
إمام: أنا بخير واعتدت الشائعات

لقاء مرشحة لـ "ورا الشمس"

مطاوع مرشحة لـ"ضد المجهول"   

غادة موظفة في بنك

نفى �لفنان �مل�رصي، عادل �إمام، �أنباء تعر�ضه لوعكة 
�ضحي��ة مفاجئة ��ضتلزم��ت نقله �إىل �أح��د �مل�ضت�ضفيات 
يف �لقاهرة.  وقال �إمام، �إنه تلقى �ضياًل من �الت�ضاالت 
�لهاتفي��ة لالطمئنان على �ضحت��ه، م�ضيفًا �أنه موجود 
يف منزل��ه ومل يتعر�س الأي وعكة �ضحية من �الأ�ضا�س. 
و�ضخر �لفنان �لكبري من تلك �ل�ضائعة قائاًل "ملا هتعب 
م���س هق��ول حل��د"، م�ض��ري�ً �إىل �أن��ه مل ينزع��ج من تلك 
�ل�ضائعة، الأنه �أ�ضبح معتاد�ً على �ل�ضائعات ب�ضكل عام، 
�ض��و�ء على م�ضتوى �ضحت��ه �أو �أعماله �لفني��ة. يذكر �أن 
ع��ادل �إمام ي�ضتعد لتقدمي م�ضل�ضل جديد بعنو�ن "عو�مل 
خفية"، من تاألي��ف �أمني جمال وحممد حمرز وحممود 

حمد�ن، ومن �ملقرر عر�ضه يف رم�ضان �ملقبل.

   ر�ض��ح �ملخ��رج �مل���رصي، �أحم��د �ضم��ري ف��رج، 
دور  لتق��دمي  �خلمي�ض��ي  لق��اء  �لفنان��ة  مو�طنت��ه 
�لبطول��ة يف م�ضل�ض��ل "ور� �ل�ضم�س" خلف��ًا للنجمة 
�للبناني��ة، نيك��ول �ضاب��ا، �لتي �عتذرت ع��ن �لدور 
ذ�ت��ه، �إث��ر تعاقده��ا عل��ى �مل�ضارك��ة يف بطول��ة 

م�ضل�ضل "�لهيبة". 
وق��ال م�ضدر م��ن د�خل �مل�ضل�ض��ل، �إن لقاء ت�ضلمت 
�ل�ضيناري��و، �أم���س �جلمع��ة، وبد�أت يف ق��ر�ءة �أوىل 
حلقاته، حيث �أنها �أعجبت بفكرته �لرئي�ضية حينما 
حدثها �ملنتج تامر مر�ض��ي ب�ضاأنها، ولكنها طلبت 
�الط��الع عل��ى �حللق��ات �ملكتوبة حل�ض��م موقفها 
منها ب�ضكل نهائي �ضو�ء بقبولها �أو �العتذ�ر عنها.

ر�ض��ح �ملخ��رج �مل�رصي ط��ارق رفعت، مو�طنت��ه �لفنانة 
"�ض��د  م�ضل�ض��ل  بطول��ة  يف  للم�ضارك��ة  مط��اوع  حن��ان 
�ملجه��ول"، �لذي تق��وم ببطولته �لفنان��ة �مل�رصية غادة 

عبد�لر�زق، و�ملقرر عر�ضه يف رم�ضان �ملقبل.
وعلم م�ضدر �أن حن��ان ��ضتلمت �حللقات �لثالث �ملكتوبة 
م��ن �ل�ضيناريو، للوقوف على �خلط��وط �لعري�ضة لدورها، 
وم��ن �ملقرر �أن حت�ض��م موقفها منه خ��الل �الأيام �لثالث 
�ملقبل��ة، ال�ضيما �أن �ملوؤلف �أمي��ن �ضالمة �أبلغها ب�رصورة 

ح�ضم قر�رها قبل نهاية �الأ�ضبوع �ملقبل.
يذك��ر �أن �آخ��ر �أعم��ال حنان مط��اوع كان��ت م�ضل�ضالت 
"طاقة نور، ه��ذ� �مل�ضاء، وحالوة �لدنيا"، �لتي عر�ضت 

يف رم�ضان �ملا�ضي.

