
 لهذا السبب أحمد السعدني غاضب 

سليمان في مهرجان "ووماد تشيلي "

"عقدة الخواجة" يدخل المونتاج

وفاء عامر: منتج "الطوفان" أنقذني

حالصصة مصصن �لغ�ضصصب �نتابصصت �لفنصصان �مل�صصري، �أحمد 
�ل�ضعدين، من مو�طنصصه �لفنان، هاين عادل، بعد �عتذ�ر 
�لأخصصر عصصن عصصدم �مل�ضاركصصة يف م�ضل�ضصصل "�لكارمصصا" 
للمخرج ع�ضصصام �ضماع، رغم م�ضاركتصصه �ضمن �أحد�ث 

�جلزء �لأول، �لذيحمل ��ضم "�لكربيت �لأحمر". 
وقصصال م�ضدر من د�خصصل �مل�ضل�ضل، ، �إن �ل�ضعدين هاتف 
عادل بعصصد علمه باعرت��صصض �لأخر على �أجصصره، وبعد 
حمصصاولت منصصه تر�جع عادل عن قر�ر �عتصصذ�ره، �إل �أن 
�ل�ضعدين فوجئ بعدها بيوم و�حد بتجدد �عتذ�ر عادل 
و�إ�صصر�ره علصصى قر�ره ب�ضصصكل نهائي، وهو مصصا �أغ�ضب 

بطل �مل�ضل�ضل ب�ضدة.

  ت�ضهصصد �لن�ضخة �لر�بعة مصصن مهرجان "ووماد ت�ضيلي" 
للمو�ضيقصصى و�لرق�ض، �لذي يقام يف �لفرتة ما بني 16 
و18 فرب�ير)�ضبصصاط( 2018 يف �لعا�ضمصصة �ضانتياغو، 
م�ضاركصصة �ل�ضصصوري عمصصر �ضليمصصان علصصى ر�أ�صصض قائمصصة 
�ملغنيصصني �لأجانصصب، وفقصصًا ملصصا �أعلنصصه �لقائمصصون على 
تنظيصصم �ملهرجصصان. و�ضارك مغنصصي �لبصصوب �لإلكرتوين 
يف   "Primera Fauna" مهرجصصان  يف  �ل�ضصصوري 
�لبلصصد �لالتينصصي يف عصصام 2014، حيصصث لقصصي جناحصصًا 
 ،2016 يف  �ملحليصصة  �مل�ضصصارح  �إىل  بعودتصصه  دفصصع 
و�ضت�ضارك بن�ضخة �ملهرجان 2018، �لفرقة �لأرمينية 
 ،"Authentic Light Orchestra" �لفرن�ضيصصة 
 Le" و�لكنديصصة ،"Falta y Resto" و�لأوروغو�ئيصصة

"Vent Du Nord

�أكصصد �ملنتج �أحمد �ل�ضبكصصى لص"�ليوم �ل�ضابصصع"، �أن �ملتبقى 
مصصن ت�ضويصصر �أحصصد�ث فيلمصصه �جلديصصد "عقصصدة �خلو�جصصة"، 
للفنصصان ح�ضن �لصصرد�د، هو يصصوم ت�ضوير و�حصصد، م�ضر� �إىل 
�أن �لعمصصل دخل بالفعل غصصرف �ملونتاج، وجارى �لنتهاء 
مصصن مر�حله �لأخرة، ليكون جاهصصز� للعر�ض فى دي�ضمرب 
�ملقبصصل �أو مو�ضم منت�ضف ن�ضف �لعصصام �ل�ضينمائى. يذكر 
�أن فيلم "عقدة �خلو�جة" ي�ضارك فى بطولته بجانب ح�ضن 
�لرد�د، بيومى فصصوؤ�د وماجد �مل�رى و�ضامية �لطر�بل�ضى 
وهنصصا �لز�هد و�آخرون، مصصن تاأليف ه�ضام ماجصصد و�ضيكو، 
للمنتصصج �أحمصصد �ل�ضبكى، و�إخصصر�ج بيرت ميمصصى. ويعد هذ� 
�لفيلصصم هو ثالث بطولت �لفنان ح�ضن �لرد�د �ملطلقة فى 

