
لهذا السبب دينا تعتذر ..

سلمى حايك تكشف سرًا 

حقيقة خالف يسرا وعادل إمام

هاني شاكر يغني لفلسطين   

    اعتذرت الفنانة اال�ستعرا�سية دينا عن عدم ا�ستكمال 
ت�سوير دورها يف م�سل�سل "ال�رس"، الذي ينتمي لنوعية 
اأعمللال ال�ستللن حلقللة، واملقللرر عر�سلله خللال الفرتة 
املقبلللة. وقللال م�سللدر مقللرب اأن دينللا طلبللت اإجللراء 
تعديات على دورهللا، لعدم اإعجابها ببع�ض تفا�سيله 
التي اأ�سعفت ال�سخ�سية من وجهة نظرها، ولكن طلبها 
قوبللل بالرف�للض نظللًرا ل�سيللق الوقللت، ممللا ا�سطرهللا 
لاعتللذار خا�سة واأنها �سللورت م�سهدين فقط يف يوم 
واحد.  وي�سارك يف بطولة "ال�رس" ح�سن فهمي ون�سال 
ال�سافعللي ومايا ن�للرسي واأ�رسف عبد الغفللور وعهدي 
�سادق وكوكبة من النجللوم، من تاأليف ح�سام مو�سى، 

واإنتاج حممد فوزي. 

  تبلللغ النجمللة املك�سيكيللة �سلمللى حايللك الللل50 من 
عمرهللا. اإال اأنهللا ما زالللت حتافظ على اإطالللة �سابة.   
وك�سفت �سفحة جملة "بيبول" على "اإن�ستغرام" اأ�رسار 
جمال النجمة. ون�رست مقطع فيديو ظهرت فيه املمثلة 
وهي تتحدث عللن اأ�سباب حفاظها على �سبابها الدائم. 
فقللد قالت اإن جدتهللا �سونابويا علمتهللا اأن ت�ستخدم 
الفواكلله وت�ستفيد منها بللكل ب�ساطللة. واعرتفت باأنها 
حت�رس املخفوقللات الطازجة كل �سباح وت�ستخدم لّب 
الفواكلله املطحللون كاأقنعللة لب�رسة وجههللا. ون�سحت 
املتابعللات بتطبيللق قنللاع م�سنوع مللن الفواكه على 
الوجه لب�سع دقائللق. واأ�سارت اإىل اأن ذلك ي�ساعد على 

التخل�ض من عامات التعب والتقدم يف العمر. 

اأكللدت النجمللة امل�رسية ي�للرسا اأنها تتمنللى العمل من 
جديد مع الزعيم عادل اإمام.

وقالللت ي�للرسا يف ت�رسيللح لهللا  اأن كل مللا ن�للرس حول 
وجود خافات بينهمللا اأدت اإىل اتخاذها قرار برف�ض 
اأي تعللاون فنللي معه جمللرد �سائعات ال يوجللد لها اأي 
اأ�سا�للض مللن ال�سحللة. وقالللت: "قدمت مللع الزعيم 17 
فيلمللًا اعتربهللا من اأجمللل واأجنح اأفامللي، واآخر هذه 
االأفللام كان بوبو�للض، منللذ اأكللر من خم�للض �سنوات، 
واالآن ننتظر عمل فني جيد يجمع بيننا". وقررت ي�رسا 
احل�سللول علللى اإجازة ق�سللرة الفرتة القادمللة بعدها 
�ستبللداأ ت�سويللر برنامللج "املوعللد" والذي يهللدف اإىل 

الرتويج لل�سياحة مب�رس.

اأحيللا املطرب امل�رسي هللاين �ساكر حفللًا غنائيًا، 
م�سللاء اأم�للض االإثنللن، علللي هام�للض الللدورة الل23 
ملهرجللان جر�للض بللاالأردن، بح�سللور االآالف مللن 
حمبيلله من خمتلللف اجلن�سيللات واالعمللار.  وتاألق 
�ساكللر يف حفللله بباقة مللن اأغنياتلله، اأبرزها "علي 
ال�سحكايللة، اأنللا قلبللي ليللك، ن�سيانك �سعللب اأكيد، 
ه�سكللي ملللن يللا عللن، ل�سلله بت�سللاأيل، م�سللا النور 
والهنللا" وغرها، كما قدم اأغنية بعنوان "فل�سطن" 
ت�سامًنللا مللع ق�سيللة االأر�للض املحتلللة وحما�رسة 
امل�سجللد االأق�سللي.  واأ�سعللل املطللرب الكبر حما�ض 
جمهللوره بتقدميلله الأغنية بعنللوان "االأردن"، حتية 
منلله ل�سعب االأردن الللذي توافد على احلفللل باأعداد 

كبرة.

