيقات ميكن 

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بن����ا، و�أي�سًا �لدخ����ول �إىل �أي �سفحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ن و�أي�س����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�س����ة، كما ميكنك 
م�سارك����ة �خل����رب �أو �إع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك �خلا�سة على �سب����كات �لتو��سل 

�لإجتماعي كالفي�سبوك 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

اأ�ضدل��ت حمكم��ة اأ���رصة اأكتوب��ر، ال�ضت��ار عل��ى ق�ضي��ة ط��الق 
امللياردي��رة ال�ضعودية رنا الق�ضيب��ي من الفنان ح�ضن فهمي 
، وق�ض��ت بتطليقه��ا طلق��ة بائن��ة للخل��ع مقاب��ل تنازلها عن 
جمي��ع حقوقه��ا املالية وال�رصعي��ة ورّد قيمة مق��دم ال�ضداق، 
ا�ضتجاب��ة لتقرير احلكمن الذي اأكد ا�ضتحال��ة الع�رصة بينهما. 
رنا الق�ضيبي تغيبت عن جل�ضة ، وح�رص عنها فريق املحامن، 
كم��ا تغيب الفنان ح�ضن فهمي ه��و الآخر عن احل�ضور، ومثل 
املحام��ي ي���رصى �ضام��ي ال�ضي��د كوكي��ل عن��ه، واأق��ر مبوافقة 
موكل��ه على طل��ب زوجته اخللع. وكانت زوج��ة الفنان ح�ضن 
فهم��ي مثل��ت اأم��ام املحكم��ة، واأق��رت بتنازله��ا ع��ن جمي��ع 
حقوقه��ا املالية وال�رصعي��ة مقابل تطليقها م��ن الفنان طلقة 
بائن��ة للخلع، وقالت اإنها تبغ�ض احلي��اة مع الفنان ول �ضبيل 
ل�ضتم��رار احلي��اة بينهم��ا، واأنه��ا تخ�ض��ى األ تقيم ح��دود اهلل 
راف�ضة جميع حماولت ال�ضلح التي عر�ضتها عليها املحكمة.

ب�رصوال جينز ممزق واإطاللة اأقرب للذكورة، ت�ضدت الفنانة اإجني املقدم 
للدف��اع عن اأنوثة املراأة ال�ضائعة، موؤك��دة لثالثي جنوم برنامج "قعدة 
رجال��ة" اأن الأنوثة اختفت من �ضوارع م�رص عندما "�ضاعت الرجولة" ، 
واأن ال�ضي��دة امل�رصية الآن ل جتروؤ على ا�ضتعادة اإطاللت �ضعاد ح�ضني 
اأو فات��ن حمام��ة خوفًا م��ن التحر���ض اأو التهامات الأخالقي��ة. احللقة 
املث��رية �ضهدت ثالث روؤى حول الأنوثة قدمه��ا جنوم الربنامج مك�ضيم 
خلي��ل واإي��اد ن�ضار و�رصيف �ضالم��ة، اأجمعت كلها عل��ى �ضياع مالمح 
اأنوث��ة امل��راأة الع�رصية مقارن��ة مبثيالتها من �ضيدات الق��رن املا�ضي، 

ي��ة ويف كل م��رة كان��ت اإجن��ي توؤك��د خم��اوف امل��راأة  لع�رص ا
ن م��ن ا�ضتع��ادة الأنوث��ة، م�ض��رية اإىل اأن ال�ضارع  لآ ا

ل يتحمل خروج �ضي��دة بكامل اأنوثتها واأنها 
اإما �ضتتعر�ض للتحر�ض اللفظي اأو الفعلي، اأو 
�ضتواجه باتهامات اأخالقية م�ضينة تطولها 
وتطول عائلته��ا، و�ضاألت اإياد �رصاحة هل 

ت�ضمح لزوجتك باخلروج بف�ضتان �ضعاد 
عل��ى  "�ضغ��رية  فيل��م  يف  ح�ضن��ي 

احل��ب"؟ اأ�ضاف��ت ، ان دور امل��راأة 
م��ن مفاهي��م  اأي�ض��ًا  غ��رّي  الآن 

العامل��ة  فال�ضي��دة  الأنوث��ة، 
اأك��ر مي��اًل للمالب�ض  �ضارت 
املريحة على ح�ضاب الأناقة، 
ولكنها اأكدت اأن هذه املالب�ض 

العملية "جذابة اأي�ضًا".

رنا القصيبي تحصل على الطالق 
خلعًا من حسين فهمي

إنجي المقدم: األنوثة اختفت 
عندما "ضاعت الرجولة"
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انهيار االقتصاد


