
تسريب فكرة مقلب رامز الجديد

آمال مترددة بإقامة حفل زفافها

انفصال جانيت عن زوجها القطري

ك�ص��فت بع���ض التقاري��ر ال�ص��حفية ت�رسيب��ات ع��ن 
مقلب الفنان رامز جالل املنتظر عر�صه يف رم�صان 
املقبل، ومنها اإنه ي�ص��ور حاليًا يف واحة �صيوة، واأن 
الت�ص��وير �صوف ي�صتغرق 3 اأ�ص��ابيع. وقالت التقارير 
اأن مقل��ب رام��ز ج��الل �ص��وف يعر�ض كمعت��اد على 
قن��اة MBC، واإن��ه قرر اال�ص��تعانة بفري��ق خا�ض 
باملوؤثرات ال�ص��وتية والب�رسية الذين ي�صاركون يف 
�صل�ص��لة اأف��الم جيم�ض بون��د. وعن فك��رة مقلب رامز 
ج��الل، قالت امل�ص��ادر اإنه �ص��يقدم �صخ�ص��ية �ص��بح 
يظه��ر للنج��وم من حت��ت االأر���ض، وذلك م��ن خالل 
الت�ص��وير يف نفق اأعد خ�صي�ص��ًا من اأج��ل الربنامج 

الذي �صيحمل ا�صم "رامز جالل حتت االأر�ض".

اأكدت م�ص��ادر مقربة من الفنانة امل�رسية ال�صابة 
اآم��ال ماه��ر خطوبته��ا ���رساً عل��ى رج��ل اأعم��ال 
خليجي "�ص��اب" بح�ص��ور ع��دٍد قليٍل م��ن االأ�رسة 
وبع�ض اال�صدقاء املقربني، وتقرر اإعالن اخلطوبة 
ر�ص��ميًا فور تنفيذ العري�ض لوعده بنقل كل اأعماله 
اإىل القاه��رة واالإقام��ة بها ب�ص��ورة كاملة حفاظًا 
عل��ى امل�ص��تقبل الفّني الآمال. امل�ص��در نف�ص��ه اأكد 
اأن اآم��ال ال زال��ت م��رددة بخ�ص��و�ض اإقامة حفل 
الزفاف، علمًا باأنها تزوجت مّرة واحدة �صابقًا من 
امللّح��ن �ص��ياء الدين حممد دون حف��ل زفاف ومّت 
الطالق فور اجنابها طفلها الوحيد عمر، وقد بداأت 
الرتيب للحفل والتخطيط له حتى ال يخ�صع االأمر 

للم�صادفات، 

تداولت املواقع الفنية العاملية خرب انف�صال النجمة 
جانيت جاك�ص��ون البالغة من العمر خم�ص��ني عامًا، 
ع��ن زوجها املليون��ر القطري و�ص��ام املناع الذي 
ي�صغرها �صنًا بثماين �صنوات، وذلك بعد ا�صتقبالهما 
لطفلهم��ا "عي�ص��ى" يف �ص��هر يناير املا�ص��ي. حيث 
ذك��ر اأن الثنائ��ي بع��د زواجهما الر�ص��مي يف العام 
2012 ق��د قررا االإنف�ص��ال ب�ص��بب بروز م�ص��اكل 
يعج��زان عن اإيجاد احللول له��ا. يف حني اأن الطفل 
"عي�صى" �صيعي�ض مع والدته يف لندن. اجلدير ذكره 
هو اأن جاك�ص��ون بطالقها اجلديد تكون قد انف�صلت 
عن زوجها الثالث بعد جيم�ض ديبارج الذي عا�ص��ت 
مع��ه عامًا واحداً يف الثمانين��ات، ورينيه اإليزوندو 

الذي ارتبطت به من العام 1991 اإىل 2000. 
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�لن , وملتابع����ة �خ����ر �مل�ش����تجد�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�ش����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�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 

