
أحالم توجه تحذيرًا لمتابعيها 

إمام: لمست معاناة الالجئين 

أحمد الفيشاوي يثير الجدل 

عل��ى  ح�سابه��ا  ع��ر  �أح��ام  �لإمار�تي��ة  �لفنان��ة  ن���رت 
»�إن�ستغ��ر�م« �س��ورة توجه��ت م��ن خاله��ا �إىل متابعيه��ا 
ملنا�سب��ة ق��رب حلول عي��د �لفطر. فق��د وجهت �إليه��م ر�سالة 
ودعته��م �إىل عدم �لتدخ��ل فيما �إذ� كانت �كت�سب��ت �لوزن �أو 
خ�رت��ه. و�أ�سافت �إىل هذ� �لتنبيه رم��وز�ً تدل على �لغ�سب. 
وعلق��ت: » تنبي��ه ه��ام: عيدج مب��ارك كل ع��ام و�نتي بخري.
ع�س��اج من ع��و�ده.  هذي هي ته��اين �لعيد ب�س.  �أم��ا  متنانه. 
�سعفان��ه. مالك��م �سغ��ل. عندن��ا منظ��ره وجن��وف.  �للهم �إين 
بلّغ��ت«.. و�ساأله��ا بع�سه��م عن �سب��ب غيابها وكتب��و�: »�إنت 
وي��ن غايب��ه ع��ن �لن�ستق��ر�م رب��ي ي�سع��دج �أم فاه��د حلوة 
ب��كل ح��الجت« و»كل عام و�نتي باألف خ��ري �أم فهد. �سمنانة 

�سعفانة زي �لقمر.  ب�س هاي غرية منك يا حلوة«.

ق��ال �لفن��ان �مل���ري ع��ادل �إم��ام، �إن��ه مل���س معان��اة 
�ليم��ن، وذل��ك يف كلمت��ه  �أثن��اء وج��وده يف  �لاجئ��ن 
باحتفالية �لأمم �ملتح��دة باليوم �لعاملي لاجئن، �لذي 

�أقيم ، يف �سينما �لزمالك.
و�أو�سح �إمام باعتباره �سفري�ً للنو�يا �حل�سنة �أن �لاجئن 
كان��و� ياأتون رفقة مقاولن يرتكونه��م يف عر�س �لبحر، 
فمنه��م م��ن يلق��ى حتفه و�آخ��رون ينج��ون للو�س��ول �إىل 
�سو�ط��ئ �ليم��ن للح�س��ول عل��ى فر�س��ة عم��ل مقابل 20 

دولر�ً يوميًا.
و�أكد �لفنان �لكب��ري �أن �ملفو�سية �لعليا ل�سوؤون �لاجئن 
ت�ستحق جائزة نوبل، لهتمامها ب�سوؤون �لاجئن وتعليم 
�أولده��م، لفت��ًا �إىل �أن �حلي��اة ب��ا وطن �أم��ر قا�س على 

�ساحبه.

رف���س �لفن��ان �مل���ري �أحم��د �لفي�س��اوي �أن يك��ون 
�سهري��ار لأن��ه يرف���س قت��ل �ل�سي��د�ت، كم��ا كان يفعل 
�لخري. وقال خ��ال برنامج "�حكي يا �سهريار": "م�س 
حاب��ب �أكون �سهريار، ليه �أم��وت �ست كل ليلة، �أنا بحب 

�ملر�أة وحمب�س �أكون مكانه".
و�أ�س��اف �أن �سهري��ار يف ه��ذ� �لزمان �سي�سب��ه "�لأمر�ء 
�خلايج��ة �لل��ي متعلمن كوي���س وبيلب�س��و� لب�س �سيك 
ج��د�ً"، م�س��ري�ً �إىل �أن �مل��ر�أة حتب �لرج��ل �ساحب �لدم 

�خلفيف، م�سيًفا: "�أنا عايز �ست ِحم�سة ِتلمني".
وتاب��ع: "�أنا بحب �ملر�أة �ملتحررة، و�أحب �ملر�أة �لعاملة 
�أك��ر م��ن رب��ة �ملن��زل، كم��ا �أن �لطيب��ة و�حلن��ان من 

�ل�سفات �لتي جتذبني يف �ل�سيد�ت".