 عّدل متحف "مدام تو�شو" متثاًل �شمعيًا مثريًا للجدل للمغنية الأمريكية بيون�شيه Beyonce وا�شتبدله باآخر بعد �شكاوى عن لونه.
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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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

بعد �سنوات من عدم التعاون واالأزمات، فاجاأ امللحن 
عمللرو م�سطفللى جمهوره بن�رس �سللورة حديثة له مع 
عمللرو دياب ومل يعلق عليها �سوى بكلمة واحدة وهي 
"مفاجللاأة". وكان اأكللد امللحللن عمللرو م�سطفى عرب 
�سفحته الر�سمية على موقللع Facebook منذ عدة 
اأيللام اأنه ينتظللر جديد عمرو دياب مثللل املاين من 
جمهوره، وال�سيف ال ي�سبح �سيفا بدون األبوم عمرو، 
واأن دياب له الف�سل عليه بعد ربنا فيما و�سل اإليه من 
جناح و�سهرة. وكتب م�سطفى: "عمرو دياب، ال�سيف 
مايبقا�للض �سيللف مللن غره، هللو م�ض ب�للض اأ�ستاذي، 
هللو �سديللق و اأخ من اأول ما م�سكللت اجليتار، من اأول 
مللا كنت انللا و ا�سحابي مانفوتلو�للض وال حفلة..�سوء 
التفاهللم بيح�سللل بللن كل النا�ض لكن انللا عمري ما 
قلللت اأو ملحللت حتى بللاأي اإهانللة ليلله بالعك�ض كنت 
مدافعللا عنلله داميا حتى يف وقت بعدنللا عن بع�ض....
واأنللا الزم اعرتف بعد اللي و�سلللت ليه بف�سل اهلل انه 
كان �سبللب كبللر يف �سهرتي، اإميانه بيللا و مبوهبتي 
كان داميللا حافز ليا اإين اأبللدع .. عمري ما �سمعت انه 
قللال كلمة وح�سة عني الأنه اإن�سان راقي قبل ما يكون 
فنللان راقي..خافتنا كانت ب�سبب �رسكللة اإنتاج م�ض 
اأي حاجللة تانية...كنللت و الزلت بتعلم منلله وب�ستني 
جديده زيي زي املايللن من جمهوره اللي ذكرياتنا 
كلهللا علللى اأغانيلله.. م�ستنين البللوم اله�سبللة عمرو 
 On the Top for 30 years ، and ديللاب، 

."his best is yet to come

تخترب حاليًا �رسكللة ديزين تقنية جديدة ملراقبة وتتبع 
وجللوه امل�ساهدين الأفامها ملعرفللة ردود اأفعالهم من 
خال املامللح التي ترت�سم على وجوهللم جتاه االأفام 

التي تطرحها يف �ساالت ال�سينما.
وطللور مركللز اأبحاث ديللزين �سبكة ع�سبيللة ت�ستند على 
الذكاء اال�سطناعي العميق قادرة على مراقبة تعبرات 
وجللوه اجلمهور اأثنللاء م�ساهدتهم اأفام مثللل "االأبطال 
ال�ستللة" و"كتللاب االأدغللال" و"حللرب النجللوم: القللوة 

تنه�ض".
واأو�سللح الباحثللون اأن هللذه التقنية اأثبتللت فعالياتها 
بجللدارة وكانللت مبثابة "مفاجللاأة" بالن�سبللة لهم نظراً 
لقدرتهللا العالية يف توقعاتها الدقيقللة واأدائها املبهر، 
وقدمللوا ورقة بحثهم خال موؤمتر علمي خا�ض مبجال 
تقنيللات الروؤيللة وحتديللد االأمنللاط بالن�سبللة للكمبيوتر 

