
"3D" حداد: كليبي الجديد

الجداوي تتفاءل برقم 13 والسبب

رامز  يبدأ "رغدة متوحشة"

دينا تعاني العنوسة   

   قال��ت �لفنان��ة �للبناني��ة ديان��ا ح��د�د، �إن �أغنيته��ا 
�مل�س��ورة �جلدي��دة "نامي��ة بالع�س��ل"، �لت��ي طرحته��ا 
�أخ��ر�ً عرب �ملحطات �لف�س��ائية، ميكن م�س��اهدتها عرب 
تقني��ة "3D" ثالثي��ة �لأبعاد ح��ال تو�فرها عرب جهاز 
�لتلفزي��ون �أو �أي و�س��يلة متلك ه��ذه �لتقنية. و�أ�س��افت 
ح��د�د، يف بيان �إعالمي �س��ادر منها، �لي��وم �لأربعاء، 
�أنه��ا تعت��رب �أول مطرب��ة عربية ت�س��ور وتخ��رج عملها 
به��ذه �لتقني��ة، مرجع��ة �لف�س��ل يف ذل��ك �إيل �ملخرجة 
نهل��ة �لفهد، �لت��ي �أظهرتها باإطاللة خمتلفة عن �س��ابق 
كليباتها، خا�س��ة و�أنها �أطل��ت بثالثة �إطاللت خمتلفة 
نالت �إعجاب جمهورها، بح�س��ب قوله��ا. يذكر �أن ديانا 

حد�د �سورت �أغنيتها �جلديدة يف لبنان وجورجيا، 

ك�س��فت �لفنان��ة رجاء �جل��د�وي عن �أنه��ا، على عك�س 
�لكثري��ن، تتف��اءل برق��م 13، وذلك لإن��ه تاريخ عيد 
ميالد �ملنتج �مل�رسحي �سمر خفاجي. رجاء �جلد�وي 
كانت �س��من جمموع��ة من �لفنان��ن و�لفنانات �لذين 
�حتفل��و� بعي��د مي��الد خفاج��ي مبنزل��ه، وكان بينهم 
حمم��ود حمي��دة، �س��مر �س��ربي، ج��الل �ل�رسق��اوي، 
نبيلة عبيد، جنوى ف��وؤ�د، لبلبة، �لإعالمي مفيد فوزي، 
حمم��د �أب��و د�ود، �أحم��د �لإبي��اري، وط��ارق �لإبياري. 
وقالت رجاء �جل��د�وي، خالل �للقاء �لذي �أجرته معها 
�لإعالمي��ة بو�س��ي �س��لبي بربنام��ج "�أحل��ى �لنجوم"، 
�إنه��ا �قرتح��ت خ��الل �حلف��ل دم��ج فرق��ة �ملتحدي��ن 
�مل�رسحي��ة، فرق��ة �س��مر خفاج��ي، مع فرق��ة �ملخرج 

جالل �ل�رسقاوي.

بد�أ �لفنان �أحمد فتحي ت�س��وير م�ساهده �لأوىل يف فيلم 
ر�م��ز ج��الل "رغدة متوح�س��ة"، �لأيام �ملا�س��ية، حيث 
ي�س��ور م�س��اهده يف �س��و�رع مدين��ة 6 �أكتوب��ر، ويظهر 
ب�سخ�س��ية كوميدي��ة وخمتلف��ه عما قدم��ه يف �لأعمال 
�ل�سابقة، وجتمع �مل�ساهد بينه وبن بطل �لعمل وحممد 
ث��روت وباقي فريق �لعمل. و"فيلم رغدة متوح�س��ة" من 
تاألي��ف لوؤى �ل�س��يد و�إخر�ج حمم��د كرمي، و�إنت��اج وليد 
�س��ربى، وي�س��ارك فى بطولته كل من م��ى عمر وحممد 
ثروت و�أحمد فتحى و�نت�س��ار. "رغدة متوح�سة" وتدور 
�أحد�ثه فى �إطار كوميدى حول �كت�ساف جثث فى �إحدى 
�س��قق �س��ديق ر�مز جالل ما يوؤدى �إىل �إ�س��ابته بحالة 

من �لهلع، وتدور �لأحد�ث حول �ملت�سبب فى �جلرمية.

