
دوللي بارتون تتبرع بمليون دوالر 

جو يعلن خطبته على تورنور

الجسمي يحصل على الدكتوراه الفخرية 

رمضان يبدأ  "الديزل" فى الحزام األخضر 

عرف��ت �لنجمة �لعاملية دوللي بارتون باأنها من �أكرث 
�لنجم��ات م�س��اركة يف تقدمي �مل�س��اعد�ت �لإن�س��انية 
و�لأعم��ال �خلريي��ة، ففاج��اأت �لنجم��ة �لبالغ��ة م��ن 
�لعم��ر 71 عام��ا ع�س��اقها باإعالنه��ا تربعه��ا مببل��غ 
مايل كبري مل�ست�س��فى مونرو كاريل جونيور لالأطفال، 
و�ملوجودة يف نا�سفيل بالوليات �ملتحدة �لأمريكية. 
وكان��ت دوللي قد �أعلن��ت �أنها �س��تتربع مببلغ مليون 
دولر للم�ست�س��فى تكرمي��ا لأخته��ا، �لت��ي عوجلت من 
مر���ض �رسطان �لدم منذ عدة �س��نو�ت. يذكر �أن دوللي 
بارتون نالت عدد كبري من �جلو�ئز من �أبرزها جائزة 
 Las " جلر�م��ي �لت��ي نالتها 8 مر�ت ، �ي�س��ا جائزة�
 "Vegas Film Critics Society Awards

�أعل��ن �لنجم �لعاملى ج��و جونا�ض خطبته على �لنجمة 
�ل�سخ�س��ية مبوق��ع  �س��وفى تورن��ور، ع��رب �س��فحته 
�لتو��س��ل �لجتماعى �ل�سهري "�إن�س��تجر�م"، حيث ن�رس 
�سورة خلامت خطوبة "�س��وفى" �لبالغة من �لعمر 21 

عاًما.
وكان �لتع��ارف �لأول ب��ن جو جونا�ض و�س��وفيا فى 
نوفمرب 2016 لتن�س��اأ بينهما ق�س��ة حب قوية حتولت 
ملادة خ�س��بة لو�س��ائل �لعالم �لفنية من �ستى �أنحاء 

�لعامل.
يذك��ر �أن ج��و جونا�ض قدم ع��دد� كبري� م��ن �لأغنيات 
�لناجح��ة �لت��ي ح�س��دت �لعديد من �لنجاح��ات، ومن 
 "See No More"و "not right now" :أبرزها�

و"Love Slayer"، وغريهم.

�أعرب �ملطرب �لإمار�تى ح�س��ن �جل�سمى، عن �سعادته 
�لكبرية باحل�س��ول على �سهادة �لدكتور�ه �لفخرية من 
�جلامعة �لكندية فى �لقاهرة.ون�رس �جل�س��مى، �س��ورة 
�س��يلفى له برفق��ة �لدكتورة ماجى �حللو�ن��ى و�لفنان 
يحي��ى �لفخر�نى، وعدد من م�س��ئوىل �جلامعة، معلقا: 
"�س��يلفى �لدكتور�ه، �حلمد هلل، �سكر�ً �جلامعة �لكندية 

فى �لقاهرة".
و�أحيى �جل�سمى حفل �جلامعة �لكندية بالقاهرة، �لتى 
�أقيم��ت م�س��اء �أم�ض، ، بح�س��ور �ل�س��فري جي���ض د�تون 
�س��فري كن��د� بالقاه��رة، �لدكت��ور د�يل كيي��ف رئي�ض 

جامعة كيب بريتون و�لدكتور جمدى �لقا�سى.