عامل �ل�ضينما، 

    �ضكصصرت �لفنانصصة �مل�رية، وفاء عامصصر، منتج م�ضل�ضلها 
�جلديصصد "�لطوفان"، رميون مقار، لإ�ر�ره على وجودها 
�ضمصصن �أبطصصال �لعمل، رغم حمصصاولت �إبعادهصصا "من قبل 
جمهولصصني"، بح�ضصصب قولها. وقالصصت عامر، �إنهصصا فوجئت 
بات�ضصصال من منتصصج "�لطوفان" �أثناء فصصرتة �لتح�ضر�ت، 
يبلغها فيه عصصن تلقيه معلومات تفيصصد بتوقيعها ح�ريًا 
مصصع �أحصصد �ملنتجصصني، �إل �أنهصصا نفت له هصصذ� �لصصكالم جملة 
عصصن  لإبعادهصصا  بوجصصود حمصصاولت  وعلمصصت  وتف�ضيصصاًل، 
جت�ضيصصد �ضخ�ضية "منرة"، �إل �أنها �أحبطتها و�أ�رت على 
تقدميها. و�أعربت �لفنانة �مل�رية عن �ضعادتها بردود 

�لفعل �لتي تلقتها عن �حللقات �لأوىل،

ك�سفت جمعية ال�سينما التابعة ملركز "Lincoln"عن منح املمثلة الربيطانية هيلني مريين Helen Mirren  يف الدورة الـ45 للحفل، جائزة 
ت�ساريل ت�سابلن، تكرمًيا لها على م�سوارها الفني الذي امتد لأكرث من 50 عاًما.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�ضية  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �مل�ضتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�ضع �لكامر� على �ضورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
 �نتهصصى �ملوؤلصصف �أمين مدحت من كتابة �حللقصصات �لأوىل من م�ضل�ضل 
"�ختفصصاء"  للنجمصصة نيللى كرمي، و�لتى ��ضتقصصرت عليه لتخو�ض به 
مو�ضصصم در�ما رم�ضان �ملقبل مع �ملنتج جمال �لعدل و�ملخرج �أحمد 
مدحصصت. ��ضصصم �لعمل ياأتى مصصن م�ضمون وفكصصرة �مل�ضل�ضصصل، حيث �إن 
نيللصصى كرمي بطلة �لعمصصل تبحث طول �أحد�ث �مل�ضل�ضصصل على زوجها، 
وتظهصصر نيللصصى �ضمن �أحصصد�ث �لعمل �مصصر�أة متزوجة، وفجصصاأة تنقلب 
�لأحصصد�ث ويختفصصى زوجها فى ظصصروف ل تعلم عنها �ضصصىء، وتبحث 
عنصصه ويظهصصر لهصصا �لعديد مصصن �ملفاجاآت بعصصد �لغمو�ض �لتصصى كانت 
تو�جهه مع �أقرب �ملقربني لها من عائلتها. وتقدم نيللى كرمي لأول 
مرة عمل در�مصصى به �لعديد من �لغمو�ض و�لإثارة و�لبحث، حيث �إن 
م�ضل�ضصصل "�ختفاء" بعيصصد متامًا عن �لأعمال �لتصصى كانت تقدمها فى 
مو��ضصصم رم�ضان �لأعو�م �ملا�ضيصصة، ول توجد ممثلة قدمت هذ� �لدور 
مصصن قبل. وهناك جل�ضات عمل مكثفصصه ب�ضكل يومى مع خمرج �لعمل 
�أحمصصد مدحت وبطلة �لعمل وكاتبه للوقوف على �لتفا�ضيل �لنهائية 
للعمصصل، وتر�ضيح باقى �أبطال �لعمل �لذين ي�ضاركون نيللى كرمي فى 
�لأحد�ث بجانب �جلهة �ملنتجة للعمل. وتبد�أ نيللى كرمي فى ت�ضوير 
�مل�ضاهد �لأوىل مصصن �مل�ضل�ضل نهاية �ضهر دي�ضمرب �ملقبل، فى �لعديد 
من �لديكور�ت �لتى يقوم مبعاينتها خمرج �لعمل �حمد مدحت منها 
�ضصصو�رع مدينصصة 6 �كتوبر و�ل�ضيصصخ ز�يصصد ومدينة �لإنتصصاج �لإعالمى 

و�لعديد من �لأ�ضتوديوهات، و�إحدى �ل�ضقق مب�ر �جلديدة.