قالت �لفنانة �ل�ستعر��سية دينا �إّنها ب�سدد �لتعاقد على 
�مل�س��اركة يف بطولة م�سل�س��ل "�لبيت �لكب��ر" للمخرج 
حممد �لنقلي.  و�أ�سافت دينا، �أنها ت�سلمت 4 حلقات من 
�ل�س��يناريو، و�أعجبت مب�س��مون �أحد�ثه وطبيعة دورها، 
ل�س��يما �أنه ينتمي لنوعية �مل�سل�سالت �ل�سعيدية، ومن 
�ملقرر عر�سه خارج �ل�سباق �لرم�ساين، لأنه من نوعية 
�أعمال �ل�س��تن حلقة، م�س��رة �إىل �أنها مر�سحة لتج�سيد 
�سخ�س��ية �م��ر�أة عان�س بح�س��ب �لأح��د�ث. وتابعت "مل 
�أخ���س جترب��ة �لدر�ما �ل�س��عيدية من قب��ل، وذلك رغم 
�أنني �س��عيدية �ملن�س��اأ، ولذلك متحم�س��ة للمو�فقة على 
�لعم��ل، و�أمتن��ى �أن يحالفن��ي �لتوفي��ق فيه". وي�س��ارك 
يف بطول��ة "�لبي��ت �لكبر" لو�س��ي و�سو�س��ن ب��در ورمي 

�لبارودي ومنذر رياحنة و�سيد رجب.

يعود املمثل تولغاهان �شاي�شمان اإىل الدراما الرتكية عرب م�شل�شله اجلديد "اللوؤلوؤة ال�شوداء" مع املمثلة هاندة اأرت�شل، يف ثالث بطوالتها الدرامية 
بعد "بنات ال�شم�س" و"احلب ال يفهم من الكالم"
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

Leo n  ي�س��تعد �لنج��م �لأمريك��ي ليون��اردو دي كابري��و
�لع��امل  دور  لتج�س��يد   ardo DiCaprio
و�لر�سام �لإيطايل �ل�س��هر، ليوناردو د�فين�سي 
 .)Leonardo da Vinci 1452n1519(
وح�س��ب م�س��ادر جملة "Variety"، �سيوؤدي 
فيل��م مقتب���س  د�فين�س��ي يف  دي كابري��و دور 
عن كتاب �ل�س��رة �لذ�تية للر�س��ام �لإيطايل، 
وول��رت  �لأمريك��ي  للكات��ب 
�آيزيك�سون، و�لذي من �ملتوقع 
ن���رسه يف �أكتوبر م��ن �لعام 

�جلاري.
وقد بيعت حقوق ��ستخد�م 
م��ز�د  يف  �لكت��اب  ه��ذ� 
علن��ي، ف��ازت ب��ه �رسكة 
 P a r a m o u n t
�ل�س��ينمائي،  لالإنت��اج 
�رسك��ة  ناف�س��تها  حي��ث 

.Universal
�أي  �ملجل��ة  تن���رس  ومل 
معلوم��ات ع��ن �ملقاب��ل 
�لذي عر�سته �ل�رسكتان، 
�إل �أن �حلدي��ث ي��دور عن 
رق��م من 7 خان��ات. ولن 
يكتف��ي دي كابريو بتمثيل 
�لفيل��م،  يف  �لبطول��ة  دور 
ولكنه �أي�س��ًا �سوف ينتجه 
م��ن خ��الل �رسكت��ه �لت��ي 
 Appian �إ�س��م  حتم��ل 
�أي  ت��رد  مل  كم��ا   ،Way
معلومات عن ��س��م �لفيلم، 

�أو تاريخ بد�ية �لت�سوير.
�لكات��ب  �أن  يذك��ر 
م�س��هور  �آيزيك�س��ون 
�لذ�تي��ة  �ل�س��ر  بكتاب��ة 
لكل م��ن موؤ�س���س �رسكة 
�آبل، �ستيف جوبز، ووزير 
�لأمريك��ي  �خلارجي��ة 
�لأ�سبق، هرني كي�سنجر، 
وع��امل �لفيزي��اء، �أل��ربت 

�آين�ستاين.