يب��د�أ �لنج��م حممد رم�س��ان م�س��اهده �لأوىل م��ن فيلمه 
"�لدي��زل" �ل�س��بت �ملقب��ل ف��ى منطق��ة �حل��ز�م  �جلدي��د 
�لأخ���رس، حيث جتمع �مل�س��اهد �لأوىل بينه وبن �لفنانة 

هنا �سيحة ويا�سمن �سربى.
و�لعم��ل م��ن تاألي��ف �أمن جم��ال وحممد حم��رز و�خر�ج 
كرمي �ل�س��بكى وي�س��ارك ف��ى بطولته فتحى عب��د �لوهاب 

وهنا �سيحة وحممد ثروت و�سيماء �سيف وتامر هجر�ض.
"�لكن��ز" ف��ى  فيل��م  ويعر���ض حالي��ًا ملحم��د رم�س��ان 
�ل�س��ينمات وحق��ق �أعل��ى �لإير�د�ت وي�س��ارك ف��ى بطولة 
�لفيل��م كل من �لنجم حممد �س��عد وهند �س��ربى وروبى 

تاليف عبد �لريحم كمال و�إخر�ج �رسيف عرفة.

Deepika Padukone يف مركز الرعاية ال�صحية الأولية يف ديفاجنري، وذلك ملنا�صبة يوم ال�صحة  جالت جنمة بوليوود ديبيكا بادوكون 
النف�صية .
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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 �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
 "MIPCOM ختار �لقّيمون على معر�ض "ميبكوم�   
�س��وق �مُلحتوى �لرتفيه��ّي �لذي ُيقام �س��نويًا يف مدينة 
كان �لفرن�سّية، ُمناق�سة �لعنا�رس �لرئي�سّية �لتي �ساهمت 
يف جن��اح ُم�سل�س��ل "�لهيب��ة" و�حلال��ة �ل�س��عبّية �لت��ي 
فر�سها هذ� �لعمل على نطاق �ل�رسق �لأو�سط و�أفريقيا. 

و�أف��اد بي��ان لل�رسك��ة �ملنتج��ة وزع �أم�ض حت��ت عنو�ن 
 Al Hayba Successful Content From
MENA باأن��ه ُعق��دت جل�س��ة حو�ر �س��من �ملعر�ض 
مُب�س��اركة �مُلنتج �س��ادق �ل�س��ّباح رئي���ض جمل�ض �إد�رة 
�رسكة "�س��ّباح ميديا" �مُلنتجة للعمل وفادي �إ�سماعيل 
�ملدي��ر �لعام ل�رسك��ة O3 لالإنت��اج �لتابع��ة ملجموعة 
�أم بي �س��ي، ومدي��ر �لرب�مج وُمدير �لقن��اة يف �أم تي يف 
جوزيف �حُل�س��يني، وبح�س��ور نّقاد وموّزعن وُمنتجن 

عاملّين.
 و�أع��رب �مُلنت��ج �س��ادق �ل�س��ّباح ع��ن فخ��ره باختيار 
��ة جناح" ت�ستحّق �لتحليل يف  ُم�سل�س��ل "�لهيبة" ك� "ق�سّ
هذ� �ملعر���ض �لعاملّي. وتابع �أّن �لدر�م��ا �لعربّية �ليوم 
دخلت مرحل��ة �لريادة يف �لأ�س��و�ق �لعربّية ُمقارنة مع 
�ل�س��نو�ت �ملا�س��ية حيث كانت �لدر�م��ا �لرتكّية وقبلها 

�لالتينّية ُم�سيطرة.
وُعر�ض حتقيق خا�ض بامُل�سل�س��ل "نقل �أ�س��د�ء �لنجاح 
بع��د �أن حتّول ه��ذ� �لعم��ل �إىل حديث �لطبقة �ل�سيا�س��ّية 
و�لإعالمّي��ة و�لجتماعّي��ة حّتى تخّطى عدد �لنا�س��طن 
�مُلتد�ول��ن ل�س��م �لعم��ل و�أبطاله عرب مو�قع �لتو��س��ل 

�لجتماعي �ل�34 مليون ُمتابع"، كما ختم �لبيان.

