
لطيفة تصاب في الجونة

دويتو يجمع الشاب خالد بتامر حسني

أنغام تنشر صورة كوميدية

باسل الخياط يقدم مسلسل رعب

ظه��رت املطربة التون�سية لطيفة، م�ساء ام�س، على كر�سىي 
متح��رك مبطار الغردق��ة قب��ل مغادرتها مهرج��ان اجلونة 
ال�سينمائ��ى متجه��ة اإىل القاهرة عق��ب اإ�سابتها فى قدمها 

اليمنى.
ون���رت املطرب��ة التون�سي��ة، جمموع��ة م��ن ال�س��ور الت��ى 
تظه��ر جلو�سه��ا على الكر�س��ى املتحرك، ع��ر ح�سابها على 
»اإن�ستج��رام«، مطمئن��ة جمهوره��ا على ا�سابته��ا احلديثة 

خالل تواجدها باجلونة.
يذك��ر اأن لطيفة �ساركت فى حفل االفتتاح اخلا�س بالدورة 
ي��وم اجلمع��ة  ال�سينمائ��ى،  االأوىل م��ن مهرج��ان اجلون��ة 
املا�سى، والذي ت�ستمر فعالياته حتى 29 �سبتمر اجلارى.

ك�سف النجم امل�ري تامر ح�سني عن التح�سري 
لدويت��و جدي��د بينه وب��ن جنم ال��راي اجلزائري 
مفاج��اأة  �سيك��ون  اأن��ه  موؤك��داً،  خال��د،  ال�س��اب 

للجمهور.
ون���ر تام��ر ح�سن��ي، �س��ورة جتمع��ه بال�س��اب 
خال��د، عر ح�ساب��ه الر�سم��ي مبوق��ع اإن�ستغرام، 
م��ن كوالي���س التح�س��ري للعم��ل، وعل��ق عليه��ا 
قائ��اًل "بنح���ر حاجة فعاًل فيه��ا جمهود كبري 

دعواتكم". 
وكان اآخر اأعمال تامر ح�سني كليب "اهلل �ساهد" 
م��ع فريقه يف برنامج "ذا فوي���س كيدز"، والذي 

طرحه منذ اأيام.

ن���رت املطرب��ة اأنغ��ام �س��ورة له��ا ع��ر ح�سابها 
ال�سخ�س��ى على موق��ع تب��ادل ال�س��ور "ان�ستجرام" 
مع كلبه��ا ال�سغري، معلقة فى دعاب��ة لها "احلار�س 
بتاع��ى". ومن املقرر، اأن حتيى املطربة اأنغام حفال 
غنائيا فى كايرو في�ستفال مبنطقة التجمع اخلام�س 
عل��ى م���رح املاريك��ى ي��وم 29 �سبتم��ر اجلارى، 
وتغن��ى اأنغام باحلفل عددا من اأغانيها منها "اجتاه 
واحد، واأغنية طول ما انت بعيد واأكتبلك تعهد، وعن 
ف��رح غايب، واأغنية مهزوم��ة"، وغريها من اأغانيها 
املعروف��ة والت��ى تتاأل��ق به��ا دائم��ًا ف��ى حفالته��ا 
اأنه��ا تق��وم حالي��ًا بتح�س��ريات  الغنائي��ة. ف�س��ال 
األبومها اجلديد والذى �ستطرحه قريبًا فى بداية عام 

2018 فى جميع االأ�سواق.

اتف��ق املنت��ج اللبن��اين، عام��ر ال�سباح، م��ع الفنان 
ال�س��وري، با�سل اخلي��اط، علي امل�سارك��ة يف بطولة 
م�سل�سل لبناين جديد، من تاأليف رايف وهبي، ومل يتم 

اال�ستقرار على خمرجه بعد. 
واكد م�س��در من امل�سل�سل، اأنه مك��ون من 30 حلقة، 
وت��دور اأحداث��ه يف اإطار رعب ت�سويق��ي، ومن املقرر 
عر�س��ه يف رم�س��ان املقب��ل، حي��ث اأب��دى اخلي��اط 

اإعجابه بالتيمة الدرامية.
وانته��ى رايف من كتابة احللق��ات اخلم�س االأوىل، اإال 
اأن الفنان ال�س��وري طلب تعديالت على عقده، ووافق 
عليه��ا عامر ال�سباح، ومن املق��رر اأن يوقع، ر�سميًا، 

خالل االأيام املقبلة.

