
رحيل محفوظ عبد الرحمن 

المحكمة تصدم سامح عبد العزيز 

مطرب يقتل والده طعنًا 

هنيدي و تغريدات ساخرة

اأك��دت الفن�نة امل�رصي��ة �سمرية عب��د العزيز، نب�أ 
وف���ة زوجه� الك�تب الكبري حمفوظ عبد الرحمن، 
امل�ست�سفي���ت مبنطق��ة  اأح��د  داخ��ل  قلي��ل،  من��ذ 

ال�س�د�س من اأكتوبر عن عمر ين�هز 76 ع�مً�. 
وق�ل��ت الفن�نة �سمرية عبد العزي��ز، اإنه مل يتحدد 
بعد موعد ت�سييع اجلثم�ن اأو اإق�مة العزاء لزوجه� 
الراح��ل، م�سيف��ة اأن زوجه��� ف���رق احلي���ة بعد 
تعر�س��ه جللطة دم�غي��ة مف�جئ��ة اأودت بحي�ته 
و�سدمت جميع حمبي��ه وع�ئلته  يذكر اأن الك�تب 
الكب��ري حمف��وظ عب��د الرحم��ن �س�حب ع��دد من 
الروائع التليفزيونية يف الدرام� امل�رصية، اأبرزه� 

بوابة احللواين، و�سليم�ن احللبي، واأم كلثوم.

اأ�سدر ق��سي املع�ر�س�ت مبحكمة الهرم قراراً بتجديد 
حب���س املخرج �س�م��ح عبد العزيز 15 يوم��ً� على ذمة 
التحقي��ق، مع رف�س اإطالق �رصاحه ب�سم�ن �سخ�سه اأو 

بكف�لة م�لية.
ب��داأت وق�ئ��ع جل�س��ة املخرج �س�م��ح عب��د العزيز، بعد 
انته�ء مدة حب�سه اأربعة اأي�م على ذمة التحقيق، فك�ن 
عل��ى املحكم��ة اأن تب��ت يف اأمره خ��س��ة واأن الق�نون 

مينع جتديد احلب�س اإال من خالل جل�س�ته�.
وك�ن �س�م��ح عبد العزيز ق��د خ�سع لتحليل ت�بع للطب 
ال�رصعي من اأجل الت�أكد من مدى وجود اآث�ر للمخدرات 
يف دم��ه م��ن عدمه، ومن ثم يتم االإف��راج عنه ب�سم�ن 

م�يل مع ا�ستمرار املح�كمة.

اأق��دم جن��م ايراين ب���رز على قت��ل وال��ده يف جرمية 
مروعة ع��ر طعنه حتى املوت انتق�م��� منه ل�رصبه 

املتكرر الأمه.
ويف تف��سيل اجلرمية، اع��رف مغني الراب االإيراين 
اإىل  حمي��د �سف��ت )24 ع�م��ً�( بع��د ت�سلي��م نف�س��ه 
ال�سلط���ت االأمني��ة اأنه قتل والده الب�ل��غ من العمر 6 
ع�مً�، "نتيجة امل�س�يق�ت وال�رصب�ت التي تعر�ست 
له��� والدته عل��ى يد والده خ��الل الف��رة امل��سية"، 
وفق اأقواله خالل التحقيق�ت مع ال�سعبة 27 ملحكمة 
الع��سم��ة طه��ران. وتب��داأ خ��الل االأ�سب��وع اجل���ري 
جل�س���ت حم�كمة �سفت الذي يعد من اأ�سهر املغنيني 

االأكرث �سعبية بني ال�سب�ب.

انطلق��ت �سل�سلة من التغريدات ال�س�خرة وامل�سحكة بني 
النجم��ني حممد هنيدي والنجم ح�س��ن ال�س�فعي، انتهت 
ب�إع��الن هني��دي ب�س��كل �س�خ��ر اأن فيل��م �سعي��دي يف 
اجل�مع��ة االأمريكية 2 �سيكون بطول��ة الفن�ن ولبموزع 

املو�سيقي ح�سن ال�س�فعي.
ب��داأت الق�س��ة بتجرب��ة هني��دي لتطبيق، م��ن ت�سبه من 
امل�س�ه��ري، وك�نت املف�ج�أة اأنه ي�سب��ه ح�سن ال�س�فعي، 
وعلق هنيدي على النتيجة عر توير "النت مبيكدب�س"، 
لريد امل��وزع ح�سن ال�س�فع��ي "فول��ة واأتق�سمت ن�سني، 
واأن��� بقول �سكريبت �سعيدي ف��ى اجل�معة االأمريكية 2 
عن��دي بيعمل اإيه" لريد هنيدي ب�إعالن �س�خر اأن الفيلم 

�سيكون بطولة املوزع املو�سيقي ح�سن ال�س�فعي.

