
وفاء ترث 29 مليون دوالر

أديل توقف حفلها بسبب حبيبين

وفاة والد آيشواريا راي

توا�ش��ل الفنان��ة امل�رصية وف��اء عامر ت�شوي��ر م�شاهد 
م�شل�شلها اجلديد "الطوفان"، املقرر عر�شه يف رم�شان 
املقب��ل.  وعلمت م�شادر اأن وف��اء جت�شد �شخ�شية �شيدة 
تدعى "منرية"، وه��ي ال�شقيقة الكربي ل�5 اأ�شقاء، حيث 
ت��رث 29 ملي��ون دوالر ن�شيبه��ا يف م��رياث والده��ا 
املت��ويف، فتطراأ عدة تغ��ريات على طبيع��ة �شخ�شيتها، 
وتتواىل االأح��داث. وي�شارك يف بطول��ة "الطوفان" هنا 
�شيح��ة واآينت عام��ر ودين��ا ووروجينا واأحم��د �شفوت 
وفتح��ي عب��د الوه��اب ومي��دو ع��ادل وعب��ري �ش��ربي 
وكوكب��ة من النجوم، وهو ماأخوذ ع��ن فيلم "الطوفان" 
للكات��ب ب�ش��ري الدي��ك، �شيناري��و وح��وار وائ��ل حم��دي 

وحممد رجاء، واإخراج خريي ب�شارة. 

الفنان��ة العاملّي��ة اأدي��ل املعروفة مبواقفه��ا العفوّية 
وت�رصيحاته��ا الّطريف��ة، اأوقف��ت حفله��ا يف مدين��ة 
ملب��ورن االأ�شرتالي��ة ب�شورة مفاجئ��ة، حيث �شمحت 
الأح��د معجبيها بال�شعود اإىل امل���رصح وطلب الزواج 
م��ن حبيبته. وكان اأح��د معجبي املغي��ة الربيطانّية 
اأغانيه��ا  اأدائه��ا  اأثن��اء  دموع��ًا  ي��ذرف  احلف��ل  يف 
ال�شه��رية، فطلبت من��ه ال�شعود اىل امل���رصح واأعطته 
املايكروف��ون، فا�شتغّل االأمر وطل��ب يّد حبيبته اأمام 
اجلماه��ري بطريق��ة مفاجئ��ة ! اأدي��ل الت��ي �شوه��دت 
تتنّق��ل من غرفة املالب�س حّت��ى �شعودها اإىل املنرب 
من خ��الل �شندوق كب��ري، مل تف�شل ال�ش��اّب و�شمحت 
ل��ه بطلب يد حبيبت��ه ، ُيذكر اأن ه��ذا احلفل هو �شمن 

جولتها العاملّية.

ت��ويف كري�شن��اراج راي، والد النجم��ة الهندي��ة اإي�شواريا 
راي بات�ش��ان ، بع��د ���رصاع م��ع املر�س، حي��ث كان يف 
العناي��ة املركزة منذ اأ�شابيع. وكان راي يعاين من مر�س 
ال�رصط��ان، وع��اد اإليه من جدي��د، حيث اكت�ش��ف االأطباء 
انت�ش��ار ال�رصط��ان يف جمي��ع خالي��ا امل��خ. وح���رصت 
مع��ه يف اللحظ��ات االأخرية الت��ي ق�شاه��ا يف م�شت�شفى 
ليالفاتي مبدينة مومباي، ابنته اإي�شواريا وزوجها النجم 
اأبهي�ش��ك بات�شان ، والنجم اأميت��اب بات�شان ، وح�رص اإىل 
امل�شت�شف��ى فور �شماع اخل��رب النجم �شاروخان ، والنجمة 
�شون��ايل بين��دري، واملنت��ج راندير كاب��ور وغريهم. وقد 
�شيط��رت حال��ة من احل��زن ال�شدي��د على عائل��ة بات�شان، 
حي��ث اأع��رب اأميت��اب بات�شان، ع��ن حزنه ال�شدي��د لوفاة 

�شديقه كري�شناراج راي.

