
أحمد مكي يرفض االستهزاء   

بيرين سات تحقق حلم فتاة عراقية

لجين عمران تكشف الحقيقة  

قال النج��م امل�رصي اأحمد مكي، اإنه يرف�ض اال�ستهزاء 
باأي �سخ�سي��ة عامة يف اأعماله الفني��ة، الأنه يعتربها 
طريق��ة مبتذل��ة للإ�سح��اك، بح�سب و�سف��ه.  واأ�ساف 
مكي، اأنه مييل لفكرة ا�ستغلل واقعة حقيقية وتقدميها 
يف اإط��ار كوميدي، علي غرار امل�سه��د الذي تناول فيه 
واقع��ة ح�سن �سحاتة، مدرب املنتخب امل�رصي االأ�سبق 
واأحم��د ح�س��ام ميدو، الع��ب ن��ادي الزمال��ك االأ�سبق، 
�سمن اأحداث فيلم��ه "طري اأنت"، متابعًا بقوله "قدمت 
امل�سهد بطريقة كوميدي��ة، ولذلك مل ينزعج اأي منهما، 
الأنهما يدركان اأنني مل اأ�سخر من �سخ�سهما".  واأو�سح 
النج��م ال�س��اب اأن��ه ي�س��ور حالًي��ا امل�ساه��د االأخ��رية 
م��ن م�سل�سل��ه اجلدي��د "خل�سانة ب�سياك��ة"، الذي يذاع 

ح�رصيًا علي �سا�سة DMC الف�سائية.

مل ت��رتدد النجم��ة الرتكي��ة بريين �س��ات يف حتقيق حلم 
فتاة عراقية من ذوي االإحتياجات اخلا�سة كانت ترغب 

يف روؤيتها.
ون���رصت املواق��ع الرتكي��ة �س��وراً جتم��ع ب��ن بريي��ن 
والعراقي��ة انو حيدر، مو�سحن اأن  النجمة امل�سهورة يف 
الع��امل العرب��ي ب�سخ�سية "فاطمة" ق�س��ت �ساعة كاملة 
معها مبنزلها كما حر�ست على التعبري عن حبها ال�سديد 

لها واهدتها �سل�سلة.
يذك��ر اأن بريي��ن مل ت�ستق��ر عل��ى العمل الدرام��ي اجلديد 
ال��ذي �ست�س��ارك يف بطولت��ه وتفك��ر جيداً قب��ل املوافقة 
على اي عم��ل خا�سة وانها مل حتقق النجاح الذي كانت 
تتمناه من خلل امل�ساركة يف بطولة م�سل�سل "ال�سلطانة 

كو�سيم".

قال��ت االإعلمي��ة ال�سعودي��ة جل��ن عمران اإنه��ا ال تفكر 
بالزواج حاليًا واإنه��ا �ستتزوج من جن�سية جديدة اإذا ما 
اأعادت الك��رة للمرة الثالثة واأّك��دت عمران يف حوار مع 
م�سيفتها مه��رية عبد العزيز اأنها "حالي��ًا ل�ست بحاجة 
اىل رج��ل، مكتفي��ة ومب�سوط��ة وم�سغول��ة، و�سعيدة حلد 
الثمالة". واأ�سافت: "ان ح�سل ح�سل، واإال لي�ض لدي هذا 
الهو���ض مثل بع�ض البن��ات". وتابعت بالقول: "احلمدهلل 
ان��ا تزوجت مرتن، املرة االأوىل م��ن والد اوالدي وكان 
قط��ري  كان  الثاني��ة  امل��رة  ويف  اجلن�سي��ة،  �سع��ودي 
اجلن�سي��ة". واأردف��ت مازحًة: "اإذا اهلل كت��ب يل ان اتزوج 
م��رة جديدة، �ساأتزوج من جن�سية جدي��دة ما احب اكرر، 

م�سان اأوؤلف كتاب عن الفارق بن اجلن�سيات".

بعد �أ�شهٍر من �لنفي، �أخريً� تاأّكد خرب �نف�شال �ملمثلة �لرتكية توبا بيوك�شتون عن زوجها �ملمثل �أونور �شايالك.، وقد �أخذ� قر�ر �لطالق بعد �أ�شهٍر 
من �مل�شاكل و�ل�شائعات، بعد 6 �شنو�ت من �لزو�ج.
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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 الكامريا 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 �خ����ر �مل�ش����تجد�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�ش����احة �لعر�قي����ة و�لعربية 
 )ALJOURNAL ( ) و�لعاملية ، وخلدمة �الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال

عرب �الجهزة �لذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�شو�ق �لتطبيقات ميكن 