"�أ�سماء  للجمعيات �خلريية حتت  �ملليون دوالر،  Beyoncé تربعت مببلغ يتخطى  �الأمريكية بيون�سيه  �لنجمة  �أّن  �إعالم عاملية،  ذكرت و�سائل 
م�ستعارة".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورن�ل"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والري��سية  واالقت�س�دية  ال�سي��سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الك�مريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخل��س بن� وكل م� حتت�جونه هو تن�سيب برن�مج

متني�تن� لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورن�ل ... 

رف�س��ت النجم��ة ك�يت��ي هومل��ز katie holmes العمل 
م��ع النجم الركي كيف�نت�س ت�تليت��وغ يف فيلمه االأمريكي 
االأول، لت��رر �سبب اإحراجه� له ورف�سه��� العمل معه ب�أنه� 

ال تعرفه.
وق�ل��ت ك�يت��ي هومل��ز اأنه� مل ت�س�ه��د اأي عم��ل لكيف�نت�س 
ت�تليتوغ ال�سه��ري يف الوطن العربي ب��سم "مهند"، لهذا فال 

ميكنه� العمل معه.
واأ�س�رت التق�رير ال�سحفي��ة اإىل اأن كيف�نت�س ت�تليتوغ يف 
ورطة بعد عدم وجود جنمة ت�س�ركه فيلمه االأمريكي االأول.
وك�ن كيف�نت���س ت�تليتوغ ي�ستعد خلو�س اأول جتربة له يف 

ال�سينم� االأمريكية، مق�بل احل�سول على 250 األف دوالر.
ويف �سي���ق اآخ��ر، جن��� كيف�نت���س ت�تليت��وغ م��ن امل��وت 
ب�أعجوب��ة خالل ق�س�ئه لعطلة ال�سيف عر اليخت اخل��س 

به.

رّدت النجم��ة الع�ملي��ة ريه�ن� عل��ى حبيبه��� ال�س�بق كري�س 
 Chris" ب��راون ال��ذي ك�س��ف اأخ��رياً يف فيلم��ه الوث�ئق��ي
Brown: Welcome To My Life". تف��سيل مروعة 

حول اعتدائه على املغنية ال�سهرية. 
واأك��دت ريه�ن��� اأثن�ء خروجه� مع حبيبه��� ال�سعودي احل�يل 
ح�س��ن جميل م��ن مطعم ت�سيل��رن ف�يرهو���س، اأن عالقتهم� 

تزداد روم�ن�سية وع�طفية يومً� بعد يوم.
و�سوهد الثن�ئ��ي واقفني حتت املظلة من 
�س��ّدة االمط���ر حل��ني و�س��ول ال�سي���رة، 
ولب�س��ت ريه�ن� تن��ورة �سيق��ة بفتحة 
اأم�مي��ة و�سن��دل بكع��ب ع���ٍل ب�للون 

الذهبي وحقيبة بي�س�ء.
عل��ى  �سن��وات   8 ع��د  ب��راون  وك�ن 
انف�س�له عن حبيبته ال�س�بقة الفن�نة 
ريه�ن���، خرج عن �سمت��ه وحتدث عن 
�سج�رهم� الكب��ري ق�ئاًل: "ك�ن قت�اًل 
حقيقي��ً�، وك�ن��ت تن��زف م��ن 
فمه�، ف�سع��رت اأنني وح�س"، 
الفت��ً� اىل اأّنه��� "كرهتن��ي 
وح�ول��ت  ذل��ك  بع��د 
مل  لكّنه���  م�س�حلته��� 
تع��د تث��ق بي بع��د ذلك 

اليوم".
زل��ت  "ال  اأنن��ي  واأّك��د 
اأح��ب ريه�ن���، ولك��ن 
�سنح���رب  كن��� 
بع�سن�، وه��ذا لي�س 
جيد على االإطالق".
كري���س  وك�ن 
عل��ى  اعت��دى 
ريه�ن� قبل ليلة 
من حفل توزيع 
جوائ��ز الغرامي 
 ،2009 ع���م 
وُحكم عليه بعدم 

التعر�س له�.