   ت�ضتعصصد �ملغنية �لأمريكية "تايلور �ضويفت" حاليًا لإطالق �ألبومها 
�ل�ضاد�ض �ل�ضهر �ملقبل، وت�ضوير �إحدى �أغانيه بطريقة �لفيديو كليب، 
 look what you وذلصصك بعد �أن ت�ضصصدرت �أغنية تايلور �لأخصصرة
made me do على موقع �ليوتيوب، حيث ح�ضلت على �أكرث من 
500 مليون م�ضاهدة. ومتهيد�ً لذلك، قامت �ضويفت بجولة ت�ضوير 
�إحصصدى �أغاين �ألبومها �جلديصصد �ملقرر �إطالقه �ل�ضهصصر �ملقبل، و�ضملت 
جولصصة �لت�ضوير رحلة �إىل مطعم "كنتي�ض دياليت"، وهو حمل كباب 
يف �ضارع كنتي�ض �ضمال �لعا�ضمة �لربيطانية، و�رتدت مالب�ض تعود 
لفصصرتة �لثمانينيصصات، فيما مل ت�صصرح �ضويفت عن ��ضصصم �لأغنية �لتي 
تعتصصزم ت�ضويرها. ود�ئمصصًا ما تفاجئ �ضويفصصت معجبيها ومتابيعها 
بالأفصصكار �لتصصي ت�ضتوحيها لتج�ضيصصد �أغانيها، حيث ظهصصرت يف �أحد 
�لفيديوهصصات �لغنائية وهي ت�ضتحم و�ضصصط �لأملا�ض، ويف مرة �أخرى 
�أثناء زحفها د�خل مقربة وجلو�ضها و�ضط جمموعة من �لثعابني، �إل 
�أنهصصا ف�ضلت هذه �ملصصرة �أن تظهر يف م�ضاهد تقصصرتب �إىل �لب�ضاطة �أو 
حياة �مل�ضاهد �ليومية، وذلك د�خل مطعم كباب متو��ضع. و�ضوهدت 
�لنجمصصة �ضويفت، �أغلى جنصصوم �لفن وهوليود، �أثنصصاء ت�ضويرها لأحد 
م�ضاهصصد �أحصصدث �أغانيهصصا يف �أحد مطاعصصم �لكباب �ضمصصال لندن، كما 
�ضملصصت جولصصة �لت�ضويصصر �أي�ضصصًا وجود بع�صصض �أبرز معصصامل لندن، من 
بينهصصا رحلة ليلية حصصول ميد�ن بيكاديللي و�ضاحصصة تر�فلغار وج�ر 
�لألفيصصة، وهي مصصن �أكرث �لأماكصصن �لتي ز�رتها �ضويفصصت مع �ضديقها 
�ملمثل �لربيطاين جو �ألوين. وظهرت �ضويفت �أثناء �لت�ضوير وحولها 
جمموعة من �لر�ق�ضني، خالل م�ضاهد �لت�ضوير، �لتي ر�ضدت بع�ض 
مصصن �أبرز معامل لندن، من بينها رحلة ليليصصة حول ميد�ن بيكاديللي 
و�ضاحة تر�فلغار وج�ر �لألفية، مب�ضاركة �أكرث من 60 �ضخ�ضًا. كما 
خ�ضصصت �لنجمة �ضويفصصت رجال �رطصصة �لعا�ضمة يف لنصصدن بكلمات 
�ل�ضكصصر، �لذيصصن بذلصصو� جهصصد�ً مكثفًا، عنصصد قيامهصصم باإحاطصصة �ملكان 
بحر��ضة مكثقة، نظر�ً لتجمهر �ملعجبني حولها خالل فرتة �لت�ضوير 

�لذي ��ضتمر حتى �ل�ضاعة 3 �ضباحًا.

