
هنيدي يزور مصابي الواحات

أزمة في "أفراح إبليس 2"

تامر رجل الموسيقى الذهبي

زينة تفتدي عمرو سعد 

زار الفن��ان امل���ري، حمم��د هني��دي، م�صابي حادث 
طري��ق الواح��ات الإرهابي، الي��وم الإثن��ن، داخل اأحد 
امل�صت�صفي��ات الع�صكري��ة، ال��ذي ا�صت�صه��د في��ه عدد من 

�صباط ال�رطة امل�رية. 
و�ص��د هنيدي م��ن اأزر امل�صابن يف زيارت��ه، واأكد لهم 
اأن ال�صع��ب امل�ري ُيقدر بطولتهم، متمنيًا لهم �رعة 

ال�صفاء والعودة حلماية اأرا�صي الوطن من جديد.
يذكر اأن هنيدي يجهز حاليًا م�روعًا مل�صل�صل تلفزيوين 
بعنوان "اأر���ض النفاق" مع املخرج �صامح عبد العزيز، 

واملقرر عر�صه يف رم�صان املقبل.

  حال��ة من التوتر ت�ص��ود كوالي�ض اجلزء الثاين من م�صل�صل 
"اأف��راح اإبلي�ض"، بعد ا�صط��رار املخرج اأحمد خالد اأمن، 
واملنت��ج ل��وؤي عب��داهلل، حل��ذف ع��دد م��ن م�صاه��د بع�ض 
الأبطال اأثناء عملية املونتاج، وهو ما اأغ�صب عدداً منهم. 
وق��ال م�صدر من داخ��ل امل�صل�صل ، اإن بداي��ة الأزمة تعود 
اإيل اإدخ��ال الكات��ب، جم��دي �صاب��ر، لأدوار جديدة داخل 
اجل��زء اجلديد، وتخ�صي�ض خطوط درامية للممثلن الذين 
ج�ص��دوا تل��ك الأدوار، مما ت�صب��ب يف زيادة ع��دد �صاعات 
الت�صوير، وعدم متا�صيها مع امل�صاحة الزمنية املخ�ص�صة 
للحلق��ات. واأ�ص��اف اأن املخ��رج واملنت��ج ا�صط��را حلذف 
م�صاهد من اأ�صح��اب تلك الأدوار، وكذلك من ال�صخ�صيات 
الرئي�صي��ة الت��ي جمعته��م م�صاه��د معهم، مم��ا ت�صبب يف 

غ�صب اأبطال العمل الأ�صلين.

 اأ�ص��اد �صتيفان��و جبان��ا، مال��ك مارك��ة الأزي��اء العاملية 
"دول�صي اآن��د جبانا" باأناقة وجراءة النجم تامر ح�صنى 
بع��د ارتدائه اأحدث بدلة م��ن ت�صميمات املاركة العاملية 
ف��ى اآخر جل�ص��ه ت�صوير له، والت��ى اأخذه��ا ل�صالح جملة 
"ف��وج" العاملي��ة، وو�صف �صتيفانو تام��ر ح�صنى برجل 
املو�صيق��ى الذهب��ى لأناقت��ه وذوق��ه الرفيع ف��ى اختيار 
مواق��ع  عل��ى  �صفحات��ه  اإح��دى  ع��ر  وكت��ب  مالب�ص��ه، 
التوا�ص��ل الجتماعى: "رج��ل املو�صيق��ى الذهبى يرتدى 
ت�صمي��م دول�ص��ى اآن��د جبان��ا ف��ى جل�ص��ة ت�صوي��ر بق�ر 
حمم��د على التاريخ��ى". واأبدى �صتيفان��و اإعجابا �صديدا 
بحر���ض النج��م العاملى تامر ح�صني عل��ى انتقاء اأحدث 
الت�صميمات العاملية، واختياره الت�صوير فى ق�ر حممد 

على التاريخي.