االأربعاء. "IEEE" الذي يختتم فعالياته غداً 
اجلديللد  النظللام  اختللربوا  اإنهللم  الباحثللون  وقللال 
"FVAEs" اأو "عوامللل الت�سغيللل التلقائية املتغرة" 
علللى 3179 متفرجللَا وا�ستخل�سللوا يف نهاية املطاف 
قاعللدة ت�سللم 16 مليون تعبللر على الوجلله، وذلك من 
خال تثبيللت 4 كامرات تعمللل باالأ�سعة حتت احلمراء 

داخل 400 مقعد م�رسح.
ومتكللن النظام من تعليم نف�سلله ذاتيًا يف التعرف وفهم 
تعبللرات الوجوه �سللواء ابت�سامللة اأو �سحكللة اأو قهقهة 
جلميللع اجلال�سن على املقاعد اأثنللاء م�ساهدتهم لفيلم، 
ليتو�سلللوا اأخللراً اإىل معرفللة ردود اأفعللال امل�ساهدين 
جتللاه االأفام، ويتعلمون كيف ُتطللور �رسكات الت�سويق 
عللرب االإنرتنللت لاأفللام الإبهللار امل�ساهديللن وجذبهللم 

ل�رسائها.

مفاجأة عمرو مصطفى مع دياب

ديزني تراقب وجوه 
مشاهديها

ما فعله عز بعد 
خسارته 

12 عامًا.. "رولينغ 
ستونز" تعد جديدًا

انت�رست عرب مواقع التوا�سل االجتماعي اأخراً �سور التقطت خال 
احتفللال الفنان امل�رسي اأحمد عز بعيد ميللاده برفقة بع�ض اأفراد 
عائلتلله واأ�سدقائه املقربن. ولفت اأنظللار املتابعن قالب احللوى 
الللذي زّيللن مب�سجللم �سغللر للفنللان مباب�للض البحللر واإىل جانبلله 
جم�سللم اآخللر لفتاة.  وت�سللاءل الكثرون عللن هوية الفتللاة �ساحبة 
هللذا املج�سللم. وقد ن�للرس املمثل عللرب ح�سابه اخلا�ض علللى تطبيق 
"اإن�ستغللرام" �سللورة لقالب احللوى اإال اأّنلله مل يظهر جم�سم الفتاة.  
وتعليقللًا عليها كتبت جمموعة تطلللق على نف�سها ا�سم "جنود اأحمد 
عللز": "للتو�سيح اإحنا كجمهللور اأحمد عز �سواء والد اأو بنات نف�سنا 
يتجللوز ب�للض هو اللي مركز يف �سغله وهو اعللرتف بده اأكرت من مره 
قللال �سغلي واخد كل وقتي وم�ض عايللز اأجتوز ملجرد اإين اأعمل كده 
ع�سللان اأخلف ال اأنا عايز اأحللب واأجتوز الأي �سخ�سية متقلبة املزاج 

ب�سبب طبيعة �سغلي".

  ك�سللف كيث ريت�ساردز عازف الغيتار يف "رولينغ �ستونز" اأن الفرقة 
ال�سهللرة تعد األبومًا جديداً، بعد ت�رّسب �سورة يظهر فيها مغني الراب 
الربيطللاين �سكيبتا يف اال�ستوديو مع عمالقة الللروك. وقد اأحيا فنانو 
الللروك ال�سبعينيون حفات خللال ال�سنوات الع�للرس االأخرة، لكن من 
دون اإ�سللدار اأيللة جمموعة مو�سيقيللة جديدة. وهم اأ�سللدروا يف يناير 
)كانللون الثاين( األبومًا فيه اأغنيللات بلوز م�ستعادة حتت ا�سم "بلو اأند 
لون�سوم". ويعود األبومهم االأخر "ايه بيغر بانغ" للعام 2005. ورداً 
على �سوؤال عن احتمال �سدور األبوم جديد خال منتدى ملحبي الفرقة 
علللى قناة يوتيللوب يف عطلة نهايللة االأ�سبوع، قال كيللث ريت�ساردز: 
"نعم، احلال كذلك، قريبًا جداً جداً". وكان �ساين غونزالي�ض موؤ�س�ض 
ا�ستوديوهيات "ميدنايت" يف لندن قد ن�رس يف فرتة �سابقة من ال�سهر 
�سللورة علللى اإن�ستغرام ملغنللي الراب �سكيبتللا مع ميك جاغللر، مثراً 

موجة من التكهنات يف هذا اخل�سو�ض.