قدم �لفنان و�ئل ج�س��ار، �عتذ�ره ل�سلطان �لطرب �لعربى 
جورج و�س��وف، عما ب��در منه عندما طلب من��ه �لعتذ�ر 
ع��ن �لعم��ل حفاظًا على �س��حته، وتابع:"�أن��ا م�ض ممكن 
�أب��د�ً �أن �أقول على �س��لطان �لطرب �أن يعت��زل �أنا قلت كد� 
من باب حر�س��ى على �س��حته.. وميكن من باب حمبتى 
ل��ه قل��ت �جلمل��ة دى ولك��ن ل يعن��ى �لعتز�ل ع��ن �لفن 
و�لغناء..جورج و�سوف مدر�سة و�أنا �كرت �ملحبن له و�أنا 

من مدر�سته".
�ت�س��ال هاتف��ى بربنام��ج  "ج�س��ار"، خ��الل  و�أ�س��اف 
"�لعا�رسة م�س��اًء"، �لذى يقدمه �لإعالمى و�ئل �لإبر��سى 
عرب ف�سائية "درمي"، قائاًل:" �أنا بتمنى لل�سلطان �ل�سحة 
وفى نهاية �لأمر نحن نر�سخ هلل �سبحانه وتعاىل.. �أنا ل 
�أنكر �أننى ت�رسعت فى هذه �لكلمة �أو �أننى مل �أخذ �بعادها 

و�لنا�ض تفهمنى غلط"
ولف��ت "ج�س��ار"، �إىل �أنه �س��وف يذه��ب �إىل منزل جورج 
و�س��وف فى �أق��رب وقت ويقدم ل��ه �لعتذر، وتاب��ع:" �أنا 
�أكرت �س��خ�ض يقدرو� فن وتاريخ �سلطان �لطرب �لذى يعد 
ظاهرة فنية ل تتكرر ميكن كالمى كان جارح ولكن باب 

�ملحبة وحتى ل تتزعزع �سورة جورج �أمام معجبيه".
ووج��ه "ج�س��ار"، ر�س��الة للمطرب ج��ورج و�س��وف قال 
خاللها:" �أنا بحبك وبعتذر لك على �لهو�ء مبا�رسة .. �أنت 
قدوة �لفن �لعربى ومدر�س��ة تعلمنا منها �لكثري وحديثى 
كان حفاظًا على �سحتك ..ويا رب ترجع لنا بال�سالمة".

مسلسل الهيبة إلى "كان"

وائل جسار يعتذر لـجورج 
وسوف

تعتذر لحفلها 
الستشعارها الريبة

رئيس مرشحة 
لـ "122"   

    �عت��ذرت �ملطرب��ة �مل�رسي��ة، �س��ريين عب��د �لوه��اب، عن عدم 
�إحياء حفلها �لغنائي �خلريي يف �ململكة �لعربية �ل�س��عودية، بعد 
�أن ��ست�س��عرت �لريبة من �جلهة �مل�سئولة عن �حلفل، ح�سبما جاء 

يف بيان �سحفي �سادر منها.
وقال��ت �س��ريين، يف بيانه��ا: "نظ��ر�ً لنت�س��ار ع��دة �أقاوي��ل يف 
�ل�سحف �ل�سعودية، توؤثر �سلبًا علي �لهدف �لأوحد من �حلفل وهو 
جم��ع �لتربعات �خلريي��ة، علمًا باأنه مل يكن هناك تعاقد ر�س��مي 
ب��ن مكتبي و�جلهة �مل�س��ئولة عن �حلفل، بل كان �تفاقًا �س��فهيًا 
فقط، وعليه طلب مكتبي �لإعالمي من م�س��وؤويل �حلفل عدم ن�رس 
�أي �أخبار عن �حلفل �إل بعد �لو�سول لتفاق ر�سمي، لكنه تفاجاأنا 

بعك�ض ذلك متامًا".
و�أ�س��افت: "وعليه مل �أجد حاًل �سوى �لعتذ�ر عن ��ستكمال تعاقد 
�حلفل، و�إلغائه يف �لفرتة �حلالية، �حرت�مًا جلمهوري �ل�سعودي".

