
أيمن رضا يهجر "بقعة ضوء"

هنيدي يسخر من أوسكار 2017 

زوجة محمد حداقي إلى "غينس"

�أعل��ن �لفنان �ل�ص��وري �أمين ر�ص��ا عرب �ص��فحته 
�خلا�صة على  في�س بوك  �أنه �عتذر عن �مل�صاركة 
باجل��زء �لثال��ث ع���ر م��ن �مل�صل�ص��ل �لكومي��دي 
�ل�صهري "بقعة �ص��وء". حيث �أن �عتذ�ر �أمين ر�صا 
ج��اء ب�ص��بب خالفات م��ع �ل�رك��ة �ملنتج��ة �إثر 
تاأجيل م�صل�ص��ل " فو�ص��ى "، و�لذي كان مر�ص��حًا 
لأد�ء �أحد �أدو�ر �لبطولة فيه. فقد رف�ص��ت �ل�ركة 
رف�صًا قاطعًا �لأجر �ملقرتح لأمين يف " فو�صى " 
ور�أت �أنه مبالغ به جد�ً. كما �أن �أمين طالب باأجر 
�أعل��ى هذ� �ملو�ص��م من �ل��ذي تقا�ص��اه يف �جلزء 
�ل�ص��ابق من "بقعة �ص��وء"، وهو ما �ألغى �لتفاق 
بينهما رغم �أّن �أمين يعد من �أبرز ممثلي �مل�صل�صل.

كعادت��ه مل ميرر �لنجم حممد هنيدي �خلطاأ �لفادح 
�لذي ح��دث يف حفل توزيع جو�ئز �لأو�ص��كار لعام 
2017، ب�ص��بب حال��ة �لرتب��اك �لت��ي وق��ع فيها 
مقدمي جائزة �أف�ص��ل فيل��م. ويف تغريدة كوميدية 
للغاية، علق حممد هنيدي على حالة �لرتباك �لتي 
حدث��ت يف حفل �لأو�ص��كار من خ��الل كتابة تعليق 
كوميدي على ح�ص��ابه �لر�صمي على موقع �لتو��صل 
�لجتماع��ي توي��رت عل��ى طريق��ة مباري��ات ك��رة 
�لق��دم حيث كتب "مهرجان �لقاهرة �ل�ص��ينمائي 1 
�لأو�ص��كار 0"، �أي �أن مهرجان �لقاهرة �ل�صينمائي 

تفوق على حفل توزيع جو�ئز �لأو�صكار.
ورغم ق�ر هذ� �لتعليق لكنه لقى ترحيبًا وتفاعاًل 

كبري�ً بني متابعي حممد هنيدي على تويرت.

ت�صارك �ل�ص��حافّيُة �ل�صورّيُة �صيدر� �لأتا�صي، زوجة 
�ملمثل �ل�ص��وري حمم��د حد�قي، فريَق عم��ِل �أذ�عي 
�ص��وري يف �لتحّدي �لكبري لدخول مو�ص��وعة غين�س 
لالأرقام �لقيا�ص��ّية، وذلك عرب �أطول برنامج �إذ�عّي 
ح��و�رّي يف �لع��امل، و�لذي مقّرر ل��ه �أن ميتدَّ ل� 81 
�ص��اعًة كامل��ة، ت�صت�ص��يف في��ه �لإذ�ع��ة فنانني و 
�ص��حافيني و ريا�ص��يني و�قت�ص��اديني . �لربنامج 
يقّدمه ر�كان �خل�ري ويخرجه معتز �لكود، بينما 
�ص��تكون �ل�ص��حافية �ص��يدر� �لأتا�ص��ي ، م��ن معّدي 
�لربنامج ومن�ّصقي ح�صور �صيوفه . ومع مرور �أكرث 
م��ن 24 �ص��اعة على �نطالق �لربنامج، ��صت�ص��افت 
�لإذ�ع��ُة عدد�ً م��ن �لنجوم �ل�ص��وريني منه��م: دريد 

حلام و فادي �صبيح و طالل مارديني و �آخرون .