اأيللام قليلة جللدا تف�سلنا عللن بداية مو�سللم جديد من 
مناف�سات جنوم الغناء العربي ، على �سدارة مبيعات 
املو�سللم االأكللر ا�ستعللااًل الألبومات ال�سيللف، 2018 

والذي ارتفعت حرارته مبّكًرا مع ال�سجة امل�ساحبة 
للرتويللج الألبللوم "معللدي النا�ض" لله�سبللة عمرو 

التمهيللد الألبللوم املطللرب  ديللاب، ومللن بعللده 
حممد حماقللي، ومن املرجللح اأن ت�سل احلرارة 
حللد الغليان مع اقرتاب �سللدور االألبوم املنتظر 

للنجمللة اللبنانيللة هيفللاء وهبللي الللذي ينتظره 
اجلمهور ب�سغف عاِل 

مو�سم األبومات �سيف 2016 �سهد 
انت�سللاًرا لاأ�سللوات الن�سائية 

وبقوة ، وبخا�سة مع الرواج 
غر امل�سبوق الألبوم النجمة 
�سمللرة  الديفللا  املغربيللة 
املعتللاد  والنجللاح  �سعيللد، 
الي�سللا،  االح�سا�للض  مللكللة 
ولكّن مو�سم العام 2017 
للرجللال  انحيللاًزا  ي�سهللد 
خللال  وا�سحللا  بللدى 
لالبومللات  الرتويللج 
النجللم  مللع  والبدايللة   ،

ديللاب،  عمللرو  اله�سبللة 
بخا�سللة وانلله يطللرح األبللوم 

"معدي النا�ض" كر�سالة حتدٍّ لتاأكيد 
جدارتلله بلقللب اله�سبللة، ويناف�سه 
مللن النجوم املطرب حممد حماقي 
الذي يتكتم على تفا�سيل األبومه، 

ويوؤكد اأنه �سيقّدم مفاجاأة فنية.
امل�للرسي  املطللرب  يعللود  كمللا 

م�سطفللى قمللر للمناف�سات بعد 
غيللاب اأربللع �سنللوات كاملللة، 

باألبوملله املوؤجللل "ملللن يهملله االأمللر 2"، وي�سللارك 
املطللرب رامي �سللربي باألبللوم "الرجللل"، وكان من 
املقرر ان يكون �ساحب �رسبة البداية، ولكّن ال�رسكة 
املوزعللة ال زالت مللرتددة يف موعد طرحه 
باالأ�سللواق لذا مت تاأخرا�سللداره ، كما 
اأعلللن املطرب م�سطفللى كامل، عن 
انتهائلله مللن األبومه اجلديللد الذي 
ومللن  "ندمللان"،  عنللوان  يحمللل 
األبللوم وائللل  خللارج م�للرس يظللل 
كفللوري املناف�للض االأقللوى لعمللرو 

دياب والذي حقق جناح باهر 
 2017 للعللام  وهبللي  هيفللاء  األبللوم 
كمللا  �سخونللة  االأكللر  �سيكللون 
وبح�سللب  اعتللادت، 
املعلومللات املتوافرة، 
اأغنيللة،   15 �سي�سللم 
جديللدة  اأغنيللة   12
منهللا "كان زمللان"، 
 ، " ح�سنللي و " و
و"يف  و"اجمللدي"، 
االأيللام"،  مللن  يللوم 
وغرهللا،  و"اأ�سحللك"، 
و3 اأغنيللات طرحتهللا يف 
ال�سابللق: "اأه�سللم خربية"، 
مللا  و"  بحبللك"  و"قّلهللا 
تيجي نرق�للض"، كما �ست�سهد 
املناف�سة عللودة املمثلة مي 
�سليللم لعللامل الغنللاء باألبوم 
كلمللة"،  "وال  ا�سملله  جديللد 
كما تقللّدم اللبنانية با�سكال 
جديللًدا  األبوًمللا  م�سعللاين 
بعنللوان "حبي م�ض حكي"، 
ُيطللرح كامللًا عللرب قناتها 

الر�سمية مبوقع اليوتيوب.

نجوم يشعلون موسم أغاني صيف 2018 أبرزهم عمرو دياب وهيفاء وهبي هذا بعد 

الن , وملتابع����ة اخر امل�شتجدات التي تظهر عل����ى ال�شاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا, واأي�شًا الدخول اإىل اأي �شفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�شة, كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم
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