
كلوني فاشل بتسمية األطفال

حايك: تأخرت ألداء الكوميديا

حكم جديد لصالح خالد الصاوي

املمّث��ل العاملي جورج كلوين يف�س��ل يف لعبة ت�س��مية 
الأطف��ال، على الأقل بالن�س��بة لزوجت��ه املحامية اأمل 
عل��م الدي��ن. حيث ���ّرح النجم البالغ م��ن العمر 55 
عامًا اأنه لي�س من ال�س��هل اإ�ستيعاب فكرة اإجناب تواأم 
اإل اأنه متحم�س��ًا جداً، واأن الأمر برّمته �سيكوت ممتعًا. 
وعن ت�س��مية الأطفال اأعلن اأنه يرغب بت�سميتهم كا�سا 
واأميغ��و، اإل اأن هذا الأمر مل ينل موافقة اأمل. واأ�س��اف 
النج��م احلائز على جائزة الأو�س��كار اأن هذه الأ�س��ماء 
كان��ت فكرة، وهي جمّرد مزح��ة. النجمة جوليان مور 
 ،”Suburbicon“التي تلعب دور البطولة يف فيلم
اآخر جت��ارب كلوين الإخراجية، اأك��دت اأنها واثقة باأن 

كلوين �سيكون اأبًا "عاديًا".

�رح��ت النجم��ة العاملية �س��لمى حايك اأنه��ا مقتنعة 
اأن��ه لول موؤهالتها اجل�س��دية ملا ح�س��لت على فر�س��ة 
يف ع��امل هولي��وود. حي��ث قال��ت اأنه��ا مل ُينَظ��ر اإليه��ا 
كنجم��ة اإغ��راء مل تكن لتح�س��ل على فر�س��ة عمل وملا 
و�س��لت لل�س��هرة.  وقال��ت املمثلة التي بداأت م�س��رتها 
الهوليوودية يف العام 1995 بفيلم "دي�سبرادو": "لقد 
كان الأم��ر حمبطًا يف البداية، لكني �س��عيدة بو�س��ويل 
له��ذا ال�س��ن حيث اأن اجلم��ال مل يعد هو املعي��ار الأول. 
فبع��د م�س��رة ا�س��تمرت 25 عام��ًا، يدرك اجلمه��ور اأن 
الفنان ميتلك عنا�ر اأهم من اجلمال. واأ�سفت لأن عامل 
هوليوود ال�س��ينمائي ق��د تاأخر كثراً مبنحها الفر�س��ة 
لتق��دمي اأدوار كوميدي��ة، حي��ث كان��ت بدايته��ا يف هذا 
الإطار عام 2010 مع اآدم �ساندلر يف فيلم "البالغون". 

ق�س��ت حمكمة جنح الهرم باحلب�س غيابيًا 3 �سنوات على 
املنتج ممدوح �س��اهني وكفال��ة األف جنيه وتعوي�س األفي 
وواحد جنيه ل�س��الح الفن��ان خالد ال�س��اوي على خلفية 
حتريره �س��يك بدون ر�سيد ل�سالح الفنان امل�ري بباقي 
م�س��تحقات اأج��ره يف م�سل�س��ليه الأخري��ن "ال�س��علوك" 
و"ه��ي ودافن�س��ي".  وُيعت��ر ه��ذا احلك��م ه��و الثالث من 
نوع��ه �س��د "�س��اهني" ل�س��الح ال�س��اوي، حي��ث يته��م 
املمثل امل�ري، �س��اهني بالتهرب من �س��داد م�ستحقاته 
املالية بالرغم من ت�س��ويق العملني ب�سكٍل جيد للمحطات 
الف�س��ائية.  علم��ًا باأن هناك 6 �س��يكات متبقية له مل يقم 
ب�رفها حتى الآن. مع الإ�س��ارة اإىل اأنه ح�سل حتى الآن 
عل��ى اأح��كام يف ثالث ق�س��ايا بينم��ا حددت جل�س��ة 13 

اأبريل املقبل لل�سيك الرابع. 
اه حبيبها �لنجم ذ� ويد �نك The Weekend، حيث  ي�ؤّكد �أ�صدقاء  تجُظهر �لنجمة �لعاملية �صيلينا غ�ميز Selena Gomez م�صاعر ق�ية تجُ

�لنجمني �أنهما عازمان على �إجناح هذه �لعالقة �لرومن�صّية على �لرغم من �ن�صغالهما.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�الن ، 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 �الخبار �لعاجلة حمل تطبيق  ) �جل�رنال (  )

 : �لذكية  �الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة �جل�رنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�ص��ق �لتطبيقات ميكن 

