
نشوى ترتدي من تصميم ابنتها 

خالد يعود الى السينما بعد 6 سنوات

ناصيف يشارك في دراما رمضان

ك�صفببت الفنانببة ن�صببوى م�صطفببى اأن ابنتهببا الكببرى 
مببرمي اجتهببت اإىل مت�صميببم الأزيبباء والإك�ص�صببوارات، 
ون�ببرت �صورة مببن ال�صور الدعائية لهببا من برنامج 
"ثالثببة يف واحببد" على ح�صابهببا الر�صمي على موقع 
وتطبيببق اإن�صتجببرام. وظهببرت ن�صببوى م�صطفى خالل 
ال�صببورة وهي ترتدي مببن ت�صميم ابنتها مببرمي، بلوز 
من اللببون النبيتي وقالدة كبرية من الف�صة م�صتوحاه 
مببن الإك�ص�صوار الفرعوين، وكالهما من ت�صميم ابنتها، 
وعلقببت ن�صوى م�صطفببى على ال�صببورة قائلببة "�صكراً 
بنتببى حبيبتى مريومة ربنببا مايحرمني�ش من ابداعك 
جميببع املالب�ببش والك�ص�صببوارات اللببي لب�صتهببا فببى 

الرنامج كانت ت�صميم بنتى مرمي".

ك�صف املخرج امل�ري خالد يو�صف عن عزمه العودة 
ملهنته الأ�صلية كمخرج لالأفالم ال�صينمائية بعد �صت 
�صنببوات من الغياب ان�صغل فيهببا مب�روعه ال�صيا�صي 
وع�صويته بالرملان امل�ري، واأّكد خالد اأنه �صيعقد 
موؤمتراً �صحفيًا للك�صف عن م�روعه اجلديد وهو فيلم 
"الأندل�ش". عودة خالد يو�صف �صتكون خطوة واحدة 
�صمببن م�روع كبري �صيتببّم اإطالقه بعنوان " م�روع 
دعم �صناعة ال�صينمببا امل�رية" يقوم بتمويله رجل 
الأعمببال الإماراتي خلف احلبتور، ويت�صّمن اإنتاج 3 
اأفببالم ملخرجني �صببباب، وفيلم "الأندل�ببش" للمخرج 
خالببد يو�صببف والذي يعتر عودة املخببرج الكبري اإىل 
ال�صا�صة الكبرية منببذ فيلمه الأخري "كف القمر" الذي 

اأنتج يف العام 2011.

ي�صببارك الفنان ال�صوري نا�صيف زيتون يف دراما رم�صان 
عببر �صارة البداية والنهاية مل�صل�صببل "الهيبة" الذي يجمع 
بببني املمثلببة  نادين ن�صيببب جنيببم واملمثل ال�صببوري تيم 
ح�صببن يف ثالببث تعاون درامببي بينهما. وفيمببا مت الك�صف 
عببن م�صاركته ببباأداء هذه الأغنية، مل ُيذكببر حتى الآن اإ�صم 
كاتبها وملحنها حتى ال�صاعة.  ُيذكر اأن ت�صوير "امل�صل�صل" 
قببد انتقل من منطقة البقاع الغربببي، اإىل منطقة "ب�صو�ش" 
يف جبل لبنان، وي�صتمر برنامج عمل مكّثف حتت اإ�راف 
مديببر الإنتبباج يف �ركة ال�صباح زياد اخلطيببب.  علمًا اأن 
املمثلة منببى وا�صف توؤّدي دور "�صاميببة" والدة "ح�صن"، 
فيمببا يقّدم املمثل اللبناين عبببده �صاهني دوراً حموريًا يف 
هببذا العمل اأي�صًا بعد م�صاركته يف العام املا�صي مب�صل�صل 

"ن�ش يوم" . 
الأمريكّي دونالد  الرئي�س  اأن  ال�سويدي،  التلفزيون  ُيعر�س على  Emma Thompson، يف برنامج  اإميا توم�سون  العاملّية  الّنجمة  �سّرحت 

ترامب Donald Trump طلب مواعدتها قبل عّدة �سنوات، لكنها رف�ست ذلك.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�س����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�س����احة 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�س بنا، واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة 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�س����اركة اخلرب اأو اإعادة ن�س����ره على ح�س����اباتك اخلا�س����ة على �س����بكات 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

ن�ببر املمثل ال�صوري تيم ح�صببن تغريدة �صابقة له عر ح�صابه 
الر�صمببي يف موقع "تويرت"، من اأجل نفي اأو عدم تاأكيد بع�ش 
الأخبببار املتعلقببة به.  وجبباءت تغريدة ح�صن بعببد اأن حتدثت 
تقاريببر اإعالميببة ملواقع الكرتونيببة عن بببدء التح�صري لعمل 
يقببوم على �راكببة جتمعه للمببرة الرابعة يف مو�صببم رم�صان 
2018 مع املمثلة اللبنانية نادين ن�صيب جنيم التي ت�صاركه 
حاليببًا بطولببة م�صل�صل "الهيبة" من تاأليببف و�صيناريو وحوار 
هوزان عّكو واإخراج �صامببر الرقاوي واإنتاج �ركة "ال�صّباح 
لالإعببالم – �صيببدرز بروداك�صببن". وكان ح�صببن ن�ببر يف وقت 
�صابق �صورة جمعتببه باملنتج �صادق ال�صّباح، خالل توقيعه 
عقببد م�صاركتببه ببطولببة امل�صل�صببل امل�ببري "عائلببة احلبباج 
نعمببان. وتدور اأحببداث العمل التلفزيببوين يف الريف امل�ري 
على مببدى �صتني حلقة من تاأليف جمببدي �صابر، من دون اأن 

حُتدد هوية املخرج.

حتدثببت الفنانة اأ�صالة ن�ري يف اجلزء الثاين من حلقتها 
يف برنامببج "كل يوم جمعة" مع الإعالمي عمرو اأديب عن 
زواج ابنتهببا �صببام، لتوؤكببد بدورهببا اإنها كانببت تتمنى اأن 
تكمببل ابنتها تعليهمببا اجلامعي قبل اأن تتببزوج. واأ�صافت 
اأ�صالببة اأن ابنتها �صام الذهبي كانببت حتب زوجها احلايل 
منببذ اأن كان لديهببا 10 �صنوات، لهببذا مل ترغب يف اأن تقف 
يف طريببق �صعادتهمببا ووافقت علببى الزواج. وهنببا �صاألها 
عمببرو اأديببب �صببوؤاًل حمرجًا وهببو ملاذا مل تغببن يف زفاف 
ابنتهببا؟، لتجيب اأ�صالة اأن ابنتها �صام هي من طلبت منها 

و ذلك حتببى ت�صتمتع باأجببواء احلفل، اإل اأن  عمر
اأديببب مل تروقه هببذه الإجابة، ليقول 

لأ�صالببة يبببدو اأن ابنتببك ل حتببب 
�صوتك. اأ�صالة اأجابت على عمرو 
اأديببب لتوؤكببد لببه اأن ابنتها �صام 
حتب �صوتها كثببرياً، ليقول لها 
مببن املمكببن اأن تكببون رف�صت 
ابنتببك اأن تغني لهببا لأن لي�ش 
لديك اأغبباين تنا�صب الزفاف، 

اإل اأن اأ�صالببة رف�صت هذا 
الأمببر اأي�صببًا. وكانببت 

اأ�صالببة قببد �رحت 
اأن  الرنامببج  يف 
حفببل  اأحيببا  مببن 

زفاف ابنتها هو 
رامببي  الفنببان 

عيا�ش.
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