نجمة عالمية ترفض العمل 
مع كيفانتش 

ريهانا ترد على كريس بروان 

لم أحسم موقفي بعد   عبد الرازق تطمئن جمهورها 

 ق�ل��ت الفن�ن��ة التون�سي��ة فري�ل يو�س��ف، اإنه� اأرج���أت ح�سم 
موقفه� من االأعم�ل التليفزيونية التي تلقت عرو�سً� ب�س�أنه�، 
قب��ل اأي�م، حل��ني عودته� م��ن اأ�سب�ني�، حي��ث تق�سي عطلته� 

ال�سيفية هن�ك. 
واأ�س�ف��ت فري�ل، اأنه� تغ�در الق�ه��رة، اليوم اجلمعة، متجهة 
اإيل مدريد، لق�س�ء اإج�زة ق�سرية رفقة اأ�سدق�ئه�، ومن املقرر 
اأن تعود اإىل الق�ه��رة قبل حلول عيد االأ�سحى، حل�سم موقفه� 

من امل�سل�سالت املعرو�سة عليه�.
يذك��ر اأن اأخر اأعم�ل فري�ل يو�س��ف ك�ن م�سل�سل "اأر�س جو"، 
ال��ذي ُعر�س يف رم�س�ن امل��سي، وك�ن من بطولة غ�دة عبد 
ال��رازق وعبدالرحمن اأبو زهرة ومه��� اأبوعوف واأحمد ال�س�مي 
وعب����س اأب��و احل�س��ن وحمم��د ك��رمي، م��ن ت�أليف حمم��د عبد 

املعطي، واإخراج حممد جمعة.

 رغ��م قراره� اعت��زال مواقع التوا�س��ل االجتم�عي بع��د الهجوم الذي 
تعر�ست له بعد ظهوره� �سبه ع�رية بدون ق�سد يف اأحدث فيديوه�ته� 
احلية على موقع Instgram، ع�د ح�س�ب بطلة "اأر�س جو" ليطمئن 

جمهوره� عليه�.
Ins t  ون���رص احل�س�ب الر�سمي للممثلة غ�دة عبد ال��رازق على موقع
gram �س��ورة له� وهي مت�سي وقت� ممتع��� وعلق عليه: "اأطمئنكم 

على الفن�نة غ�دة عبد الرازق احلمد هلل بخري".
واأ�س���ف: "مثلم��� تفتقدونه��� اأنت��م اأي�س��� تفتقدك��م، تر�س��ل لكم هذه 

ال�سورة خ�سي�س� لكي تطمئنكم عليه�". 
وك�ن��ت غ�دة عبد الرازق قد قررت اعتزال مواقع التوا�سل االجتم�عي 
وكتب��ت جلمهوره���: "اأ�سوفك��م اإن �س���ء اهلل ال�سن��ة الل��ي ج�ي��ة، الأنى 
م�عتزلت���س التمثي��ل ولكن اعتزلت ال�سو�سي�ل ميدي���. �سكرا. غ�دة عبد 

الرازق".

�سه��د املو�سم الدرام��ي امل��سي غي�ب األ��ق وجن�ح العديد 
من النجوم ال�سوريني، الأ�سب�ب خمتلفة منه� م� هو متعلق 
ب�لغي���ب، ومنه��� عدم حتقي��ق اأعم�له��م الدرامي��ة، التي 
�س�رك��وا به�،الكثري من النج�ح�ت واالنت�س�ر اجلم�هريّي. 