توا�ص��ل الفنان��ة امل�ري��ة، زينة، ت�صوي��ر م�صاهدها يف 
فيل��م "كارم��ا" للمخ��رج خال��د يو�صف داخ��ل حي بولق 
اأب��و الع��ال مبحافظ��ة القاه��رة.  ويك�ص��ف م�ص��در مقرب 
ح�ري��ًا، تفا�صيل م�صهد نهاية الفيلم، الذي يتعر�ض فيه 
زوج زين��ة، ويلع��ب دوره الفنان عمرو �صع��د، لعتداء من 
قب��ل بلطجية يف احلارة التي يقطن��ان بها، حيث يحاول 
اأحده��م قتله بوا�صطة م�صد���ض، اإل اأن "مدينة" التي جت�صد 
دوره��ا زين��ة، تتلق��ى الر�صا���ض يف ج�صده��ا، وتفت��دي 
زوجه��ا بحياته��ا.  وي�ص��ارك يف بطول��ة "كارم��ا" غادة 
عبدال��رازق وخالد ال�صاوي ووفاء عام��ر وح�صن الرداد 

ودلل عبد العزيز وكوكبة من النجوم.

حتتفل املمثلة الربيطانية اإميليا كالرك، بعيد ميالدها الـ 31، التى ا�صتهرت اإميليا بدور "كالي�صى" اأو "دينريي�س تارجرييان" فى م�صل�صل �صراع 
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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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

ت�ص��در فيلم الرعب والكوميدي��ا Tyler Perry's Boo 2، بطولة متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
النج��م تايل��ر ب��ريى، �صب��اك التذاكر العاملى خ��الل اأ�صبوع��ه الأول، 
حا�ص��ًدا اإي��رادات بلغت 21 ملي��ون دولر اأمريكى، بع��د عر�صه فى 
اأك��ر م��ن 2،388 دور عر���ض �صينمائ��ى، منذ طرحه ي��وم اجلمعة 
املواف��ق 20 اأكتوب��ر ع��ام 2017، وفًق��ا مل��ا ذكره موق��ع "بوك�ض 

اأوفي�ض موجو" الأمريكى.
الفيل��م ينتم��ى لفئة الأك�ص��ن والكوميديا، ومن اإنت��اج ا�صتوديوهات 
"ليون��ز جي��ت" ال�صينمائي��ة، وهو م��ن اإخراج وتاأليف تايلر بريى، 
وي�ص��ارك ف��ى بطولته ع��دد كبري من النج��وم اأبرزه��م، تايلر بريى، 
ب��روك اوهاريون، ليك�صى بانتريا، اإينان��ا �صاركي�ض، باتري�ض لفلى، 

داميوند وايت.
ق�ص��ة الفيل��م تدور ف��ى اإطار م��ن الإث��ارة والكوميدي��ا، حول ثالث 
اأف��راد يخططون خلو�ض مغامرة بالذه��اب اإىل خميم م�صكون، وبعد 
و�صوله��م هناك يتحتم عليهم اله��روب للنجاة باأرواحهم، بعد حترر 

الوحو�ض داخل هذا املكان �صاعية للفتك بهم.

 ت�ص��درت اأغني��ة )بيوتيفول تروما( لنجم��ة البوب الأمريكية 
بينك قائم��ة بيلبورد 200 لالألبوم��ات الغنائية يوم الإثنن 

حي��ث ك��ان واح��داً م��ن اأك��ر مبيع��ات 
الألبوم��ات خالل الع��ام متقدمًا على 

ال��راب  ملغن��ي  جديدي��ن  األبوم��ن 
جوت�ص��ي م��ن ومغن��ي ال��روك بيك.  

وباع األب��وم )بيوتيف��ول تروما( وهو 
�صاب��ع األبوم م�صجل لبين��ك 408 اآلف 

ن�صخ��ة يف الأ�صب��وع الأول لطرح��ه، 
مبيع��ات  الرق��م  ه��ذا  وميث��ل 
والبث  والأغني��ات  الألبوم��ات 
عل��ى النرتن��ت ح�ص��ب اأرق��ام 