�أك��دت �لنجمة �لعاملية كي�س��ا Kesha دعمه��ا ووقوفها �ىل 
 Taylor Swift جانب �ملغني��ة �لأمريكية تايلور �س��ويفت
يف ق�س��ية �لتحر�س �جلن�سي، �لذي تعر�ست لها من قبل �لدي 
جي �ل�س��هر ديفيد مولر. وكتبت كي�س��ا تغريدة عرب ح�س��ابها 
�ل�سخ�س��ي على موقع �لتو��سل �لإجتماعي تويرت قالت فيها: 
"تايلور �س��ويفت �أدعمك د�ئمًا، خا�س��ة �لآن.. و�أع�سق قوتك 
و�س��جاعتك، �حلقيق��ة ه��ي �لإجاب��ة د�ئم��ًا". وم��ن �ملعروف 
�أن �لقا�س��ي �أنهى �لق�س��ية �لت��ي رفعتها تايل��ور �لبالغة من 
�لعمر 27 عامًا �س��د من�س��ق �لأغاين ديفيد مولر، متهمة �إياه 
بالتحر�س، ب�س��بب عدم وجود دليل و��س��ح على �إد�نته. يذكر 
�أن �ل��دي ج��ي كان يطال��ب بتعوي���س 4 مالي��ن دولر م��ن 
�س��ويفت لأنها ت�س��ببت يف طرده من عمله، بينما طالبته هي 

بدولر و�حد فقط لتثبت �أنها ل تطمع يف �ملال.

دي كابريو يجسد دور دافينشي

النجمة كيشا تدعم تايلور 

عمران تبدي انزعاجها 
من تصرف بعض الشباب يودع "اتنين في واحد" 

�أب��دت �لإعالمية جلن عم��ر�ن �نزعاجها من ت�رسف بع�س �ل�س��باب 
معه��ا، على نحو �س��بب لها �ل�س��يق، لتك�س��ف ما حدث بال�س��بط لكل 
حمبيها على ح�س��ابها على �س��ناب �س��ات. جل��ن عمر�ن 
طلب��ت من �لفتيات �لالتي يحبنب �أن يت�س��ورن 
معها، �أن يطلنب �لت�سوير ب�سكل مبا�رس منها، 
ولك��ن ل د�ع��ي �أن يفتعل��ن �أنهن ي�س��ورن 
�أنف�س��هن بطريقة "�س��يلفي"، حت��ى يظهر 
�ل�سخ�س �مل�سهور يف �خللفية من �ل�سورة. 
و�أ�س��افت جل��ن عم��ر�ن موج��ه كالمه��ا 
ملحبيه��ا: "�أن �ل��ذي يرغب يف �لت�س��وير 
معها علي��ه �أن يطلب �لأمر بنف�س��ه، ولكن 
ل د�عي �أن يغرو� �أماكنهم من �أجل �أن 

يظهر �ل�سخ�س �مل�سهور يف �ل�سورة".

ينته��ى �لفن��ان خالد �س��ليم من ت�س��وير �أح��دث �أعماله �ل�س��ينمائية 
"�تن��ن فى و�حد"، �ليوم �لأربعاء د�خل كازينو منطقة ع�س �لبلبل 
باأول طريق م�رس �إ�سكندرية �ل�سحر�وى، ليدخل �لفيلم بعدها مر�حل 
�ملونتاج و�ملك�س��اج، ��س��تعد�د� لطرحه ب��دور �لعر�س �ل�س��ينمائية، 
و�س��ور "�س��ليم" �لفيلم مابن �لقاه��رة مبناطقه��ا �ملختلفة، وعدة 
مناطق �س��ياحية بر�أ�س �س��در. "�تنن فى و�حد" ��س��م موؤقت للعمل 
ويج�س��د خالله خالد �سليم �سخ�سية �ساب خجول و�نطو�ئى، ولديه 
م�س��كلة ف��ى �لتعامل مع �ملجتم��ع، وهذه �لنوعي��ة موجودة بكرثة 
فى �ملجتمع، ولكن �ملفاجاأة �أن م�س��كلة كبرة يجد �ل�س��اب نف�س��ه 
متورًطا فيها، فيتغر بن�س��بة 180 درج��ة. فيلم "�تنن ر�يح جاى 