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بنا، و�أي�ش����ًا �لدخول �إىل �أي �ش����فحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ن و�أي�ش����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�ش����ة، كما ميكنك 
م�ش����اركة �خلرب �أو �إعادة ن�ش����ره على ح�ش����اباتك �خلا�ش����ة على �ش����بكات �لتو��شل 

�الإجتماعي كالفي�شبوك 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

     

 ت��ويف املمث��ل االأمريك��ي اآدم وي�س��ت، ال��ذي ج�س��د �سخ�سية 
بامتان اخليالية يف التلفزي��ون االأمريكي، عن عمر ناهز 88 
عامًا يف لو�ض اأجنلي�ض، ح�سبما اأعلنت اأ�رصته. وتويف وي�ست ، 
بح�س��ب بيان ن�رصته االأ�رصة عرب في�ض بوك. وجاء يف البيان: 
"ببالغ احلزن ن�سارككم هذا النباأ. لقد رحل اآدم وي�ست ب�سلم 
الليلة املا�سية بعد معركة ق�سرية لكنها �سجاعة مع �رصطان 
الدم .. ال كلمات ت�سف كيف �سنفتقده". ونقلت جملة هوليوود 
ريبورت��ر عن بيان للأ�رصة اأن وي�ست "�سيظل دائمًا بطًل لنا". 
وكان وي�س��ت قد مت تكرمي��ه بنجمة يف مم�س��ى امل�ساهري يف 
�سارع هوليوود. وعر�ض امل�سل�سل التلفزيوين "بامتان" للمرة 
االأوىل يف التلفزي��ون االأمريك��ي ع��ام 1966 وحق��ق جناحًا 
هائ��ًل. وقد كافح وي�ست من اأج��ل العثور على عمل بعد اإلغاء 
ذلك العمل. وقد وافق يف وقت متاأخر من حياته املهنية على 
القي��ام بدور �سوت��ي يف م�سل�سل الر�س��وم املتحركة "فاميلي 

جاي" )رجل االأ�رصة(.

   يتط��رق فيل��م "بياتري���ض اآت دي��ر" )بياتري���ض عل��ى 
الع�س��اء( االأمريكي ال��ذي توؤدي بطولت��ه �سلمى حايك اإىل 
الطبقي��ة والتمييز والدمار البيئ��ي، يف الوقت الذي تعاين 
في��ه الواليات املتح��دة من اأزم��ة مهاجرين بع��د و�سول 
الرئي�ض االأمريك��ي ترامب اإىل احلكم. وتوؤدي �سلمى حايك 
يف الفيل��م دور مهاج��رة مك�سيكي��ة مقيم��ة يف الوالي��ات 
املتح��دة تنف�سل ع��ن عائلتها، بعدم��ا اأدى ف�سل م�رصوع 
عق��اري اإىل تهج��ري �س��كان ك��ر م��ن مدينته��ا ال�سغرية. 
امل��راأة التي ت�سف نف�سه��ا باأنها "قبيحة وعجوز وبدينة" 
تخت��ار العم��ل كمدلك��ة يف اأو�س��اط االأثري��اء يف منطق��ة 
اوراجن كاونت��ي يف جنوب كاليفورنيا. وتلعب حايك دور 
بياتري���ض م��ع اأزي��اء متوا�سعة وم��ن دون ت��ربج وب�سعر 
مهم��ل، يف مظهر بعي��د كل البعد ع��ن اإطلالتها يف اأفلم 
مث��ل "فروم دون تو دا�سك" )1996( اأو "فريدا" )2002( 
ال��ذي نالت عن دورها فيه تر�سيح��ًا جلائزة اأو�سكار وبعد 
اإنه��اء جل�س��ة تدليك يف من��زل رجل اأعمال ث��ري، تتعطل 
�سيارة بياتري�ض. ومبا اأنها بعيدة عن مكان اإقامتها حيث 
تعي���ض مع كلبها وحيوان ماع��ز �سغري، يدعوها زبونها 
اإىل م�ساركت��ه مائ��دة الع�س��اء بانتظ��ار ح��ل م�سكلته��ا. 
ويتح��ول الع�ساء اإىل م�ساجرة عامة عندما تقرر بياتري�ض 
التخل��ي عن اأ�سول اللياقة والت�سويب على �سيف اآخر هو 
قط��ب العق��ارات ال��ري دوغ �سرتوت )ج��ون ليثغو( الذي 

يعتقد يف بادئ االأمر اأنها عاملة منزلية.

وفاة ممثل شخصية "باتمان"

سلمى حايك بطلة فيلم عن 
قضية الهجرة في عهد ترامب


