
مراد يلدريم ينتظر طفله األول

رنا سماحة تدخل عالم السينما

جون يطلب يد حبيبته على الحلبة 

بعد اأ�سهر على زواجهما، بداأت و�سائل االعالم الرتكية 
تتح��دث عن حمل ملكة اجلمال املغربية اإميان الباين، 

بطفلها االول من زوجها النجم الرتكي مراد يلدرمي.
 اأ�سارت معلوم��ات اأن الباين حامل يف ال�سهور االأوىل 
بطفله��ا االأول وذل��ك بع��د التق��اط �سور له��ا يف اأكرث 
م��ن منا�سبة تظهر فيه ببط��ن منتفخ. ويحر�ض النجم 
امل�سه��ور يف الع��امل العرب��ي ب�سخ�سي��ة "اأم��ر" م��ن 
م�سل�س��ل "عا�سي" على ال�سمت، وحت��ى االن مل يوؤكد 
اأو ينف��ي اأي م��ن الثنائي هذا اخلرب. يذك��ر اأن الثنائي 
ظه��ر يف وقت �ساب��ق يف اأحدث دي��و للفنانة العاملية 
جي�سي��كا �سوتا ومغني ال��راب العاملي بيتبول بعنوان 

 .When A Girl Loves A Boy

بع��د خو�سها جترب��ة التثميل بعمل��ني دراميني، ت�ستعد 
الفنان��ة ال�سابة رنا �سماح��ة اإىل خو�ض جتربة ال�سينما 
من خ��الل فيلم "�سايكو" الذي يج��ري حت�سره راهنًا، 
و�سي�س��ارك يف بطولته جمموعة م��ن الفنانني ملختلف 
االأجي��ال الفني��ة.  م��ن جهٍة اأخ��رى، ت�ستع��د "�سماحة" 
لط��رح األبومه��ا اجلدي��د خ��الل االأ�سابي��ع املقبلة، وهو 
االألب��وم االأول له��ا يف �سوق الكا�سي��ت والذي ا�ستغرقت 
يف حت�س��ره نح��و عام��ني م��ن العم��ل عل��ى اختي��ار 

االأغنيات. 
ُيذك��ر اأنه��ا قامت موؤخ��راً مب�سارك��ة زميله��ا يف �ستار 
اأكادمي��ي مينا عطا بزي��ارة م�ست�سفى �رسطان االأطفال 
حي��ث �س��اركا يف االإحتف��ال بالي��وم العامل��ي للخدمة 

االإجتماعية. 

يف م�سه��د رومن�س��ي لف��ت اأنظ��ار الكثري��ن، تقدم 
امل�س��ارع ال�سه��ر ج��ون �سين��ا بطل��ب ال��زواج من 
�سديقته نيكي بيال على حلبة امل�سارعة، اأمام 65 

األف متفرج.
 اأ�سط��ورة امل�سارع��ة �سينا جثا عل��ى ركبة واحدة، 
وقدم خامت الزواج اإىل نيكي، وقال لها: "لقد �ساألتك 
من قب��ل اإن كنت تعرف��ني اأين �ساأتزوج��ك، واأجبتي 
ب� نع��م، اأحتاج الأن تقويل نعم م��رة اأخرى"، لتبدي 

موافقتها على الفور.
 ي�س��ار اىل اأن �سين��ا وبي��ال يتواع��دان من��ذ الع��ام 
2012، بع��د ط��الق ج��ون م��ن زوجت��ه ال�سابقة، 
اإليزابي��ث هوبردياو، وكان��ت امل�سارعة نيكي قد 

ك�سفت من قبل عن اأمنيتها بالزواج من �سينا.
احتلت النجمة العاملية بيون�سيه Beyonce قائمة اأجمل ن�ساء العامل، ح�سب الإ�ستفتاء الذي اأجراه موقع Buzznet، بينما حلت املمثلة الهندية 

بريانكا ت�سوبرا Priyanka Chopra يف املرتبة الثانية.