�صاوند�صك��ان.  نيل�ص��ن  �رك��ة 
الأول  الأ�صب��وع  ومبيع��ات 
القوي��ة هي اأق��وى بداية لفنانة 
اأك��ر  راب��ع  وه��و  الع��ام  ه��ذا 
ع��ام  يف  لألب��وم  مبيع��ات 
األب��وم  ي�صبق��ه  اإذا   ،2017
)دامن( لكندريك لمار واألبوم 
)م��ور لي��ف( للمغن��ي دريك 
واألبوم )ديفاي��د( لإد �صريان.  
بيلب��ورد  قائم��ة  وحت�ص��ي 

200 وحدات مبيعات الألبوم 
)ع���ر  الأغني��ات  ومبيع��ات 
األبوم��ا واح��دا( اأغ��ان تع��ادل 
عل��ى  املبا���ر  وال�صتم��اع 
ا�صتم��اع   1500( الإنرتن��ت 
يع��ادل األبوم��ًا(، ويف قائمة 
الأغاين الرقمي��ة التي تقي�ض 
مبيع��ات الأغني��ات الفردية 
عل��ى الإنرتن��ت قف��ز فري��ق 
اإماج��ن  البدي��ل  ال��روك 
دراجون��ز اإىل القم��ة باأغنية 

)ثاندر(.

 Tyler Perry's تايلر بيري يقود
Boo 2 إلى شباك التذكر 

بيوتيفول تروما يتصدر 
بيلبورد

مغني الروك جورج 
يونغ

تيمبرليك يحيي مباراة 
السوبر

ت��ويف ج��ورج يونغ، املو�صيق��ي الأ�صرتايل وم��درب فرقة الروك 
الأ�صرتايل "اإي �صي دي �صي"، الإثنن، عن عمر 70 عامًا.

وقال��ت فرقة الهارد الروك الأ�صرتالية على موقعها: "باأمل عميق 
يعت���ر قلوبن��ا، نعلن رحي��ل �صقيقن��ا احلبي��ب واملعلم جورج 
يوجن". واأ�صاف��ت الفرقة "بدون م�صاعدت��ه وتوجيهاته، مل يكن 
لفرقة اإي �صي/دي �صي وجود". وذكرت هيئة الإذاعة الأ�صرتالية 
ب��اأن املو�صيقي يونغ تويف عن عم��ر 70 عامًا. ومل يتم الإعالن 
ع��ن �صبب الوف��اة بح�صب رغبة الأ�رة. وا�صته��ر يونغ لأول مرة 
حينم��ا اأ�صبح ع�صواً يف فرقة الروك التي ظهرت يف ال�صتينيات 
"اإي��زي بيت�ض". وعن يونغ، قالت �رك��ة األبريت�ض للت�صجيالت 
ال�صوتي��ة يف �صفحتها عل��ى موقع التوا�ص��ل الجتماعي في�ض 
بوك: "ك��ان كاتب اأغاين بارز، ومنتجًا رائع��ًا، وفنانًا، وُمعلمًا، 

ومو�صيقيًا غري عادي، 

اأن يحي��ي املغن��ي الأمريك��ي جا�صت��ن تيمرلي��ك     م��ن املق��رر 
ال�صتعرا���ض ال��ذي يج��رى يف ا�صرتاحة ب��ن ال�صوط��ن يف املباراة 
النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية "�صوبر بول" املقررة يف فراير 

)�صباط( املقبل.
وق��ال تيمرلي��ك )36 عام��ًا( ل�صبك��ة اإن بي �ص��ي اأم�ض الأح��د، اإنه" 
متحم���ض للغاي��ة "حل�صوله على ه��ذه الفر�صة للغناء خ��الل ال�صوبر 

بول ال�52 املقرر يف الرابع من فراير 2018 يف ميني�صوتا.
ول��دى �صوؤال��ه حول مب��اراة ال�صوب��ر بول ال���38، عندم��ا ك�صف ثدى 
املغني��ة جانيت جاك�صون بدون عمد خالل اأدائهما ال�صتعرا�ض بن 
�صوط��ي املباراة، مما اأدى لإثارة جدل وا�ص��ع النطاق، قال جا�صتن: 

"هذا لن يحدث هذه املرة".
واأو�ص��ح جا�صتن اأن هدفه من مباراة ال�صوبر بول هذه املرة "تقدمي 

