
عبدالوهاب صاحب كباريه   

السعودية تبث حفالت ألم كلثوم

مي عز الدين تثير ضجة 

روال تقدم "مجنون فيكي"

ينتظ��ر الفن��ان امل���ري، فتح��ي عبدالوه��اب، حتديد 
اأح��داث فيل��م  ال�ص��بكي موع��د ت�ص��وير  اأحم��د  املنت��ج 
"الدي��زل"، ال��ذي تعاقد عليه منذ اأ�ص��ابيع عدة، ويقوم 
ببطولته مواطنه الفنان، حممد رم�صان. وك�صف م�صدر 
طبيعة ال�صخ�صية التي يج�صدها عبدالوهاب، رغم �صياج 
ال�ري��ة التي يفر�ص��ها ال�ص��بكي عل��ى �ص��يناريو فيلمه 
اجلديد، حيث يلعب الفنان ال�ص��اب دور �صاحب كباريه، 
ت��دور بداخل��ه اأغل��ب اأح��داث الفيل��م، حيث يدخ��ل عدد 
م��ن الأبط��ال يف مراهن��ات ولعب قمار داخل ال�ص��الة، 
وتت��واىل الأحداث.  وي�ص��ارك يف بطولة "الديزل" هيفاء 
وهب��ي وهن��ا �ص��يحة وم��ا زال املخ��رج كرمي ال�ص��بكي 

يوا�صل اختيار باقي الأبطال.

ت��داول عدد م��ن الن�ص��طاء تغريدة على توي��ر، اليوم 
الإثن��ن، توؤكد اأن القناة الثقافية ال�ص��عودية، �ص��تبداأ 
بب��ث حف��ات غنائية عرب �صا�ص��تها، يف ح��دث فريد 
لأول م��رة بع��د �ص��ماح اململك��ة من��ذ اأيام لل�ص��يدات 

بقيادة ال�صيارات.
واأكدت �ص��حيفة الوطن ال�ص��عودية على توير، م�صاء 
الي��وم الإثن��ن، اأن القن��اة الثقافي��ة �ص��تبث حفات 
غنائية، مو�صحة اأن النطاقة �صتكون عند منت�صف 
اللي��ل، والبداي��ة �ص��تكون ل�ص��يدة الغناء العرب��ي "اأم 

كلثوم".
يذكر اأن اململكة العربية ال�صعودية اأعلنت موؤخراً عن 

قرار �صامي ي�صمح لل�صيدات بقيادة ال�صيارات.

حتر�ص الفنانة امل�رية مي عزالدين على م�صاركة 
متابعيه��ا على "ان�ص��تغرام" �ص��ورها م��ن خمتلف 

ن�صاطاتها اليومية. 
واأث��ارت مي اأخرياً جدًل وا�ص��عًا بن متابعيها نظراً 
للتقاطها العديد من ال�صور "ال�صيلفي" داخل غرفة 
نومه��ا، و�ص��عيها اإىل اإظه��ار ر�ص��اقتها وخ�ره��ا 

النحيل من خال اختيار املاب�ص ال�صيقة.
ون�رت مي �ص��ورة جدي��دة لها من داخ��ل غرفتها 
اأي�ص��ًا، وكانت ترتدي تنورة حمراء وبلوزة �ص��وداء 
تظه��ر نحول خ�رها، م��ع نظارة �صم�ص��ية، ولقت 

اطالتها اعجاب الآلف من متابعيها.

   قال��ت الفنان��ة اللبناني��ة، رول �ص��عد، اإنها �ص��تقدم 
4 اأغني��ات �ص��من اأحداث م�صل�ص��لها اجلديد "جمنون 
فيك��ي"، الذي تقوم ببطولته اأم��ام مواطنها املطرب، 

يوري مرقدي. 
واأ�ص��افت رول، ، اأن م�صل�ص��لها ينتم��ي لنوعية اأعمال 
الايت كوميدي رومان�ص��ي، حيث تقع يف ق�ص��ة حب 
مع ي��وري مرق��دي، وتت��واىل الأحداث، مو�ص��حة اأن 

امل�صل�صل تدور اأحداثه يف 30 حلقة.
يذك��ر اأن رول �ص��عد كانت لها جترب��ة يف التمثيل من 
خ��ال فيلم "غرفة 707"، الذي �ص��اركت يف بطولته 

اأمام الفنان جمدي كامل قبل �صنوات عدة.

