
دنيا بطمة تتخطى المألوف 

شيرين رضا تستعيد ذكرياتها 

محمد شرف يبكي على الهواء 

اأقان��ت الفنان��ة املغربي��ة دني��ا بطمة احتف��ال حنة 
داخ��ل منزله��ا يف البحرين مبنا�سبة اإق��راب والدة 
ابنته��ا االوىل م��ن زوجه��ا املنت��ج حمم��د ال��رك. 
ون���رت بطم��ة مقاط��ع فيدي��و و�سور عل��ى مواقع 
التوا�س��ل االجتماع��ي، وكان��ت جتل�س عل��ى الكنبة 
وتعمل �سابة عل��ى ر�سم احلنا على كفيها، واختارت 
لهذه املنا�سبة قفطان من اللونني االبي�س والذهبي. 
والالفت انها عمدت على رفع القفطان الإظهارر�سوم 
اجلن��ة التي قام��ت بر�سمها على قدميه��ا يف خطوة 
اأث��ارت ج��داًل وا�سع��ًا ب��ني متابعيه��ا، الذي��ن علقوا 
عل��ى االمر با�ستغ��راب، ال �سيما وانه��ا حتتفل بهذه 

املنا�سبة مبفردها وبطريقة غريبة.

ن���رت الفنان��ة �سريي��ن ر�س��ا ع��ر ح�سابه��ا عل��ى 
»اإن�ستغ��رام« اأخ��رياً �س��ورة قدمي��ة لها  اأثن��اء حملها 

بابنتها وابنة النجم عمرو دياب نور.
كما ن�رت �س��ورة لوالدتها اأثناء حملها بها. وتعليقًا 
عليهما كتبت:»�سورت��ي واأنا حامل بابنتي نور بنتي 

و�سورة ماما وهي حامل بي«.
وح��ازت ال�سورتان اإعجاب اأكرث م��ن 19 األف متابع. 
وتفاع��ل ه��وؤالء معه��ا وعروا ع��ن تقديره��م جلمال 

مالحمها. كما الحظوا ال�سبه بينها وبني والدتها.
ُيذكر اأن الفنان��ة امل�رية �ستظهر يف رم�سان املقبل 
م��ن خالل م�سل�سل »ال تطفئ ال�سم�س« اإىل جانب نخبة 
م��ن النجوم منهم مريف��ت اأمني وفتح��ي عبد الوهاب 

واأحمد داوود وحممد ممدوح واأمينة خليل.

 ،DMC حل الفنان حممد �رف �سيفًا على برنامج  م�ساء
يف اأول ظهور تلفزيوين له بعد اأزمته ال�سحية.

واأك��د اأنه اأنفق كل ما ميتلكه من اأم��وال على العالج، ووجه 
ال�سك��ر لنقي��ب املهن التمثيلي��ة الدكتور اأ���رف زكي، الذي 
�ساه��م يف جمع اأموال له من خ��الل الفنانني، اأبرزهم اأحمد 

حلمي، وطارق لطفي، وحممد هنيدي، واأحمد اآدم.
واأ�ساف اأن زوجته مل تتاأخر عنه يف اأي حلظة اأثناء مر�سه، 
وابنته دينا، وابنه ه�س��ام، والفنان عاطف عّمار، الذي قال 
عن��ه، باأنه كان دائما ما يتواجد مع��ه يف امل�ست�سفى ب�سفة 
م�ستم��رة. وبكى �رف، اأثناء مداخل��ة ابنه ه�سام معه، على 
الهواء، قائاًل له: "فخور بابني ه�سام"، يف الوقت الذي قال 
له ه�سام: "نف�سي ن�ستغل مع بع�س يا بابا يف اأي دور خالل 

املمثلة الرتكية مرمي اأوزريل تنف�صل للمرة الثانية عن حبيبها بعد �صهر ون�صف على عودتها لهالفرة املقبلة.. ووح�سني رغم اإنك كنت امبارح معايا".
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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�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن , وملتابع����ة اخ����ر امل�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�صاح����ة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية , وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

عرب االجهزة الذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا, واأي�صًا الدخ����ول اإىل اأي �صفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ص����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ص����ة, كما ميكنك 
م�صارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك اخلا�صة على �صب����كات التوا�صل 

االإجتماعي كالفي�صبوك 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

    

