
ويل سميث في مصر

نسرين تخاطر بالغناء مرة ثانية

ريم تستعرض خاتم خطبتها 

بع��د زيارته اإىل املغرب وتناول��ه "الطاجني" واإبدائه 
ولعه باملعم��ار والفن املغربي خ��ال زيارته ملدينة 
مراك���ش، زار املمثل الأمريكي وي��ل �سميث ، اأهرامات 
اجلي��زة يف م�رش. وعل��ى الفور انت�رشت �س��ور زيارة 
املمّث��ل العاملي على �سب��كات التوا�س��ل الإجتماعي، 
ة اأر�ش م���رش. وتوّجه  بعدما حّط��ت طائرت��ه اخلا�سّ
�سميث م��ع عائلته اإىل منطقة الأهرام��ات، واأ�سار من 
هن��اك اإىل اأن��ه كان يحل��م اأثن��اء طفولت��ه، اأن ي�سبح 
عامل��ًا يف الآث��ار امل�رشي��ة، حت��ى ي�ستك�س��ف اأ�رشار 
الفراعن��ة.  ورافق��ه يف جولت��ه عامل الآث��ار امل�رشي 
الدكت��ور زاهي حوا���ش، اّلذي اأبدى ل��ه الّنجم �سعادته 

بالقدوم اإىل م�رش، 

عل��ى ما يب��دو اأن الفنانة ن�رشين طاف���ش، وعلى الرغم 
من كل التعليقات ال�سلبية التي طالت جتربتها الغنائية 
الأوىل، فاإنه��ا لتزال م�رّشة على امل�سي بهذا الطريق، 
واأعلن��ت طاف���ش اأنه��ا ت�ستع��د لإط��اق األب��وم غنائ��ي 
ي�سم ع�رش اأغ��اٍن، واأن الألبوم �سيت�سم��ن اأغنية "راي" 
جزائري��ة، اإىل جان��ب اأغنيات تتعاون م��ن خالها مع 
اأهم الأ�سماء الفنية من عدة دول عربية، حيث �ستحر�ش 
على تقدمي عدة لهجات فنية غنائية.  من ناحية اأخرى 
ت�ستمر طاف���ش بت�سوير دوره��ا بامل�سل�سل الجتماعي 
"�س��وق" للمخرجة ر�سا �رشبتجي، التي وعلى ما يبدو 
اأن اخل��اف ق��د انتهى فيم��ا بينهما، وهذا م��ا نراه من 

خال التغزل فيما بينهما عرب الإعام.

ك�سفت عار�سة الأزياء التون�سية رمي ال�سعيدي لأول مرة 
عن خ��امت خطوبتها من مق��دم الربامج اللبن��اين و�سام 
بريدي، من خال �سورة ن�رشتها على ح�سابها الر�سمي 

على موقع وتطبيق اإن�ستجرام.
وظه��ر خ��ال ال�سورة يد رمي ال�سعي��دي وهي مت�سك بيد 
خطيبه��ا و�سام بريدي يف ال�سيارة ويظهر خامت اخلطبة 
خ��ال ال�س��ورة، لك��ن الغري��ب يف الأم��ر اأن رمي قامت 
بح��ذف ال�سورة بعد �ساعات قليل��ة من ن�رشها، وهو ما 
اأث��ار ت�ساوؤلت عدي��دة عن �سبب حذف ال�س��ورة واإذا ما 

كان قد انف�سا بعد فرتة ق�سرية من اإعان خطبتهما.
ومل تو�س��ح رمي ال�سعي��دي اأ�سب��اب حذف ال�س��ورة التي 
اأثارت الكثري من اجلدل، مما دفع البع�ش بالتكهن حول 

وجود خافات موؤقتة.
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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 الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�لن ، وملتابعــــة �خــــر �مل�ستجــــد�ت �لتــــي تظهــــر على �ل�ساحــــة �لعر�قيــــة و�لعربية 
ALJOU R  و�لعامليــــة ، وخلدمة �لخبار �لعاجلة حمل تطبيق  ) �جلورنال (  )

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

�إيجــــاد �لتطبيــــق �خلا�ص بنــــا، و�أي�سًا �لدخــــول �إىل �أي �سفحة وقــــر�ءة تعليقات 
�لقــــر�ء حــــول خــــرٍب �أو برنامٍج معــــن و�أي�ســــًا كتابة �آر�ئــــك �خلا�ســــة، كما ميكنك 
م�ساركــــة �خلــــرب �أو �إعــــادة ن�سره على ح�ساباتــــك �خلا�سة على �سبــــكات �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