�أكد م�شدر مقرب من عائلة كارد�شيان Kardashian، �أن جنمة تلفزيون �لو�قع �ل�شهرية كايلي جيرن Kylie Jenner، �أنفقت �أكرث من 70 �ألف 
دولر حتى �لآن على مالب�س و�ك�ش�شو�ر�ت طفلتها �ملنتظرة.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
ت��ويف مغني الروك الأمريكي ال�ص��هري توم بيت��ي، ام�ص عن عمر 
66 عام��ًا اإثر تعر�ص��ه م�ص��اء الأح��د لأزمة قلبي��ة مبنزله يف 
ماليب��و، على بعد 50 كلم غربي لو���ص اأجنلي�ص، وفقًا ملا نقلته 
�ص��بكة )�ص��ي بي اإ�ص( عن م�ص��ادر اأمنية. كان موقع )تي اإم زد( 
املتخ�ص���ص يف اأخب��ار امل�ص��اهري اأو�ص��ح يف وق��ت �ص��ابق اأن 
املغن��ي كان يف حالة غياب عن الوع��ي ول يتنف�ص حينما عرث 
عليه الأحد، لكن امل�ص��عفون جنحوا يف اإعادة النب�ص له ونقلوه 
اإىل م�صت�صفى )يو �صي اإل اإيه( يف �صانتا مونيكا.   واأكدت م�صادر 
املوق��ع اأن بيت��ي و�ص��ع عل��ى اأنظمة حف��ظ احلياة، رغ��م تاأكيد 
املوقع لحقا عدم وجود اأي ن�ص��اط خم��ي وتقرر رفعه من على 
الأجه��زة.  يذك��ر اأن بيت��ي كان اأحد اأبرز جنوم مو�ص��يقى الروك 
الأمريكي��ة بف�ص��ل األبومات مثل )ت��وم بيتي اآن��د هارتربيكرز( 
يف 1976 و)دام��ن ذا توربيدو���ص( يف 1979 و)ف��ول م��ون 
فيف��ر( يف 1989 و)وايلدف��اورز( يف 1994.  وتلق��ى املغني 
هذا العام جائزة �صخ�ص��ية العام من اأكادميية الت�ص��جيل، �صمن 
الفعاليات ال�ص��ابقة جلوائز غرامي.  ونفذ بيتي يف 2017 جولة 
احتف��ل خاله��ا ب���40 عامًا م��ن م�ص��ريته الفنية برفق��ة فرقة 

)هارتربيكرز(.

�صارك الفنان حممد رم�صان متابعيه عرب ح�صابه ال�صخ�صي 
على "اإن�ص��تغرام"، ب�ص��ورة ظهر فيها بجوار طائرة خا�صة، 
م��دون عليها ح��ريف MR، يف اإ�ص��ارة اإىل ا�ص��مه، ما جعل 
معظم تعليقات اجلمهور توؤكد اأنه اقتنى تلك الطائرة. وعلق 

ىل رم�صان على ال�صورة، قائا: "اأول رحلة  اإ
مطار �صانت كاترين، البلد ال�صاحرة"، 

لكن رم�صان مل يك�صف ما اإذا كانت 
الطائ��رة ل��ه بالفع��ل اأم لأ. واأثارت 

ال�ص��ورة جدًل وا�ص��عًا مثلما ح�صل 
�ص��يارات  جمموع��ة  ا�ص��رى  ح��ن 

فاره��ة، م��ن بينها �ص��يارتا 
ورول��ز  لمبورجين��ي 
اإىل  بالإ�ص��افة  روي���ص، 
اأي�ص��ًا.  يخت��ًا  امتاك��ه 
الطائ��رة  اأن  وتب��ن 
اخلا�ص��ة الت��ي �ص��ارك 

�ص��ورتها،  رم�ص��ان 
هي من طراز "هوكر 

ويبل��غ   ،"4000
�ص��عرها نحو 20 

مليون دولر.