   تعق��د �لفنان��ة �مل�رصي��ة، غادة عبد�ل��ر�زق، جل�ضات 
عم��ل م�ضتمرة مع �ل�ضيناري�ض��ت �أمين �ضالمة و�ملخرج 
طارق رفعت، للوقوف عل��ى �خلطوط �لعري�ضة للعمل، 
�ملق��رر عر�ض��ه يف رم�ض��ان �ملقبل.  وعل��م م�ضدر �أن 
�ضالم��ة �أنه��ى كتابة 3 حلق��ات م��ن �ل�ضيناريو، حيث 
جت�ضد غ��ادة �ضخ�ضية موظفة بنك تدعى "ندى"، وهي 
تنتم��ي للطبق��ة �ملتو�ضطة، وتعي���س حياتها يف هدوء 
دون م�ضاكل، �إال �أنها تتعر�س حلادث ما يقلب حياتها 
ر�أ�ض��ًا على عقب. يذكر �أن �آخ��ر �أعمال غادة عبد�لر�زق 
كان م�ضل�ض��ل "�أر�س جو"، �ل��ذي ُعر�س يف رم�ضان 

�ملا�ضي.

اأولدهما الأ�سبوع  اأّن الأخرية دعت طليقها براد بيت حل�سور حفل عيد الهالويني مع  اأعلنت م�سادر مقّربة من املمثلة الأمريكية اأجنلينا جويل، 
القادم، بح�سب موقع "هافينغتون بو�ست عربي".
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�ضية  و�القت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �مل�ضتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�ضع �لكامري� على �ضورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
�أحيت �لنجمة �للبنانية، هيفاء وهبي، حفاًل غنائيًا، م�ضاء �أم�س علي 
م�رصح �جلامع��ة �الأمريكي��ة يف �لقاهرة، مب�ضارك��ة �لنجم �مل�رصي 

حممد حماقي. 
و�فتتح��ت هيفاء �أوىل فقر�ت �حلفل، و�أطل��ت باإطاللة �ضيفية، حيث 
�أ�ض��ادت مب�ضت��وى �لتنظي��م، ونفت �ضائع��ة منعها م��ن دخول م�رص 
قائل��ة "كالم كتري �تقال �إين ممنوعة من دخول م�رص، وكل ده كالم 

هج�س".
وتاألق��ت �لنجمة �للبناني��ة بغناء جمموعة من �أب��رز �أغنياتها، منها 
"وح�ضني، بو���س �لو�و�، ورجب"، حيث د�عبت جمهورها عند غناء 
�الأغني��ة �الأخ��رية قائلة: "مني ��ضم��ه رجب هنا؟"، ف�ض��اح �حل�ضور 

قائاًل: "كلنا رجب".
وتعر�ض��ت هيف��اء ملوقف حم��رج �أثناء �لغن��اء بعد �نقط��اع �ضوت 
�مليكروف��ون، حيث تعاملت مع �ملوقف بهدوء �ضديد، وحر�ضت على 

تقدمي رق�ضات ��ضتعر��ضية حلني �إ�ضالح �مليكروفون.
و�ضع��د �لنجم حممد حماقي على نغمات �أغنية "نف�ضي �بقي جمبه" 
ث��م قدم عدد�ً من �أبرز �أغنياته، منه��ا "مايني، �أجمل يوم، جري �إيه، 
ما بال�س، �أحلى حاجة فيكي، و�أم �لدنيا"، و��ضتجاب �ملطرب �ل�ضاب 
لرغب��ة جمه��وره بغن��اء �أغنية "3 دق��ات"، موؤك��د�ً �أنها م��ن �أف�ضل 

�الأغنيات �لتي �ضمعها خالل �لفرتة �الأخرية.
و�ضه��د �حلف��ل �ضع��ود فت��اة �إىل خ�ضب��ة �مل���رصح، و�أه��دت حماق��ي 
"تورتة" مبنا�ضبة عيد ميالده، حيث �ضكرها �الأخرية على م�ضاعرها 

�لطيبة نحوه.
يذكر �أن �حلفل كان من تنظيم �رصكة "تالنت دبليو �إم" ملالكها وليد 

من�ضور.