�لإجتماعي 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

يوا�صل الفنان عبد املنعم عمايري ت�صوير م�صاهده يف بطولة 
م�صل�صل " فو�صى " للمخرج �صمر ح�صني ب�صخ�صية " زيدان ".
 بينما يتابع يف الوقت نف�صه حت�صر طالب ال�صنة الرابعة من 
املعهد العايل للفنون امل�رسحي��ة مب�رسوع التخرج " ترانزيت 
" حي��ث بداأ التدريبات االأولي��ة للعر�ض امل�رسحي . من جهة 
اأخ��رى علمت م�ص��ادر ح�رسي��ة اأن عبد املنعم �ص��يتواجد يف 
ور�ص��ة عمل اأكادميي��ة يف دب��ي ولينتقل بعده��ا اإىل القاهرة 
لتوقي��ع عقود م�ص��اركته يف بطولة اأول عم��ل درامي م�رسي 
مكّون من �ص��تني حلقة �ص��يكون للعر�ض خارج �ص��هر رم�صان 
املب��ارك حيث يرف�ض عبد املنعم االإدالء باأية تفا�ص��يل حول 
املو�ص��وع حلني توقيع العقود واإي�ص��اح االأمور ب�صكل ر�صمي 
اأن عب��د املنع��م �ص��يتكّلم باللهجتني ال�ص��ورية و امل�رسية يف 
العم��ل واأن امل���رسوع يجري التح�ص��ر له منذ عدة �ص��نوات و 
لي���ض من فرة قريب��ة. وكان عبد املنعم ق��د اأعلن اعتذاره يف 
العام 2015 عن م�صل�ص��ل " اأر�ض النعام " و ذلك عقب اعتذار 
خمرج��ه حممد �ص��امي عنه ليكون العم��ل اجلديد هو اأول عمل 

درامي م�رسي لعبد املنعم عمايري.

مل يحّق��ق فيلم “Man Down” من بطولة املمّثل �ص��يا البوف 
اأّي اأرب��اح ُتذك��ر خ��الل عر�ص��ه يف دور �ص��ينما اململك��ة املّتحدة. 
الفيل��م حّقق ربح��ًا بقيمة $8.70، اأي ما يعادل �ص��عر تذكرة بالغ 
واح��دة، يف خ��الل العر�ض االأّول له يف اإحدى قاعات ال�ّص��ينما يف 
اململكة املّتحدة.  الفيلم الذي ُعر�ض �صابقًا يف الواليات االأمريكّية 
ومل يح�ص��د �ص��وى 454.490 دوالراً فق��ط ال غر، ه��و من بطولة 
ج��اي كورتني وغاري اأولدمان وكايت م��ارا ، كما جمع من جديد 
لوب��وف م��ع املخرج ديت��و مونتييل الذي �ص��بق اأن تعاون معه يف 
 A Guide to Recognizing"فيل��م يف   ،2006 الع��ام 
Your Saints".  وقالت مديرة ال�صينما التي ُعر�ض فيها الفيلم: 
اإّنهم قد باعوا ثالث تذاكر يف املجموع فقط، واإّنهم مل ي�صهدوا على 
اأم��ٍر كهذا من قب��ل، وتابعت: "اإّن مان داون �ص��يتوّقف عن العر�ض 
ي��وم اخلمي�ض". وعن اأ�ص��باب هبوط اأداء الفيلم يف �ص��باك التذاكر، 
��ون اأّن العر�ض االفتتاح��ّي يف اململكة املتحدة  فقد ذك��ر املخت�صّ
 Reel"لفيل��م الب��وف، مل يك��ن اإاّل يف �ص��الة �ص��ينما وحيدة ه��ي
Cinema"، اأي اإّن اململكة املتحدة مل تعِطِه فر�صة ليلمع.  ُيذكر 
اأّن الفيل��م يحكي ق�ص��ة ع��ودة جندي املارين��ز االأمركي غابرييل 
درامر الذي يج�ّص��ده البوف، من اأفغان�ص��تان ليجد اأّن دياره لي�صت 

اأف�صل حااًل من املعارك التي خا�صها ما وراء البحار.

عبد المنعم عمايري يدخل الدراما 
المصرية 

"شيا البوف" يجني تذكرة 
واحدة فقط في عرضه األول!