مل ميّر �رتد�ء كايت ميدلتون ف�ستانًا باللون �لوردي خالل ح�سورها ��ستعر��سًا خا�سًا بعيد �مليالد مرور �لكر�م وقال �ملنتقدون �إن �سبب ذلك هو 
جذب ف�ستان كايت لكّل �لأنظار.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

�لن , وملتابع����ة �خ����ر �مل�ستج����د�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�ساح����ة �لعر�قي����ة و�لعربية 
 )ALJOURNAL ( ) و�لعاملية , وخلدمة �لخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال

عرب �لجهزة �لذكية : 
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

     

قال��ت متحدثة با�سم �ملمثل د�نيال د�ي لوي���س �إن �ملمثل �لفائز 
بجائ��زة �لأو�س��كار ثاث م��ر�ت �سيعتزل �لتمثي��ل لينهي تاريخًا 
حاف��ًا يف �ل�سينما �سم��ل �أدو�ر�ً يف �أفام "لينكولن" و"ع�سابات 
نيوي��ورك". ومل يك�س��ف د�ي لوي���س، �لرج��ل �لوحي��د �ل��ذي ف��از 
بجائ��زة �لأو�س��كار لأف�س��ل ممث��ل ث��اث م��ر�ت، �لأ�سب��اب �لتي 
دفعت��ه لتخ��اذ قر�ر �لتقاع��د وو�سفه��ا باأنها �سخ�سي��ة. وقالت 
لي�سل��ي د�رت مدي��رة �أعماله يف بيان يوم �لثاث��اء "د�نيال د�ي 
لوي���س لن يعمل ممثًا بعد �لآن". و�أ�ساف��ت "�إنه ممنت ب�سدة لكل 
�ملتعاونن مع��ه وجلمهوره على مدى �ل�سن��و�ت �لطويلة". وقال 
�لبي��ان �إنه لن يكون هناك تعليق �آخ��ر. ول يز�ل لدى د�ي لوي�س، 
�ل��ذي بل��غ �ل�ست��ن يف �أبري��ل )ني�سان �ملا�س��ي(، فيل��م �آخر قيد 
�لإعد�د هو )فانتوم ثريد( و�ملقرر �أن يعر�س يف دي�سمر )كانون 
�لأول(. وف��از د�ي لوي�س �ملولود يف بريطانيا ويحمل �جلن�سيتن 
�لإجنليزية و�لأيرلندية بثالث جائزة �أو�سكار يف عام 2013 عن 
دوره يف فيل��م "لينكولن" �لذي ج�سد في��ه دور �لرئي�س �لأمريكي 
�لر�ح��ل �أبر�هام لينكول��ن. وفاز من قبل بجو�ئ��ز �لأكادميية عن 
دوره يف فيل��م "م��اي لفت فوت" يف ع��ام 1989 وعن دوره يف 
فيلم "ذير ويل بي باد" يف عام 2007 ور�سح للجائزة عن دوره 

يف فيلم "ع�سابات نيويورك" يف عام 2002.

يب��دو �أّن �حل��ب قد ت�سل��ل جمدًد� �إىل قل��ب �ملمثل��ة �لعاملية درو 
بارمي��ور Drew Barrymore، حي��ث �إنه��ا �رتبط��ت برجل 

.David Hutchinson لأعمال �ل�سهري ديفيد هت�سين�سون�
وذكر م�سدر مقرب من �لنجمة �لبالغة من �لعمر 42 عاًما، �أنها 
وحبيبه��ا �جلديد كان��ا يف "بامل �سرينغ��ز" حل�سور حفل 
زف��اف يف نهاية �لأ�سبوع �ملا�سي. كما �ساركت �لنجمة 
حبيبها �جلديد، يف بع�س �سورها �لأخرية على ح�سابها 
�ل�سخ�س��ي مبوقع �لتو��س��ل �لجتماعي �ن�ستقر�م، رغم 
�أنه مل يظه��ر يف �أي منها. وقد بد�أت عاقة �لثنائي 
من��ذ 9 �أ�سهر، بعد �أن جمعهما �لعمل، �إذ �إّن 
ديفيد يعمل كنائ��ب �أول لرئي�س �ركة 
مي�س��ا، �ل�رك��ة �لتي تق��وم بت�سنيع 
وت�سويق منتجاتها "زهرة �جلمال". 
ُيذكر �أّن درو بارميور�نف�سلت عن 
 Will زوجه��ا ويل كوبيلم��ان
�أبري��ل/ يف   Kopelman
وح�سل��ت   2016 ني�س��ان 
على �لطاق يف �أغ�سط�س/
نف�س��ه،  �لع��ام  م��ن  �آب 
ديفي��د  ح�س��ل  بينم��ا 
��ا على  هت�سين�س��ون �أي�سً
�لط��اق م��ن زوجت��ه يف 

�لآونة �لأخرية.

دانيال داي لويس يعتزل التمثيل

درو باريمور تعيش قصة حب جديدة