ملكة جمال تركيا توقع الالعب الأملايّن م�سعود اأوزيل يف غرامها ,فمن خالل زيارتة اإىل مدينة ا�سطنبول ظهر خاللها برفقة ملكة جمال تركيا لعام 
بينهما. جتمع  التي  احلب  عالقَة  الإعالم  و�سائُل  اأكدت  التي  غول�سا,  اأمينة   ,2014
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

 : الذكية  الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا, واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�س����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�س����ة, كما ميكنك 
م�سارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك اخلا�سة على �سب����كات التوا�سل 

الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

ك�صفت �لنجمة �لكبرية نبيلة عبيد عن تخطيطها لتبني طفل يف 
�أقرب وقت، ولكنها �أو�ص��حت �أنها لن تتبني باملعنى �ملعروف 
يف فيلمها �ل�صهري "�لعذر�ء و�ل�صعر �لأبي�س" عندما ��صت�صافت 
�لطفلة "�ريهان" وقتها، و�عتربتها �بنتها، ولكنها "�صتتكفل" 

برعاية طفل ويبقى كما هو بد�ر رعاية �لأيتام.
نبيل��ة طرح��ت �لفك��رة �ص��ابقًا بعدما �عرتف��ت باأنه��ا �أخطاأت 
بالتفري��ط يف حلم �لأمومة ولكن مل تنفذها على �أر�س �لو�قع، 
ث��م ع��ادت للتفكري جمدد�ً يف طريقة ت�ص��مح له��ا برعاية طفل 
دون �أن يوؤثر هذ� على �ص��فرها �لد�ئم خارج �لبالد و�ن�ص��غالها 
باختي��ار �أعم��ال فني��ة تع��ود به��ا لل�ص��احة، و��ص��تقرت عل��ى 
فك��رة "�لكفالة" على �أن تخ�ص���س لطفل و�حد ي�ص��بح مبثابة 
�بنه��ا، ولكنه ل��ن يقيم معها يف منزلها و�ص��يبقى حتت رعاية 

�ملتخ�ص�صني بد�ر �لأيتام.
يذك��ر �أن ع��دد�ً كبري�ً من جنم��ات �لفن �مل�ري جل��اأن لتبني 
�لأطف��ال لتعوي���س حلم �لأمومة، �أبرزه��ن �لنجمة ليلى علوي 
م��ع �بنها خال��د، و�لفنان��ة �لر�حلة حتية كاري��وكا �لتي تبنت 

طفلة قبل �صنو�ت قليلة من وفاتها.

�إن�ص��م �لفن��ان �للبن��اين و�ص��ام حنا وزميلته �ص��تيفاين �ص��ليبا 
للم�صاركة بالدر�ما �ل�ص��ورية هذ� �ملو�صم بعد �مل�صاركة بالعديد 
م��ن �لأعم��ال �مل�ص��رتكة، وكان��ت �أوىل م�ص��اركتهما يف �لدر�ما 
�ل�ص��ورية من خالل م�صل�ص��ل "�ص��بابيك " للمخرج �صامر برقاوي 

و�لذي يتناول مو��صيع �جتماعية عديدة.
وك�ص��فت �ص��تيفاين �أن �حللقة �لأخرية من �لعمل و�لتي �صورتها 
برفقة �لفنان �ل�ص��وري حممود ن�ر حتمل ر�صالة �ن�صانية و�أنها 

ت�صبه �لو�قع �لأليم بعيد�ً عن ق�ص�س �حلب و �لغر�م .
بدوره �ملخرج �ص��امر برقاوي ومع �نتهاء ت�صوير حلقات �لعمل 
يف مدين��ة طرطو���س �ل�ص��احلية �أك��د �أن �لعمل مت��ت كتابته من 
وحي ما نعاي�صه يف حالت �حلّب و�لزو�ج و�مل�صاكل و�لأزمات.
و�أ�ص��اف �ص��امر �لربقاوي: "مل يختلف �أحد ممن تابعو� ت�ص��وير 
�حللق��ات عل��ى �أن ه��ذ� �لعم��ل �ص��يكون له �ص��اأنه عل��ى خارطة 
م�صل�صالت �لدر�ما �لرم�صانية ففي كل �صخ�صية من �ل�صخ�صيات 
�ص��يء مّن��ا وم��ن �أ�رن��ا وحياتن��ا �ليومي��ة لك��ن �لنهاي��ة تظّل 
مفتوح��ة على �أف��ق، ويرتك خليال �مل�ص��اهد �أن يكتب ويت�ص��ّور 

�لنهاية �لتي تظّل مفتوحة على كل �لحتمالت".
يذكر �أن و�ص��ام و �ص��تيفاين لي�ص��ا �ملمثلني �للبنانيني �لوحيدين 
�مل�ص��اركني بالعمل حيث كان قد �ص��بقهما للم�ص��اركة بحلقات 
�أخرى من �مل�صل�صل كل من �لفنانة �أجنو ريحان و �صتيفاين �صامل 

و�صادي عرد�تي.

نبيلة عبيد تعوض 
حلم األمومة بـ"كفالة طفل"
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