�صهدت الأيام املا�صية ظهوراً لفتًا للعديد من زوجات النجوم 
بعد �صنوات من الغياب بحجة و�صع خطوط حمراء على احلياة 

اخلا�صة لأزواجهن.
والالفت اأن وراء كل ظهور ق�صة مثرية جداً، فبع�صهن ظهر رداً 
عل��ى �صائعات الطالق، والبع�ض الأخ��ر لوقف �صائعات ارتباط 
اأزواجهن بنجمات اأخريات. اإل اأّن جائزة "اأو�صكار اأف�صل ظهور 
لزوج��ن" �صتبق��ى م�صمون��ة للنجم اآ���ر يا�صن ال��ذي حتّدى 
�صائعات مواق��ع التوا�صل الجتماعي حول زوجته واأ�ّر على 
اأن يق��دم له��ا كل م�صاعر احل��ب والحرتام علنًا عل��ى ال�صجادة 

احلمراء ملهرجان اجلونة.
اآ�ر يا�صن وزوجته:

الفن��ان اآ�ر يا�صن ظهر مع زوجته "كنزي" يف م�صاهد تعك�ض 
مدى حبه لها، رداً على �صخرية مواقع التوا�صل الجتماعي من 
فارق العمر بينهما وادعاء اأّنها اأكر منه �صنًا، واأ�ّر اآ�ر على 
اأن يرّد العتبار لزوجته ليجعلها "الأنثى" الأوفر حظًا من بن 

مئات اجلميالت املتواجدات يف حفل ختام مهرجان اجلونة.
 عمرو واكد وزوجته

الفن��ان عمرو واك��د جتاهل كثرياً الأنب��اء املتعلقة بزواجه من 
ملك��ة جم��ال م�ر 2001 �صارة �صاهن، واأ�ص��ار اأكر من مرة 
اإىل اأن الق�ص��ة غ��ري حقيقية دون ذك��ر ا�صماء، ويب��دو اأنه كان 
يري��د التاأكد م��ن ا�صتقرار حياته العائلية قب��ل اأن يقدم زوجته 
ر�صمي��ًا للجمه��ور، وه��و م��ا ح��دث للم��رة الأوىل يف مهرجان 

اجلونة ال�صينمائي.
خالد �صليم وخريية ه�صام

اجلمه��ور ل يفرق اأحيانًا بن حي��اة املمثل ال�صخ�صية واأدواره 
الفنية، ولهذا دائمًا تالحق النجوم �صائعات الزواج من زميالت 
الف��ن، وه��و ما حدث موؤخ��راً مع الفن��ان خالد �صلي��م، الذي رد 
عملي��ًا عل��ى كل ال�صائع��ات بالظه��ور الرومان�صي م��ع زوجته 
خريي��ة ه�ص��ام، ليوؤكد اأنها بنظره اأجمل م��ن كل جميالت عامل 

الفن.
اأ�رف عبد الباقي وزوجته

الفن��ان اأ���رف عبد الباق��ي من اأ�صه��ر النجوم الذي��ن ي�صعون 

خطوط��ًا حمراء ح��ول حياتهم اخلا�صة وعرف عن��ه �صابقًا اأنه 
ل ي�صم��ح بظهور زوجته ال�صيدة نادية ح�ص��ب اهلل الكفراوي، اأو 
بنات��ه اأبداً يف املنا�صب��ات الفنية، ولكنه ك���ر القاعدة موؤخراً 
بظه��ور ن��ادر م��ع اأ�رت��ه يف حفل زف��اف ع�صو فرق��ة م�رح 
م�ر حمدي املريغن��ي على زميلته ا�راء عبد الفتاح، وكانت 
املنا�صب��ة هي رغبة العرو�صن يف الحتفال بعيد ميالد اأ�رف 
الذي وافق نف�ض ي��وم الزفاف، واأكد املقربون وقتها اأن ا�رف 