ح�سلت الفنانة ال�سورية �س��اف فواخرجي على تكرمي خا�ّش 
يف حف��ل افتتاح مهرجان املراأة لاأفام الق�سرية بدار الأوبرا 
امل�رشي��ة يف مدين��ة القاه��رة، بع��د منحه��ا �سه��ادة تك��رمي 
حتم��ل ا�سم �سي��دة ال�سا�س��ة العربي��ة فاتن حمام��ة، واعطائها 
لق��ب "اأيقونة ال�سينم��ا العربي��ة" مبنا�سب��ة م�ساركتها كع�سو 
جلن��ة حتكيم ال��دورة الأوىل للمهرجان.فواخرج��ي اأعربت عن 
�سعادته��ا بالتكرمي، وحّي��ت جهود القائمني عل��ى املهرجان، 
ومبادرتهم التي ترّكز عل��ى اإبراز احل�سور الأنثوي يف امل�سهد 
ال�سينمائ��ي العرب��ي، رغم اأّنها ل تع��رتف بالف�سل بني حقوق 
ل تن��اول احلقوق  امل��راأة والرج��ل م��ن وجه��ة نظره��ا، وتف�سّ
الإن�سانية واملجتمعية ب�سكٍل اأ�سمٍل ل يقبل الف�سل اأو التجزئة.
جلن��ة التحكيم �سّم��ت بجوار فواخرجي د.غ��ادة جبارة، عميد 
معهد ال�سينما امل�رشية �سابقًا، واملخرجة الإيطالية كري�ستينا 
بو�سي��اين ورئي�سة املهرجان املخرجة ماج��ي اأنور. وتتواجد 
النجم��ة ال�سوري��ة يف العا�سم��ة امل�رشي��ة حالي��ًا لبحث عّدة 
م�ساريع تلفزيونية و�سينمائية عر�ست عليها موؤخراً، و�سيكون 
له��ا اإطالة اإعامية مرتقب��ة، �ستكون خالها �سيفة الإعامي 

امل�رشي اأ�سامة كمال.

ح��ّذرت الفنان��ة اآي��ن عامر زميله��ا الكوميدي بّيوم��ي فوؤاد من 
اأعماله  اأي راأي �سلبي يف  اإبداء  "اخلطاأ يف حّق عمرو دياب" اأو 
الفني��ة، لأنه من املمكن اأن ينتقم ب��� "حاجات وح�سة" حتزعله.
اآين عامر ج�ّسدت �سخ�سية طبيبة نف�سية، خال حلقة الأم�ش من 
برنام��ج "بيومي اأفندي"، بينما ج�ّسد بيومي فوؤاد دور املري�ش، 
وقال��ت عام��ر: "عاجك هو ملا ت�سحى ال�سب��ح تعمل كل حاجة 
عك���ش النا���ش، لو لقي��ت النا�ش ما�سي��ة ميني اإم�س��ي �سمال، لو 
النا���ش بتح��ب حاجة حل��وة قول عليه��ا وح�س��ة"، مت�سائلة: "لو 
ح��د قالك اإيه راأي��ك يف اأغنية عمرو دياب تقول اإيه".ورد بيومي: 
"هقول اأغنية دياب وح�سة و بيكّرر نف�سه"، فردت عامر قائلة:" 
ل ده بال��ذات حمد���ش يغلط في��ه، اله�سبة بال��ذات حمد�ش يغلط 
في��ه ع�سان بيعمل حاجات وح�سة ممكن تزعلك، اأنا معل�ش خاين 
التعبري، م�ش اأق�سد اله�سبة".�سهدت احللقة مفاجاأة وهي الك�سف 
عن ال�سم احلقيقي ل� اآين وهو "�سمر" موؤّكدة اأنها معروفة داخل 
العائل��ة من��ذ طفولته��ا با�س��م اآين، ولك��ن موظف �سج��ل املدين 
مل يفه��م ال�س��م رغم تكرار والده��ا اأكرث من م��رة، فا�سطر الوالد 
لتغي��ري ال�س��م يف ال�سهادة الر�سمي��ة لي�سبح �سم��ر، واأنها عرفت 
اإ�سمه��ا احلقيقّي لأّول مّرة عندما دخل��ت املدر�سة، ولهذا اأ�رّشت 

على اإطاق ا�سم اآين على ابنتها.

تكريم سالف فواخرجي بلقب 
"أيقونة السينما العربية"

آيتن عامر تحذر بيومي فؤاد 
من غضب "عمرو دياب"

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

اقتصادنا
ضمانة اجيالنا