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بن����ا، و�أي�صًا �لدخ�����ل �إىل �أي �صفحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح�����ل خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ني و�أي�ص����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�ص����ة، كما ميكنك 
م�صارك����ة �خل����رب �أو �إع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك �خلا�صة على �صب����كات �لت���صل 

�الإجتماعي كالفي�صب�ك Facebook بكتابة كلمة �جل�رنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

وقع الفن��ان حممد فوؤاد يف موقف حمرج للغاية اأثناء م�س��اركته 
برنام��ج "تالت��ة يف واحد" بعدما طالبته الفنانة �س��يماء �س��يف 
بافرتا�س اأنه "غر متزوج" وعر�س��ت عليه قائمة باأ�س��ماء اأجمل 
مطرب��ات العامل العرب��ي، ليختار زوجة من بينه��ن، وانحاز فوؤاد 
طوال الوقت للفنانة اللبنانية نان�س��ي عجرم، مف�س��اًل اإياها على 
النجمات مريام فار�س وهيفاء وهبي ومايا دياب ونيكول �سابا 
و�س��رين عب��د الوهاب .  فوؤاد ق��ال اأوًل ان زوجته م��روة "مقدور 
عليها" وميكن تر�س��يتها، ثم ت��دارك الأمر ب��اأن الختيار "جمرد 
ل �سرين عبد الوهاب على نيكول  لعبة"، ويف الختيار الأّول ف�سّ
�س��ابا، ثم على اآمال ماهر، ثم تنازل عن �سرين بعد تردد ليختار 
مري��ام فار�س، التي �س��مدت اأمام اأنغام ولكنه��ا انهارت �ريعًا 
اأمام نان�س��ي عجرم.  نان�س��ي اكت�س��حت بقية الختيارات فهزمت 
اأوًل ماي��ا دي��اب رغم �س��داقتها املمتدة م��ع فوؤاد، ث��م انت�رت 
على هيفاء وهبي، واأّكد فوؤاد اأن �س��داقته بهيفاء قوية جداً وطلب 
اجلم��ع ب��ني النجمت��ني على ع�س��مته، ولكن��ه يف النهاي��ة اختار 
نان�س��ي لأنها خرجت �س��ابقًا بت�ريح قالت فيه اأنها ل ت�سمع اإل 

اأغاين حممد فوؤاد .

يبدو اأن الأزمات �س��تظل تالحق م�سل�سل "هبة رجل الغراب"، 
فبعد اعتذار الفنانة اإميي �س��مر غامن عن ا�ستكمال اجلزئني 
الثالث والرابع، والنتقادات التي تعّر�س��ت لها الفنانة ناهد 
ال�س��باعي يف اجل��زء الثالث، تراأ موؤل��ف العمل وخمرجه من 
احللق��ات الت��ي تتم اإذاعته��ا خالل الف��رتة احلالية يف اجلزء 
الأخ��ر ، ووجهوا الدع��وة للجمهور من اأجل م�س��اهدته على 
موق��ع �س��اهد دوت ن��ت بدي��اًل عن املحط��ة امل�ري��ة التي 
تعر�س��ه ح�ري��ًا.  وق��ال ال�سيناري�س��ت �ري��ف ب��در الدين 
اأن احللق��ات الت��ي يت��م عر�س��ها خالل الف��رتة احلالي��ة بداأ 
اإجتزائه��ا ليكون زمن عر���س احللقة 22 دقيقة بدًل من 35 
دقيق��ة مع ترحي��ل الأحداث اإىل حلقاٍت لحق��ة دون مراعاة 
لالإ���رار الفني��ة التي تلح��ق بالعمل، وهو م��ا جرى خالل 
مرحل��ة املونتاج، معتراً اأن القناة تعدت ب�س��كٍل �س��افر على 
العمل لالإ�س��تفادة من النجاح الذي حققه وا�س��تمرار عر�سه 
لأطول فرتة ممكنة على ال�سا�س��ة مما يوؤدي اإىل اإف�ساد ال�رد 
الدرامي.  واأكد املخرج رامي عبد الرازق اأن اأحداً مل ي�ست�ره 
قبل تق�س��ر احللقات، م�س��راً اإىل اأنه فوِج��ئ مبا يحدث مع 
عر�س احللقات مبا يوؤثر �س��لبًا على ال�سورة النهائية للعمل 
لفتق��اد احللق��ات البداي��ات والنهاي��ات املمي��زة الت��ي مت 

ت�سويرها جلذب اجلمهور من اأجل متابعة العمل.  

محمد فؤاد: لو لم أكن متزوجًا 
لطلبت يد نانسي عجرم

أزمة جديدة 
لـ"هبة رجل الغراب 4"