�أقيم يف  " Personal Shopper" �لذي  لفيلم  �لعر�ض �لأول  �لنجمة كري�ضنت �ضتيو�رت بطلة من �بد�ع د�ر �ضانيل خالل ح�ضورها  تاألقت 
فقد  للغاية، ومع هذ�،  بت�ضريحة ق�ضرية  �لفاتنة  27 عامًا، خ�ضل �ضعرها  �لعمر  تبلغ من  �لتي  �ملمثلة،  ��ضتبدلت  �أيام. كما  قبل ب�ضعة  نيويورك 

��ضتطاعت �أن حتافظ على رونقها و�أناقتها ب�ضورة كبرية. 
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�لن ، وملتابع����ة �خ����ر �مل�ض����تجد�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�ض����احة �لعر�قي����ة و�لعربية 
ALJOU R  و�لعاملي����ة ، وخلدمة �لخبار �لعاجلة حمل تطبيق  ) �جلورنال (  )

 : �لذكية  �لجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�ضو�ق �لتطبيقات ميكن 

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

�لإجتماعي كالفي�ضبوك 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

قرر الفنان اأحمد حلمي انه��اء التفا�شيل اخلا�شة بفيلمه 
اجلديد خ��الل االأ�شابيع القليلة املقبل��ة، حت�شبًا الن�شغاله 
 Arabs " بت�شوير حلقات العرو���س املبا�رصة لربنامج
Got Talent" ، وا�شتق��ر بالفع��ل على التعاون جمدداً 
م��ع املخ��رج خالد مرعي واملنت��ج وليد �ش��ربي، واتفقوا 
على ع��دم تر�شيح جنمة الفيلم اجلدي��د وبقية فريق العمل 
اال بع��د انته��اء كتاب��ة ال�شيناري��و. حلمي �شب��ق وتعاون 
م��ع خال��د مرعي و ولي��د �ش��ربي يف فيلم��ه االأخري "لف 
ودوران" و�شاركت��ه البطول��ة النجم��ة دني��ا �شم��ري غامن، 
وحقق��ا معًا اي��رادات قيا�شية جت��اوزت 40 مليون جنيه، 
ولكن��ه مل يح�شم بعد م�شاأل��ة م�شاركتها يف الفيلم املنتظر 
عر�شه مبو�شم عيد االأ�شحى، وتقرر منح كاتب ال�شيناريو 
مهل��ة حلني بداية �شه��ر رم�شان على اأن يت��م التعاقد مع 
النج��وم وب��دء الت�شوير عقب عطل��ة عيد الفط��ر. يذكر اأن 
فيلم لف ودوران حق��ق العديد من االأرقام القيا�شية �شواء 
عل��ى م�شتوى االإي��راد اليوم��ي اأو اإجم��ايل اإيرادات��ه التي 
تخط��ت الأكرث من 40 مليون جني��ه، و�شاركه يف البطولة 
دنيا �شمري غامن، وبيوم��ي فوؤاد، واأنعام �شالو�شة، وميمي 

جمال، وهو اأول فيلم حللمي بعد جتاوز اأزمته ال�شحية.

خ��رج عام��ل اإغاث��ة كمب��ودي عن �شمت��ه ليك�ش��ف �رصاً خط��رياً عن 
النجم��ة اأجنلين��ا جويل ، وه��و اأنه �شاعده��ا يف خطوات 
تبني طفله��ا االأكرب "مادوك�س". وق��ال عامل االإغاثة 
باأن��ه �شاع��د اأجنلين��ا ج��ويل من خ��الل تزوي��ر ورق، 
حت��ى تكتمل اإجراءات التبني حيث اإنه ذكر يف الورق 
الر�شم��ي اخلا���س باملحكم��ة اإن��ه ه��و وال��د الطفل. 
وقال عام��ل االإغاثة الذي يدعى موان��ه �شارات اإنه 
كت��ب يف االوراق الر�شمي��ة ع��ام 2003 اأنه والد 
مادكو���س، لك��ي ي�رصع يف اج��راءات التبني 
وانتقال احل�شانة الأجنلينا جويل �رصيعًا، 
موؤك��داً على اإنها كان��ت تعلم بكافة هذه 
االإج��راءات الت��ي متت. واأ�ش��اف عامل 
االإغاث��ة الكمب��ودي اأن اأجنلينا جويل 
غريت ا�شم وكنية ابنها مادوك�س لكي 
يتواف��ق مع ا�شم��ه، واإنهما فعال ذلك 
لتت��م خطوات التبن��ي �رصيعًا.  يذكر 
اأن اأجنلينا ج��ويل دخلت مع زوجها 
ال�شاب��ق براد بي��ت يف �رصاع ق�شائي 
على ح�شانة ابنائهما، وحتى االآن مل يح�شم 

االأمر بينهما. 

أحمد حلمي يبدأ التحضير 
لـ "سرية تامة"

أنجلينا جولي متهمة بالتزوير