بغداد

28       16 ALJOURNAL
الأراء واملقالت تعرب عن راأي كتابها ول تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر ال�سحيفة

journaliraq.com

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

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

ت النجم��ة ال�سوري��ة �سك��ران مرجت��ى ع��ن اإعجابه��ا ال�سديد  ع��ربرّ
مب�رسحي��ة "اختط��اف" للمخرج اأمي��ن زيدان، والتي ب��داأ عر�سها 
بالتزام��ن م��ع يوم امل�رسح العامل��ي . واأكدت �سك��ران على جمال 
العم��ل امل�رسحي، واجنذابها الكبر له، وقال��ت: "اخُتطفت ل�ساعة 
م��ن الوقت متنيرّتها عمراً، واأنا اأرى جنوم��ًا ميالأون امل�رسح حياة 
.....وي�سع��ون امللح عل��ى اجلرح بكل مه��ارة وذكاء وخفة ظل ....
ان ه��ذه امل�رسحية......اأمين زي��دان". من جهة اأخرى  كي��ف ال وربرّ
توج��د �سك��ران يف بروت لت�سوي��ر م�ساهدها يف بطول��ة م�سل�سل 
"مذك��رات ع�سيق��ة �سابق��ة" للمخ��رج ه�س��ام �رسبتج��ي، وال��ذي 
�سُيعر�ض يف ال�سابع ع�رس من ال�سهر اجلاري. بينما �ستعود ب�رسعة 
اإىل العا�سم��ة ال�سورية دم�سق للمبا���رسة بت�سوير دورها ببطولة 
م�سل�س��ل "ترجم��ان االأ�س��واق" للمخ��رج حممد عبد العزي��ز برفقة 
عبا���ض النوري . من جهة اأخرى، كانت �سكران قد زارت م�ست�سفى 
االأطف��ال وق�سم االأطفال امل�سابني بال�رسط��ان، واأ�سفت زيارتها 
وا عن فرحتهم بقدومها،  ج��واً من ال�سعادة بني االأطفال الذين عربرّ

كما الطاقم الطبرّي وامل�ساعد.

ظ��ن البع���ض اأن هوج��ة االأعم��ال الدرامي��ة الت��ي تتن��اول 
ال�سخ�سيات املري�سة النف�سية �ستختفي هذا العام، بعدما مت 
ا�ستهالكه��ا مو�سم رم�سان 2016 على ي��د النجمات نيللي 
ك��رمي وي���رسا وغادة عب��د الرازق، ولك��ن النجم اأحم��د ال�سقا 
حطم هذه املقولة، بعدما ك�سف عن مالمح من �سخ�سيته يف 
م�سل�سله املنتظر "احل�س��ان االأ�سود" حيث يقدم دور مري�ض 
بالهو���ض النف�سي والف�سام والن�سي��ان. ال�سقا يفتتح الربومو 
االأول للم�سل�س��ل بلقط��ات تظه��ر معانات��ه م��ن الهلو�س��ات 
م��ع تعلي��ق من طبيب��ه النف�سي ت�س��ر الإ�سابت��ه بف�سام يف 
ال�سخ�سي��ة، حي��ث يرتك��ب اأفع��ااًل اأثن��اء نوب��ة املر�ض، وال 
يتذكره��ا الحق��ًا، ويج�س��د �سخ�سي��ة "فار�ض" وه��و �سخ�ض 
خارج عن القانون، ويظهر ذلك يف االأحداث يردد مقولة: اأنا 
راجل ما�س��ي �سمال ب�ض عندي اأخالق. وم��ع توايل االأحداث 
يج��د نف�سه مطارداً من �سابط، يج�سد �سخ�سيته حممد فراج، 
وطليقت��ه �سلمى الت��ي تورطه يف خالفات عائلي��ة م�ستمرة، 
كم��ا يت��ورط يف اإحدى الق�ساي��ا عرب املحامي ال��ذي يج�سد 
�سخ�سيته اأحم��د بدير. م�سل�سل "احل�سان االأ�سود" من بطولة 
اأحم��د ال�سقا، �س��ري ع��ادل، يا�سمني �س��ربي، اأ�رسف زكي، 
حمم��د فراج، �سربي ف��واز، اجني خطاب، حمم��ود حجازي، 
حمم��د ع��ادل، مرن��ا ن��ور الدي��ن، وه��و م��ن تاألي��ف حممد 

�سليمان عبد املالك واإخراج اأحمد خالد مو�سى.

شكران مرتجى تختطف 
لساعة من الزمن

أحمد السقا مصاب بالهوس 
النفسي والفصام