انتهز الفر�صة ليقدم زوجته بعد "خلع احلجاب".
با�صل خياط مع زوجته ناهد

 ح��وار النجم ال�ص��وري با�صل خياط عن ف��رتة خطوبته للنجمة 
التون�صي��ة هن��د �صري، اأث��ار ف�ص��ول الكثريين ح��ول زوجته، 
واأيهم��ا اأجم��ل خا�ص��ة واأنه��ا مل ت�صارك��ه الظه��ور اب��دا يف 

املحاف��ل الفنية امل�رية، ولهذا ك�صف با�صل فجاأة عن لقطات 
رومان�صي��ة جدا جتمعه بزوجته م��ن كوالي�ض عطلة ال�صيف يف 
خطوة غ��ري م�صبوقة وقيل اإنه ي�صالح زوجت��ه، ويوؤكد للجميع 

اأنها من حتتل قلبه الآن.
اأحمد ال�صقا ومها ال�صغري

�صائعات الطالق بن الفن��ان اأحمد ال�صقا وزوجته مها ال�صغري 
تك��اد تك��ون ال�صائع��ة الوحيدة الت��ي تالحق النج��م املعروف 
بالتزامه الديني وابتعاده عن املغامرات العاطفية مع جنمات 
الف��ن، وكان غياب مها الالف��ت عن كل حفالت وعرو�ض اأفالم 
زوجها يوؤكد ال�صائعة اأكر واأكر، حتى تطوع ابنه يا�صن ون�ر 
اأول �صورة جتمع بن والديه موؤخرا لينفي ال�صائعة، ويوؤكد من 
ط��رف خفي اأن مها خلعت احلج��اب واحتمال اأن يكون هذا هو 
�صب��ب غيابها عن الظهور برفقة زوجه��ا الذي يخ�صى ردة فعل 

جمهوره.
حممد عز وزوجته

ال�صه��رة خطر عل��ى ا�صتقرار احلي��اة العائلية للنج��وم ال�صباب، 
حقيق��ة اأدركه��ا الفن��ان ال�ص��اب حممد ع��ز فبمج��رد تاألقه يف 
م�صل�ص��ل الأب الروح��ي، زوجت��ه ال�صائع��ات م��ن كل جنم��ات 
جيل��ه، وبات��ت كل جل�ص��ة ت�صوي��ر م��ع فنان��ة �صاب��ة مقدم��ة 
ل�صائع��ة ارتباط بينهما، ولهذا قرر قطع الطريق على هواة ن�ر 
ال�صائعات وافرج اأخرياً عن اأول �صورة له مع زوجته واأم ولديه 
التواأم��ن مبنا�صبة عيد ميالدها، وكت��ب حممد عز عر ح�صابه 
على ان�صتقرام: كل �صنه وانتي قمره عمري كله وكل �صنه وانتي 
معاي��ا وجنبي ويف �صه��ري وربنا يق��درين ا�صع��دك واخليكي 

داميا جميلة وبت�صحكي. بحبك".
م�صطفى قمر واأم الأولد

جل�ص��ة ت�صوير رومان�صية جداً للمط��رب م�صطفى قمر والفنانة 
املطلق��ة موؤخ��راً م��روة عب��د املنع��م كان��ت �صبب��ًا يف انطالق 
�صائع��ات ال��زواج بينهم��ا وقي��ل اإّن عق��د الق��ران والزفاف مت 
يف دب��ي حيث تواجدا هن��اك بالفعل ولكن لي���ض للزواج واإمنا 
لت�صوي��ر عمل فني جدي��د، وكالعادة ا�صط��ر م�صطفى لإظهار 
زوجت��ه ال�صي��دة غ��ادة عي�صى معه لل��رد على ال�صائع��ة وتاأكيد 
اأن كل م��ا ن��راه مع جمي��الت الفن جمرد "متثي��ل"، وتبقى "اأم 

الأولد" حبه الوحيد.

زوجات النجوم إلى األضواء مجددًا ووراء كل زوجة "قصة مثيرة" وفاة جاستين

االن ، وملتابعة اخر امل�صــــتجدات التي تظهر على ال�صــــاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�س بنا، واأي�صــــًا الدخول اإىل اأي �صــــفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�صــــًا كتابة اآرائك اخلا�صــــة، كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

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