ن�ستعر�سهم من خالل التقرير االآتي :
ب�س�م كو�س� وتراجع ملحوظ يف احل�سور

ويبدو يف مقدم��ة املراجعني النجم ال�سوري الكبري ب�س�م 
كو�س���، الذي غ�ب املو�سم امل��سي عن امل�س�ركة ب�لدرام� 
ال�سوري��ة، ب��ستثن�ء ح�سوره يف ع��دة حلق�ت من م�سل�سل 
" �سب�بي��ك "، و ال��ذي خ��رج من العر���س الرم�س�ين، يف 
ح��ني اأنه ح�رص قبل �سهر رم�س�ن من خالل حلوله �سيفً� 
عل��ى م�سل�سل "الرابو�س "، بينم��� اعتذر عن امل�س�ركة يف 
م�سل�س��ل " فو�سى " الذي مت االنته�ء من ت�سويره موؤخراً، 
و كذلك عن م�سل�سل " الواق واق " مع املخرج الليث حجو، 
الذي ينطلق ت�سويره خالل االأي�م القليلة املقبلة، ولل�سبب 
نف�س��ه وهو ع��دم دفع االأجر ال��ذي طلب��ه .. غي�ب�ت النجم 
ال�س��وري موؤخ��راً األقت بظالله��� على انت�س���ره وح�سوره، 

حيث تكرث الدعوات لعودة النجم ال�سوري جمدداً .
ق�سي خويل وغي�ب املو�سم امل��سي

النج��م ال�س��وري ق�س��ي خ��ويل اآث��ر الغي���ب يف املو�س��م 
امل��سي، بعد مو�سم �سيء قبله، حيث قدم م�سل�سل "جرمية 
�سغ��ف" ال��ذي مل يحقق امل�أم��ول ، ومل ينج��ح ب��ستقط�ب 
اجلمهور، حيث مل ي�ستطع خويل خالل االأعوام ال�س�بقة اأن 
يق��دم عماًل يطبع يف ذاك��رة اجلمهور، كم��� اأعم�له خالل 
ال�سن��وات الت��ي �سبقته���، يف حني اأنه مل يعل��ن عن جديده 

للمو�سم املقبل.
ع�بد فهد و اأوركيدي�

بدروه النجم ال�س��وري ع�بد فهد مل يحقق النج�ح املتوقع 
يف م�سل�سل "اأوركيدي�"، ومل حت�سد ال�سخ�سية التي قدمه� 
االإعج���ب اجلم�ه��ريي، كم��� امل�سل�س��ل ككل، يف حني اأن 
ع�ب��د مل يعلن عن جديده للمو�سم املقبل حتى االآن، بينم� 

يق��وم بت�سوي��ر م�سل�سل " اآخ��ر حمل ورد " ال��ذي بداأه من 
املو�سم امل��سي .

اأمين زيدان متفّرع لل�سينم� و امل�رصح
النج��م ال�س��وري اأمي��ن زيدان اخت���ر االبتع���د يف املو�سم 
امل��س��ي، و اعت��ذر ع��ن اأك��رث من عم��ل منه��� " فو�سى " 
ال��ذي انته��ى ت�سويره قبل ف��رة و "اأزمة ع�ئلي��ة " الذي 
عر���س يف املو�سم امل��سي، حيث تفّرغ الإخراج م�رصحية 
"اختط���ف"، و للم�س�ركة يف ال�سينم�، يف حني اأنه تفرغ 
لالإخ��راج الدرام��ي يف املو�س��م قب��ل امل��س��ي، من خالل 
م�سل�س��ل " اأي���م ال تن�س��ى "، وهذا م� جع��ل النجم ال�سوري 
القدي��ر يبتعد ع��ن الدرام� لع�م��ني متت�ليني، كم��� اأنه مل 

يعلن عن جديده للمو�سم املقبل .
�سالف فواخرجي و غي�ب اأي�سً�

بدوره��� النجم��ة ال�سوري��ة �سالف فواخرج��ي ابتعدت يف 
املو�سم امل��سي واعتذرت ع��ن امل�س�ركة ب�أكرث من عمل، 
منه��� اجلزء الت��سع من م�سل�س��ل "ب�ب احل�رة" كم� ت�أجل 
اأكرث من م���رصوع م�رصي ك�نت تعمل عليه ويف مقدمته� 

"هجرة ال�سع�يدة " و اأي�سً� م�سل�سل " روح " حيث ت�أجل 
ت�سويرهم���، بينم��� اأعلن��ت �سالف ع��ن عودته��� للمو�سم 

احل�يل بقّوة، من خالل بطولة م�سل�سل " هوا اأ�سفر " .

سالف فواخرجي وعابد فهد وقصي خولي أبرز النجوم السوريين المتراجعين فريال: غادة

�الن ، وملتابع����ة �خر �مل�ستجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ساحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ص بن����ا، و�أي�سًا �لدخول �إىل �أي �سفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
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