ك�شفت �ملمثلة �لأمريكية هايل بريي عن �ملهنة �لتي كانت تز�ولها قبل �لتمثيل، وقالت بريي ، �إنها كانت تعمل يف �شن �لتا�شعة ع�شرة كنادلة يف �أحد 
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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 ... 

اأعلن ا�ستوديو "وارنر برذرز" عزمه اإطالق جزء ثان من فيلم 
الرع��ب "It" اأو "ال�س��يء"، الذي من املنتظ��ر طرحه يف دور 
العر�س خالل �سبتمر)اأيلول( 2019. وحقق فيلم "ال�سيء" 
ال��ذي اأخرجه اأندي مو�سييتي، اأف�س��ل اإيرادات على االإطالق 

لفيلم رعب مع بداية عر�سه ب�123.1 مليون دوالر.  
وبلغ��ت اإي��رادات الفيلم حت��ى االآن 226.1 مليون دوالر يف 
الواليات املتحدة فيما و�سلت اإجمايل اإيراداته اإىل 478.1 
ملي��ون دوالر يف خمتل��ف اأنحاء الع��امل. ي�س��ار اإىل اأن فيلم 
"ال�س��يء" بلغ��ت ميزانيته 35 ملي��ون دوالر وتدور اأحداثه 
ح��ول جمموعة م��ن االأطفال تواج��ه تهديد مه��رج �رير له 
تاريخ مروع من العنف وجرائم القتل. و�ستدور اأحداث اجلزء 
الثاين حول نف���س االأطفال ولكن يف مرحلة عمرية خمتلفة، 
بينما ال يعرف اإذا كان مو�سييتي �سي�ستمر يف اإخراجه اأم ال.

خ�س��ت جنمة تلفزي��ون الواق��ع كي��م كارد�سي��ان متابعيها خالل 
حلق��ة االأح��د املا�س��ي م��ن برناجمها التفزي��وين "كيبن��غ اأب ويذ 
كارد�سي��ان"، واحتفااًل مبرور ع�رة اأع��وم على انطالق الرنامج، 
بتفا�سيل ق�سة احلب التي جمعتها مع زوجها مغني الراب "كاتي 
وي�ست"، قب��ل زواجهما. وقالت كارد�سيان وفقًا ملوقع 
دايل��ي ميل الريط��اين: "التقيت كات��ي وي�ست عدة 
مرات عام 2002 اأو 2003. وكان وقتها ي�سجل 
اإحدى اأغنياته مع �سديقتي براندي كاراليل، 
واأتذك��ر بو�سوح عناقنا مع��ًا، وعندما قررا 
ت�سوي��ر االأغني��ة بطريق��ة الفيديو كليب 
كن��ت اأراه عدة م��رات، حت��ى اأين اأتذكر 
اأن��ه كان ي�ساأل اأ�سدق��اءه من هي كيم 
كار-دي- ج��ون؟ فق��د كان ال يعرف 
ا�سم��ي حينها". ووفًقا ل��� "ديلي ميل"، 
ذك��رت كي��م )36 عام��ًا(، اإنه��ا وقعت 
يف ح��ب مغن��ي الراب وي�س��ت بجنون، 
مبج��رد هبوطه��ا من الطائ��رة بعد اأن 
دعاه��ا اإىل ح�س��ور عر���س االأزي��اء 
عنده��ا  باري���س،  يف  ب��ه  اخلا���س 
ت�ساءلت ملاذا مل تبداأ عالقتهما يف 
اأقرب وقت ممكن". وعند �سوؤال كيم 
عن نوع العالقة التي كانت تربطها 
بزوجه��ا احلايل "كي��ت" عندما كانت 
متزوج��ة جن��م ك��رة ال�سل��ة "كري���س همفريز"، 
قالت: "اأن��ا ال اأتذكر حق��ًا كل التفا�سيل ال�سابقة، 
كل ما ا�ستطيع تذكره هو �سعوري باالإحباط ال�سديد 
بع��د انف�سايل، بعدها دع��اين كاتي وي�ست للذهاب 
اإىل باري���س، لكي اأرى عر���س االزياء اخلا�س به"، 
حيث ق��ال مازحًا اإن��ه قام برتتيب كل ه��ذ االأزياء 
خ�سي�س��ًا لك��ي يح�سل على موعد مع��ي". وتابعت: 
"ذهب��ت وبقيت معه، وهذا هو امل��كان الذي بداأت 
في��ه عالقتن��ا، ومن��ذ اللحظ��ة الت��ي هبط��ت فيها 