" �أو �تنن فى و�حد كا�س��م موؤقت للفيلم من تاأليف حممود ح�س��ن 
عبد�لعلي��م، منت��ج منفذ �أحمد عبد �لعزيز، و�إنت��اج �أ�رسف عبد �لعزيز 

"�رسكة �سولو"، و�إخر�ج د. و�ئل �لرومى، وبطولة خالد �سليم.

�د�رة مهرج��ان �رسم �ل�س��يخ �لأفريقي �لأ�س��يوي لل�س��ينما 
و�لفن��ون و�ل�س��ياحة يف دورت��ه �لويل �لت��ي تنعقد خالل 
�لفرتة من 14 �يل 20 �سبتمرب �لقادم برئا�سة �لفنانة �سهر 
�ملر�سدي  �ختارت عدد من كبار �سناع �ل�سينما  �لكبار يف 
�لقارتن �لفريقية و�ل�س��يوية للم�ساركة يف جلان حتكيم 
م�س��ابقتي �ملهرجان ) �لأفالم �لرو�ئي��ة �لطويلة و�لفالم 
�لرو�ئي��ة �لق�س��رة ( حي��ث ير�أ���س  جلنة حتكيم  م�س��ابقة 
�لأف��الم �لرو�ئي��ة �لطويل��ة  مدي��ر �لت�س��وير �ل�س��ينمائي 
�ملعروف د.رم�س��ي�س مرزوق وي�سارك يف ع�سويتها �لناقد 

كيث �سري ع�سو جلنة حتكيم �لفيلم �لطويل
�ملنتج ميكيل باري�س ع�سو جلنة �لتحكيم �لفيلم �لطويل
�ملنتج بر�كا�س �سارما ع�سو جلنة حتكيم �لفيلم �لطويل

�لنجمة زوليلي �سابا�لل ع�سو جلنة حتكيم �لفيلم �لطويل
�ملنتج �سبحي �س��يف �لدين نقيب �ل�سينمائين �للبنانين 

ع�سو جلنة حتكيم �لفيلم �لطويل
... �م��ا جلن��ة جلن��ة حتكي��م �لف��الم �لرو�ئي��ة �لق�س��رة 
فر�أ���س جلن��ة �لتحكي��م �ملخرج �إ�س��ماعيل مر�د وي�س��ارك 
يف ع�س��ويتها �ملخرج فايق جر�دة  من فل�س��طن �ملخرج 

�أمو�س و�ي ع�سو جلنة حتكيم �لفيلم �لق�سر من �ل�سن 
�ملمث��ل ف��ادي �للوند ع�س��و جلنة حتكي��م �لفيلم �لق�س��ر 

لبنان 
�ل�س��حفى �جلز�ئري و�لناقد في�س��ل �س��يباين ع�س��و جلنة 

حتكيم �لفيلم �لق�سر
يذكر �ن مهرجان �رسم �ل�س��يخ �لفريقي �ل�سيوي لل�سينما 
و�لفن��ون و�ل�س��ياحة  تنظمه )منظم��ة �ل�س��عوب �لأفريقية 
�لأ�سيوية( برئا�سة د. حلمي �حلديدي وزير �ل�سحة �ل�سبق 
وتق��وم بتنفيذه وكال��ة  درمي �أرت�س لالنتاج �لفنى وتنظيم 
�ملهرجان��ات و�لعار���س �لدولية حتت �س��عار) م�رس �أمنة 
ق��ادرة على مو�جه��ة  �لإره��اب( وبرعاي��ة وز�رة �لثقافة 
وجامعة �لدول �لعربية وهيئة تن�س��يط �ل�سياحة وحمافظة 

جنوب �سيناء و�ملركز �لثقايف �لرو�سي.

سينما الكبار تقيم مهرجان شرم الشيخ األفريقي اآلسيوي في سبتمبر المقبل لجين خالد
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