ت�سّدر فيلم اخليال العلمي "اإلني: كوفينانت"، اإيرادات دور ال�سينما 
يف اأمري��كا ال�سمالي��ة، ح�سبم��ا اأظه��رت تقدي��رات ا�ستوديوه��ات 
ال�سينما م�ساء اأم���س االحد. وحقق الفيلم، الذي ي�سارك يف بطولته 
كل م��ن ماي��كل فا�سبن��در وكاثري��ن ووتر�ستون وجيم���س فرانكو 

وجاي بري�س ونومي رابا�س، ايرادات بلغت 36 مليون دوالر.
وتراج��ع اإىل املرك��ز الث��اين فيل��م املغام��رات "غاردي��ان اأوف ذا 
غالك�سي 2" اأو )حماة املجرة 2(، الذي ي�سارك يف بطولته كل من 
كري�س برات وزوي �سالدانا و�سيلف�سر �ستالون وكريت را�سل وفني 

ديزل، حمققًا اإيرادات بلغت 35.1 مليون دوالر.
واحت��ل املرك��ز الثال��ث الفيل��م الدرام��ي الرومان�س��ي "افريثينج، 
افريثين��ج"، ال��ذي ي�س��ارك يف بطولته كل م��ن اآمان��دال �ستينرج 
وني��ك روبين�سون واأن��ا دي ال ريجويرا، حمققًا اإي��رادات بلغت 12 
مليون دوالر. وجاء يف املركز الرابع الفيلم الكوميدي "�سنات�سد"، 
ال��ذي ي�سارك يف بطولت��ه كل من كري�ستوفر ميل��وين واإميي �سومر 

وجولدي هاون، حمققًا اإيرادات بلغت 7.6 مليون دوالر.
وح��ل يف املركز اخلام�س اأحدث اجزاء الفيل��م الكوميدي "داياري 
اوف اي��ه ومبي كيد" وال��ذي يحمل عنوان )ذا ل��وجن هاول(، الذي 
ي�س��ارك يف بطولت��ه كل من جي�س��ون دراكر واألي�سي��ا �سيلفر�ستون 

وتوم اإيفرت �سكوت، باإيرادات بلغت 7.2 مليون دوالر.

   اأف��ادت �رك��ة "اآرتراي�س" اأن جان مي�س��ال با�سكيا التي بيعت 
اإح��دى لوحات��ه ب�سع��ر 110.5 ملي��ون دوالر يف م��زاد علن��ي يف 
نيوي��ورك، هو الفنان الوحيد املولود بع��د احلرب العاملية الثانية 

الذي يتجاوز عتبة املئة مليون دوالر.
وان�س��م فن��ان الغرافيتي ال�سابق املول��ود يف منطقة برونك�س يف 
نيويورك، بذلك اإىل نادي الفنانني ال�ستة من القرن الع�رين الذين 
جتاوزوا هذه العتبة يف مزادات، وهو ناد مغلق جداً ي�سم بيكا�سو 

وموديلياين وبايكن وجاكوميتي ومونك ووارهول.
وكان��ت لوحة "اأنتايتل��د" لبا�سكيا العائدة اإىل العام 1982 بيعت 
ب�سع��ر 19 األ��ف دوالر يف الع��ام 1984، وحقق��ت االآن �سعراً يزيد 
ب��� 5800 م��رة بعد 33 عام��ًا، على ما اأكد تي��ريي ايرمان رئي�س 
وموؤ�س�س "اآرتراي���س" اأكر قاعدة بيانات حول موؤ�رات الفن يف 

العامل.
وكان با�سكي��ا )1988-1960( يحت��ل يف العام 2016 املرتبة 
ال�سابع��ة يف ت�سني��ف "اآرتراي���س" الذي ي�س��م 500 فنان. ودام 
امل��زاد عل��ى لوح��ة با�سكي��ا الكب��رية )1.83 م��راً عل��ى 1.73( 
الت��ي متث��ل راأ�سًا اأ�س��ود مثرياً للقلق عل��ى خلفية زرق��اء، اأكرث من 
ع�ر دقائ��ق وهو اأمر غري ماألوف جداً. وانطلق��ت املزايدات م�ساء 

اخلمي�س على �سعر 57 مليونًا.

إلين: كوفينانت" يتصدر إيرادات 
السينما األميركية

باسكيا أول فنان تباع لوحته 
بمئة مليون 