وفاة مغني الروك األميركي توم 
بيتي

محمد رمضان يحدث جدال 
بطائرة خاصة

السبب بلقيس حذفت 
كليبها

صبري تكشف عن 
تفاصيل حياتها 

اأ�ص��علت الفنانة بلقي�ص فتحي "اإن�صتغرام" من خال انت�صار مقطع 
م�ص��ور ت�رح فيه �صبب حذفها فيديو كليب اأغنية "حقري ال�صوق" 
الذي اأ�صدرته اأخرياً.وقالت اإنه حقق مليون م�صاهدة واإنها �صعيدة 
بنجاح��ه. لكنه��ا لفتت اإىل اأنها قررت حذفه بعد ذلك بكل �ص��عادة 
واإيجابية وحمبة. وك�صفت اأنها فعلت ذلك بعدما تلقت ر�صالة عرب 
هاتفه��ا من طفل��ة اإماراتية اأبلغتها اأنها ابنة �ص��هيد واإنها فخورة 
بذلك.وجاء يف ر�صالة الطفلة، بح�صب ما ذكرت بلقي�ص، اأن الفيديو 
كليب �ص��ّبب لها ولوالدتها النهيار واأ�ص��اع حال��ة من احلزن بن 

اأفراد عائلتها.
وتابعت الفنانة: "اللي خاين اأ�ص��حب الكلي��ب عبارة "اإذا حتبيني 
اأرج��وك ام�ص��حيه". ط��ز بالكلي��ب وبنج��اح الكلي��ب. وج��دت من 
الق�ص��اوة الآن اأن اأحتف��ل بنج��اح الكليب ويف نا�ص جال�ص��ة تبكي 

ب�صبب ما راأت".

ك�ص��فت الفنانة يا�ص��من �ص��ربي لأول م��رة اأنه��ا متزوجة من 
رج��ل ريا�ص��ي، واإنه كان نحيًا، وبعد 6 اأ�ص��هر م��ن الزواج زاد 
وزن��ه 20 كيلوغرامًا. وقالت يا�ص��من خال لقائها مع اإ�ص��عاد 
يون�ص يف برنامج "�ص��احبة ال�ص��عادة" اأنها حتافظ على وزنها 
رغ��م انها حت��ب الأكل، م�ص��رية اىل انها "حتب وجتي��د الطبخ". 
واأعلن��ت للم��رة الوىل خال احللقة ان ا�ص��م زوجه��ا هو حممد، 
وقال��ت: "م��رة كان��ت نون��ة ج��دة دودي عمل��ت لن��ا طبخ��ة"، 
و�ص��األتها اإ�ص��عاد: "م��ن دودي ده؟"، فقالت يا�ص��من: "جوزي 
حممد، ا�ص��مه دودي". وحتدثت يا�ص��من عن عاقتها باملطبخ، 
قائل��ة: "طبخت حم�ص��ي مرتن منذ بداية زواج��ي، وبحب اأطبخ 
معكرون��ة وم�ص��قعة باللحم��ة املفرومة واأرز، ول اأحب حم�ص��ي 
الب�ص��ل والكوارع، وبحب اأ�ص��وف اأفام قدمي��ة واأنا بطبخ لأنها 

ا". مريحة نف�صيًّ

جتاوز املنظمون ملهرجان اجلونة ال�ص��ينمائي اأغلب اأخطاء 
حفل الفتتاح، لي�صهد اخلتام "نهاية �صعيدة" للدورة الأوىل، 
بح�صور ا�ص��تثنائي لثاثي جنوم هوليوود: فور�صت ويتكر، 
وفاني�ص��ا ويليامز، واملخرج ويليام اأوليفر �ص��تون، �ص��انع 
جوائز الأو�ص��كار، اإ�ص��افة اإىل ح�ص��ور الفنان الركي خالد 
اأرجنت���ص ال�ص��هري بال�ص��لطان، وال��ذي خطف الأ�ص��واء من 
اجلميع، كما جنا املهرجان من فخ "املجامات" يف توزيع 
اجلوائ��ز، فبعدم��ا توّق��ع اجلمي��ع اأن تذهب اأغلبها لل�ص��ينما 
امل�ري��ة، ج��اءت النتائ��ج على عك���ص التوقع��ات وذهبت 