نيللى كريم تبحث عن زوجها 
في " اختفاء " 

تايلور سويفت تصور أحدث 
أغانيها في محل كباب

موعد والدة طفل 
كايت ميدلتون الثالث

تكشف سبب انفصالها 
عن دياب 

ك�ضصصف ق�ر كن�ضنغتون �مللكي يف بريطانيا عن موعد ولدة 
�لطفل �لثالث لالأمر وليام ودوقة كامربيدج كايت ميدلتون.
فبح�ضصصب ما ذكرت جملة "غصصال" بن�ضختهصصا �لفرن�ضية، �أ�ضدر 
�لق�صصر بيانًا ر�ضميًا جاء فيه: "يعرب دوق ودوقة كامربديج 
عصصن �ضعادتهما باإعالمكصصم �أنهما ينتظر�ن قصصدوم طفلهما يف 
�أبريصصل 2018". وياأتصصي هصصذ� �لت�ريح بعد مصصرور �ضهر على 
�إعصصالن حمل كايت يف 4 �ضبتمرب/�يلول �ملا�ضي، علمًا باأنها 
تعاين من �أعر��ض مزعجة مثل �لغثيان �ل�ضباحي. وقد �نت�ر 
�أخر�ً فيديو طريف ظهرت فيه كايت وهي ترق�ض مع �ضخ�ض 
متنكصصر بصصزي دب �أثناء م�ضاركتهصصا �إىل جانصصب زوجها �لأمر 
وليصصام و�ضقيقصصه هاري يف حصصدث خا�ض بالأطفصصال.    نيللى 
كصصرمي زوجة تبحصصث عن زوجها "�إيصصاد ن�ضار" فصصى م�ضل�ضل " 

�ختفاء "

حتدثصصت �لفنانة �ضرين ر�ضا عن �ل�ضصصورة �لتي جمعتها بالنجم 
عمصصرو ديصصاب �أثنصصاء �لحتفصصال بعيصصد ميصصالده رغصصم �نف�ضالهما، 
موؤكدة �أنهما يحافظان على �ضد�قتهما نظر�ً لوجود بنت وع�رة 
بينهمصصا. و�أ�ضافت خصصالل لقائها بربنامج "هنصصا �لعا�ضمة" عرب 
قنصصاة cbc �لف�ضائيصصة �أنهصصا رحبت بامل�ضاركصصة وذهبت حتى لو 

كان هناك �مر�أة �أخرى يف حياته.
وك�ضفت عن �ضبب ف�ضل جتربة زو�جها من "�له�ضبة" قائلة: "�أنا 
فا�ضلة و�أنا �ل�ضبب يف ف�ضل �لعالقة ولي�ض هو، لأنه ناجح يف كل 
�ضصصيء”، م�ضددة على �نها "ل �حتصصاج لأكرث من جترية ولن تكرر 

جتاربها لأنها فا�ضلة".
و�أ�ضارت �إىل �أنهصصا لي�ضت بحاجة �إىل رجل تتزوجه لأنها ترى �أن 
بد�خلهصصا �مصصر�أة قوية، ما يجعصصل �لكثر مصصن �لأ�ضخا�ض يلجاأون 

لها".

ل ميكصصن �لقول �إّن 2017 �ضنة �ضعصصٍد على �لو�ضط �لفني، بل 
هي لفتصصة يف �أحد�ثهصصا �ل�ضّيئة �لكثصصرة و�ملتالحقة، حيث 
تعّر�ض عدد من �لفنانني يف �لوطن �لعربي، لأحد�ث كبرة 
تر�وحصصت بصصني �ملصصوت و�لف�ضائح علصصى �أنو�عهصصا، و�ل�ضجن 

وحو�دث �ل�ضر �ملريعة.
ولكن ميكن �لقول �إّن �أبرز تلك �حلو�دث كان:

-�إلقاء �لقب�ض على �لفنانصصة �أ�ضالة خالل مغادرتها مطار 
بصصروت �لصصدويل، وكانصصت برفقصصة زوجهصصا �ملخصصرج طصصارق 
�لعريصصان و�ضقيقهصصا �أن�صصض ن�صصري، بعدمصصا مّت �لعثصصور على 
غر�مصصات عصصدة مصصن مصصادة �لكوكايصصني �ملخصصّدرة يف حقيبة 
�ملكيصصاج �خلا�ضة بها، �أ�ضالة �أنكصصرت وقالت �إّن �لكوكايني 
لي�صصض لها، ولكصصن بعد خ�ضوعهصصا للتحاليصصل �ملخربية تبنّي 

�أنها تتعاطى �ملخدر�ت.
-�ضدمصصة جنصصوى كصصرم بعد وفصصاة �ضقيقها �حلصصاج نقول يف 

بد�ية �لعام، نتيجة �إ�ضابته باأزمة قلبية حادة.
-وفاة �ضقيقة �لفنان عا�ضي �حلالين.