 دخل��ت �لفنانة �مل�رسية، يا�س��من رئي�ض، يف د�ئرة تر�س��يحات 
فيل��م "122" لتق��دمي دور �لبطول��ة �لن�س��ائية في��ه، و�ملقرر �أن 
يق��وم ببطولت��ه مو�طنها �لفن��ان، �أحم��د د�ود، يف �أوىل بطولته 

�ل�سينمائية.
وقال م�سدر من د�خل �لفيلم، ، �إن رئي�ض مل تتعاقد، ر�سميًا، علي 
تق��دمي دور �لبطولة �لن�س��ائية بالفيلم، ولكنها تعكف حاليًا علي 
ق��ر�ءة �ل�س��يناريو، لتحديد موقفها منه �س��و�ء بقبوله �أو �لعتذ�ر 
عنه، م�س��يفًا �أن �ملوقف �سيت�س��ح ب�س��كل كامل نهاية �لأ�سبوع 
�جلاري. يذكر �أن يا�س��من رئي�ض تو��س��ل حاليًا ت�سوير م�ساهد 
م�سل�س��لها �جلديد "�أنا �س��هرية و�أنا �خلائن"، �لذي ينتمي لنوعية 
�أعمال �ل�ستن حلقة، وي�ساركها �لبطولة �أحمد فهمي وخالد زكي 
و�أحمد فوؤ�د �سليم وحنان �سليمان ويا�رس علي ماهر وكوكبة من 

�لنجوم.

�إذ� كان �لطالق و�لنف�س��ال هو �ل�س��مة �لأبرز للزيجات يف 
�لأو�س��اط �لفنية ب�س��كل ع��ام، فهناك باملقاب��ل �لعديد من 
�لزيج��ات �لت��ي ��س��تمرت وتو�س��ف بالناجحة يف �لو�س��ط 

�لفني �ل�سوري.
و�ئل رم�سان و�سالف فو�خرجي

وم��ن �أب��رز �لزيج��ات �لناجحة يف �لو�س��ط �لفني �ل�س��وري 
زو�ج �ملخ��رج و�لفنان �ل�س��وري و�ئل رم�س��ان من �لنجمة 
�ل�سورية �س��الف فو�خرجي، �للذين يعي�سان ب�سعادة وهناء 
رغم م��رور زو�جهما باأخبار عن �نف�س��الهما قبل �س��نو�ت 

قليلة جد�ً لكنها بقيت يف �إطار �ل�سائعات.
مك�سيم خليل و �سو�سن �أر�سيد

�لفنان مك�س��يم خليل يعي�ض �ي�سًا حياة ناجحة مع �ملمثلة 
�سو�س��ن �أر�س��يد �إذ �أنهم��ا متزوج��ان منذ مدة طويل��ة، علمًا 
�أن كل منهم��ا كان متزوجًا يف �ل�س��ابق �إذ �أّن مك�س��يم كان 
متزوجًا من يار� خليل و�سو�سن من �لفنان غزو�ن �ل�سفدي.

مهيار خ�سور و قمر خلف
كم��ا يعي�ض �لفنان �ل�س��وري مهيار خ�س��ور حي��اة ناجحة 
م��ع زوجته �لفنان��ة قمر خلف و لديهم��ا �بنة يف حن يعد 
هذ� �لزو�ج هو �لثاين للفنانة قمر وذلك بعد �نف�س��الها عن 

�ملخرج و�ملمثل مهند قطي�ض قبل �سنو�ت.
يزن �خلليل و حال رجب

كما يعي�ض �ملمثالن �ل�سابان يزن �خلليل وحال رجب حياة 
م�ستقرة حيث م�سى على زو�جهما عدة �سنو�ت .

عالء قا�سم و �سكر�ن مرجتى
وكذلك �لفنانان عالء قا�سم و�سكر�ن مرجتى يعي�سان حياة 

�سعيدة حيث �نهما متزوجان منذ مدة طويلة.
ناجي طعمي وكندة حنا

وم��ن �لزيج��ات �لناجحة يف �لو�س��ط �لفني �ل�س��وري زو�ج 
�ملخ��رج �ل�س��وري ناج��ي طعم��ي م��ن �لفنان��ة كن��دة حنا 
حي��ث �أن لديهما ثالثة �طفال و غالب��ًا ما جتمعهما �أعماًل 

م�سرتكة �أي�سًا.

أنجح زيجات الوسط الفني السوري تعرفوا إلى أصحابها شيرين ياسمين

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�صة، كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل الإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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