بالطائرة، وقعت يف حبه ب�سكل كبري".

إطالق جزء ثان من فيلم
 "It" 

كيم كاردشيان تكشف عن 
لقائها األول مع زوجها 

سعد يتعرض للخيانة 
الزوجية

يفوز بجائزة أفضل 
شخصية 

يب��داأ الفن��ان امل�ري، عمرو �سع��د، ت�سوي��ر اأوىل م�ساهد فيلمه 
اجلدي��د "كارما" خ��الل االأيام املقبل��ة، ومن املق��رر اأن يح�ر 
املوؤمتر ال�سحفي املق��رر اإقامته، الثالثاء، باأحد فنادق القاهرة 
لالإع��الن ع��ن تفا�سي��ل جتربت��ه ال�سينمائية اجلدي��دة. وك�سفت 
تفا�سي��ل دور عم��رو �سع��د، الذي يظه��ر ب�سخ�سيت��ن يف فيلمه 
اجلدي��د، اإحداهم��ا �سخ�سي��ة فق��رية واالأخرى غني��ة، وهو اخلر 
ال��ذي انفردن��ا بن�ره، قبل اأيام، اإال اأن��ه يتعر�س خليانة زوجته 
"مدينة"، املقرر اأن جت�سدها الفنانة امل�رية، غادة عبد الرازق، 
والت��ي ت�سطر الإقامة عالقة مع رجل، للح�سول على مبلغ نقدي 
لع��الج وال��دة زوجه��ا. وي�سعى الفيلم ع��ر اأحداث��ه للتاأكيد على 
مقول��ة "كما تدين تدان"، ال�سيم��ا اأن عمرو �سعد يقيم عالقة مع 
زوج��ة اأحد االأ�سخا���س دون علم زوجها، حي��ث ي�ساب ب�سدمة 

فور علمه بخيانة زوجته له، وتتواىل االأحداث.

 ف��از املمث��ل الهن��دي �ساروخ��ان بجائ��زة جمل��ة ف��وج الهندية 
الأف�س��ل �سخ�سية ترفيهيه خالل عقد م��ن الزمان. وكانت جملة 
فوغ اأقامت حفلها ال�سنوي لتوزيع جوائزها اأم�س االأحد، وذكرت 
�سحيف��ة "اندي��ان اك�سري�س" الهندية اأن املمثل��ة اآي�سواريا راي 
ح�سل��ت على جائ��زة فوج لل�سخ�سية االأك��ر تاأثريا خالل ع�رة 
اأعوام. ويذكر اأن �ساروخان واآي�سواريا ظهرا معا موؤخراُ يف فيلم 
"ايه ديل هاي م�سكل"، وفاز املنتج كاران جوهر بجائزة رجل 

العام.
وف��ازت املمثلة اأنو�سكا �سارما بجائ��زة ال�سخ�سية القادرة على 
اإح��داث تغيري. وق��د عر�س موؤخ��راً الأنو�سكا فيل��م "جاب هاري 
ميت �سيجال" مع �ساروخ��ان، كما حازت املمثلة �سونام كابور 
على جائ��زة ال�سخ�سية االأكر اأناقة للع��ام. وقام والدها املمثل 