-�إلقصصاء �لقب�صصض علصصى �أوكا و�أورتيغصصا و�إيد�عهمصصا �ل�ضجصصن 
بتهمة �لتهرب من �خلدمة �لع�ضكرية.

-�إلقصصاء �لقب�ض على �ملخرج �ضامح عبد �لعزيز، بعد �لعثور 
علصصى مصصو�ّد خمصصدرة يف �ضيارته، �عصصرتف �أنهصصا لال�ضتخد�م 

�ل�ضخ�ضي.
-�ضدور قصصر�ر باإيقاف هيفاء وهبي عن �لتمثيل يف م�ر، 
و��ضصصرت�ط عودتها باإعادة �لعربون للمنتصصج حممد �ل�ضبكي، 
وتكاليصصف يومي ت�ضويصصر مت تقديرها بنحصصو مليون و700 

�لف جنيه.
ا  -وفاة �أربعة فنانني م�ريني بعمر �ل�ضباب، و�أكربهم �ضنًّ
هو �لعالمي و�ملمثل عمرو �ضمر ) 33 عاًما(، �إثر �إ�ضابته 
ب�ضكتصصة قلبية خالل ق�ضائه �إجازة عيصصد �لفطر يف �إ�ضبانيا، 
ووفصصاة �لر�ق�ضصصة غصصزل يف �مل�ضت�ضفى بعصصد تعّر�ضها لزمة 
قلبيصصة، ورحيصصل �لفنانتني �ل�ضابتني د�ليصصا �لتوين ونورلني، 
يف حصصادث �ضصصر مصصوؤمل علصصى طريصصق عصصني �ل�ضخنصصة، خالل 

عودتهما من ق�ضاء �لإجازة.

-رحيصصل �لفنصصان �لكويتصصي عبصصد �حل�ضني عبصصد �لر�ضا خالل 
وجوده يف �إحدى م�ضت�ضفيات لندن للعالج.

-دخصصول �لفنان �لكويتي �ل�ضاب خالد بو �ضخر �مل�ضت�ضفى، 
وخ�ضوعه لعملية ق�ضطرة، بعد تعّر�ضه لنزيف مفاجىء يف 

�لدماغ.
-�نتقصصال تيا �بنصصة �لفنانة نو�ل �لزغبصصي للعي�ض مع و�لدها 
�إيلصصي ديب، لأ�ضباب ل تز�ل جمهولة، ومل تف�ضح عنها نو�ل 
�أو �إيلصصي ديصصب حتصصى �لآن، علًمصصا �أّن �يلي ك�ضصصب دعوى فيال 

"فتقا"، �لتي كانت حمل نز�ع بينه وبني نو�ل.
-�لك�ضصصف عصصن �ضصصور حميميصصة جتمع بصصني �ملمثلصصة نادين 
�لر��ضصصي وطبيب �لتجميل �ملعروف ر�ئصصد لطوف . نادين مل 

ُتنكصصر �لعالقة ولكنها قالصصت �إّن �لك�ضف عن �ل�ضور جاء بعد 
مرور �أ�ضهر عدة على �إنهاء عالقتها بالطبيب.

-ف�ضيحة غادة عبد �لر�زق �لتي �أطلت يف فيديو بث مبا�ر 
على �ن�ضتقر�م مع �لفانز، �أظهر مناطق ح�ضا�ضة من ج�ضدها، 
�لمر �لصصذي جعلها تعتصصذر وتتحدث عن �أمر��ضهصصا �لنف�ضية 

و�لع�ضبية، ولكّن ذلك مل يحِمها من �ملحا�ضبة �لقانونية.
-تعّر�ض �لفنان ملحم زين حلادث �ضر جنا منه باأعجوبة، 

بعد �أن �ضطدمت �ضيارته �ضاحنة ت�ضر بعك�ض �ل�ضر.
-تعّر�صصض �لفنان �أحمصصد �لفي�ضاوي لهجوم فنصصي و�إعالمي، 
بعصصد �طاللتصصه علصصى �مل�صصرح وتلّفظصصه بكالم غصصر لئق يف 

مهرجان �جلونة �ل�ضينمائي.

الوسط الفني متوتر... موت وتعاطي مخدرات وسجن وفضائح هذا شيرين

الن ، وملتابعــــة اخر امل�ستجدات التي تظهر علــــى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ــــص بنــــا، واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ســــًا كتابــــة اآرائك اخلا�سة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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