""لاأفام اجليدة" بغ�ص النظر عن جن�صيتها!!
حف��ل اخلتام كان اأك��رث ترتيًبا وتنظيًما م��ن حفل الفتتاح 
ل�ص��باب ع��دة، اهمه��ا: جت��اوز �ص��دمة وارتب��اك البداي��ة، 
وتراجع عدد احل�ص��ور م��ن النجوم، بعدما ع��اد اأغلبهم اإىل 
القاه��رة لرتباط��ات فني��ة، وترقب اجلميع لإع��ان نتائج 
اجلوائ��ز، واأخرًيا مفاج��اأة احلفل وهي تق��دمي اأغنية النجمة 
ي���را "تات دقات" للمرة الأوىل للجمهور، ومل يعكر �ص��فو 
اخلت��ام اإّل اأداء ب�رى املفتعل عند تقدمي النجوم العاملين 
ا�ص��افة  اأرجنت���ص،  هالي��ت  الرك��ي  لل�ص��يف  وجتاهله��ا 

لنخفا�ص م�صتوى ال�صوت اأثناء اعان اجلوائز.
ال�ص��جادة احلم��راء للمهرجان �ص��هدت غي��اب الزعيم عادل 
اإم��ام جنم حفل الفتتاح، ليحل حمّله الفنان حممود حميدة 
ال��ذي خطف الأنظار لوج��ود حفيده معه، وم��ن بعده اأطلت 
الفنان��ة درة، ث��م يا�ص��من �ص��ربي، وكندة علو���ص، وعمرو 
يو�ص��ف، وي���را، ومها اأب��و ع��وف، ورزان مغرب��ي، واجني 
املقدم، واآ�ر يا�صن وزوجته، وخالد �صليم وزوجته، وعمرو 

ا. واكد وزوجته اأي�صً
واختف��ت تقريًب��ا �ص��جة جن��وم فيل��م "ال�ص��يخ جاك�ص��ون" 
الذين دفعوا غالًيا ثمن ذّلة ل�ص��ان زميلهم اأحمد الفي�صاوي، 
فخرج��وا من املهرجان من دون جائزة واحدة، بينما كانت 
جنمة ال�ص��جادة احلمراء الفنانة �ص��ريين ر�صا، بعدما توّقع 
اجلميع ح�صولها على جائزة اأف�صل ممثلة عن فيلمها "فوتو 
كوبي" ولكّن اجلائزة ذهبت ملناف�صتها املغربية نادية، واإن 

مت تتويج جمهودها بجائزة اأف�صل فيلم عربي.جوائز الدورة 
الأوىل ملهرج��ان اجلونة حازت عل��ى تقدير اجلميع، بعدما 
بدا وا�ص��ًحا اأّن اللجن��ة انحازت ملعايري الف��ن فقط، بعك�ص 
اأغلب املهرجانات امل�رية ، فذهبت جنمة اجلونة الذهبية 
 ،Scary Mother لأف�ص��ل فيل��م روائ��ي طوي��ل لفيل��م
والنجمة الف�ص��ية لفيلم ق�ص��ية رق��م 23 اللبناين، وح�ص��د 
فيلم Arrhythmia جائزة جنمة اجلونة الربونزية.فيلم 
"فوتوكوبي" ح�صل على جنمة اجلونة لأف�صل فيلم عربي، 
ونالت املمثل��ة املغربية نادية كون��دا جائزة جنمة اجلونة 
لأف�ص��ل ممثل��ة يف م�ص��ابقة الأف��ام الروائي��ة الطويلة عن 
فيلم "وليلي"، وفاز الفيلم العراقي "م�ص��ور بغداد" بجائزة 

اأف�ص��ل فيلم ق�صري من �ركة The Factory، بينما توج 
الفيلم الوثائقي الفل�ص��طيني" �ُصفرة" بجائزة اجلمهور لفيلم 

من اأجل الإن�صانية.
كما ح�صل املخرج امل�ري كري�صتوف اإم �صابر، عل جائزة 
النجمة الذهبية ملهرجان اجلونة ال�صينمائي، كاأف�صل فيلم 
ق�ص��ري عن فيلم��ه "Punchline"، اأما اجلائزة الف�ص��ية 
لأف�صل فيلم ق�صري فذهبت لفيلم مريي جو روند، وفاز فيلم 

ماما بوبو باجلائزة الربونزية.
 night اأم��ا جائزة جنمة اجلونة الذهبي��ة فذهبت اإىل فيلم
اأف�ص��ل وثائقي عرب��ي، للمخرج  shad، وذهب��ت جائ��زة 

حممد زيدان خمرج فيلم "اأقدم كومبار�ص يف العامل".

السلطان سليمان يخطف األضواء من نجوم هوليوود في ختام مهرجان الجونة لهذا ياسمين
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