اأنيل كابور بت�سليمها اجلائزة 

من بن كل اأغنيات األبوم "معّدي النا�س" للفنان عمرو 
دي��اب، خطف��ت اأغنية "اأجم��ل عيون" االأنظ��ار، لين�سم 
اله�سب��ة اأخ��رًيا لطاب��ور طوي��ل م��ن املطرب��ن، الذين 
ق��رروا اال�ستعان��ة بكلم��ات �سع��راء اخللي��ج ومو�سيقى 
ملّحني��ه، بحًث��ا ع��ن املزيد م��ن التجديد. عم��رو دياب 
اث��ار ف�س��ول متابعي��ه عندم��ا اأعلن عن تعاون��ه االأول 
م��ع �ساعر �سعودي خا�س��ة واأّن اله�سبة ال يجيد الغناء 
باللهج��ة اخلليجي��ة اأو بقي��ة اللهجات، ويف�س��ل دوًما 
تق��دمي اأغانيه باللهجة امل�ري��ة، وكانت املفاجاأة يف 
تعاون��ه مع ال�ساع��ر ال�سع��ودي، بتق��دمي اأغنيتن هما: 
"اأجم��ل عي��ون"، و"اأحلى حاجة"، م��ن ال�ِسعر االأبي�س 
القريب من العامية امل�رية. االأحلان ال�سعودية عرفت 
��ا لنجوم الغن��اء امل�ري، ب��ل و�ساهمت  طريقه��ا اأي�سً
يف ع��ودة قيث��ارة الغن��اء جن��اة ال�سغرية م��ن عزلتها 
الطويل��ة، بعدم��ا اأُعجبت باحلان املو�سيق��ار ال�سعودي 
ط��الل، وقّدمت معه اأغنيتها االأخ��رية "كل الكالم"، من 
كلمات ال�ساعر الراحل عب��د الرحمن االأبنودي، وتوزيع 
يحي��ى املوجي، وروؤية �سينمائية هاين ال�سن. املطربة 
اأنغ��ام له��ا البومات عدة ناجح��ة باللهج��ة اخلليجية، 
م��ع اأغني��ات منف��ردة اآخرها بعن��وان: "م��ا يف مثلك"، 
كتبه��ا ال�ساع��ر االأم��ري �سع��ود ب��ن عب��د اهلل، واأحل��ان 
حممود خيام��ي، وحققت ن�سف ملي��ون م�ساهدة حتى 
االآن. جنم��ة اأراب اأي��دول اإينا�س عز الدي��ن حاولت هي 
االأخ��رى غ��زو االأ�س��واق اخلليجي��ة بتق��دمي اأغني��ة "ما 
وح�ست��ك" للملحن ال�سعودي عبد اهلل عالم، ومن كلمات 
عب��ادي. املط��رب تام��ر ح�سن��ي ل��ه جترب��ة واحدة يف 
الغن��اء باللهجة اخلليجية، داخ��ل مقطع من اأغنية "كل 
اللهج��ات" م��ن األبوم��ه االأخ��ري 180 درج��ة، وحاول 
فيه��ا اأن يق��ّدم نف�س��ه كمطرب ب��كل اللهج��ات العربية 
املغربي��ة وال�سامي��ة واخلليجية.   املطرب��ة �سريين عبد 
الوه��اب لها جتربة غام�سة م��ع الغناء اخلليجي، حيث 
و�سعت �سوتها و�سجلت بالفعل اأغنية "يعاملني" وهي 

باللهجة اخلليجية، ومن كلمات ال�ساعر ال�سعودي �سعود 
ال�ربتل��ي، وحلن حممد رحيم، وكان من املقرر �سّمها 
الألبوم "اأنا كتري"، لكنها عادت وقّررت عدم �سّمها اإىل 
االألبوم الأ�سباب فنية!! و�سبقت املطربن يف الت�سعينات 
الفنان��ة اللبناني��ة ديان��ا ح��داد حيث غن��ت العديد من 

االغ��اين اخلليجية واج��ادت بها ب�سكل كب��ري على رغم 
م��ن �سعوبة اللهجة اخلليجية ولك��ن اجادتها وجنحت 
به��ا . وكذلك املطرب��ة الباك�ستانية �سم���س التي تعتر 
نف�سه��ا  من ال�سعب اخلليجي وتغن��ي بللهجة اخلليجية 

واي�سا اجادتها .

آخرهم عمرو دياب... نجوم مصر يتوجهون إلى الغناء الخليجي عمرو شاروخان
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فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�شو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
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