ك�ض��ف �لنج��م �لعاملي جورج كلوين خ��الل حديثه عن حياته 
�الأ�رصية �لتي يعي�ضها مع زوجته �ملحامية �حلقوقية �أمل علم 
�لدين، �أن ق��دوم تو�أميهما �إيال و�ألك�ضن��در، �أ�ضفى "�أجو�ء من 

�لرعب على حياتهما".
وق��ال كل��وين خ��الل حديث��ه ملوق��ع م��ريور �لربيط��اين، �أنه 
يعي���س و�قع��ًا �أ�ضب��ه بفيل��م رع��ب، من��ذ والدة تو�أم��ه يوم 6 
يونيو)حزي��ر�ن( يف �لع��ام �جل��اري، ال�ضيم��ا و�أن��ه يح��اول 

�إطعامهما حاليًا طعامًا منا�ضبًا بعيد�ً عن �حلليب.
وحت��دث كل��وين عن و�ح��دة من ه��ذه �لتجارب �لت��ي و�ضفها 
باملرعبة، وه��ي عندما بد�أ �أطفاله بتن��اول �الأطعمة �ل�ضلبة، 
حي��ث �أ�ضاف �أنه مل يكن يعل��م �لطريقة �لتي ميكن بها �إخر�ج 
قطع��ة جزر من فم تو�أم��ه بعد �أن تناولها، معت��رب�ً ذلك �الأمر 

�أ�ضبه بفيلم رعب.

ودفع��ت ه��ذه �لتجرب��ة يف حي��اة ج��ورج كل��وين، �إىل توجيه 
ن�ضيح��ه الأقر�ن��ه م��ن �الآب��اء، بعدم �إطع��ام �أطفاله��م �أطعمة 
�ضلب��ة، حتى ي�ضل �أطفاله��م �إىل �ملرحلة �لت��ي ميكنهم فيها 

"تغيري حفا�ضاتهم مبفردهم".
و�أ�ضار كلوين �إىل �أن تو�أمه �لبالغ من �لعمر 4 �ضهور، يحاوالن 
�لتح��دث �الآن ولك��ن بلكن��ة بريطانية، ويف �إ�ض��ارة لذلك قال 

كلوين "من �الأف�ضل �أن �أعيدهما �إىل �ضو�بهما ب�رصعة".
و�أو�ض��ح كلوين �أن تو�أمه ال يتقا�ضم��ان �ل�ضفات ذ�تها، حيث 
قال: "�إيال، فتاة �أنيقة وهادئة ت�ضبه و�لدتها �أمل، �أما ��ضكندر 

فهو فو�ضوي يجل�س فقط وياأكل".

هيفاء وحماقي معًا في 
الجامعة األميركية

جورج كلوني في فيلم رعب   

ياسمين صبري  تحتفل مع الحالني
يف مفاج��اأة جديدة ك�ضفت م�ضادر يف م�ضلحة �الأحو�ل �ملدنية 
يف م���رص لبع�س �ملو�قع �الإخبارية عدم وجود �أي وثيقة طالق 
ر�ضمي��ة حتى �الآن تخ�س �لفنانة يا�ضمني �ضربي، وهو ما ي�ضري 
�إىل ع��دم وق��وع �لطالق ب�ض��كل ر�ضمي ونهائي بع��د. من ناحية 
�أخرى قالت �الإعالمية ب�ضمة وهبة، يف برناجمها »هنا �لقاهرة« 
�مُل��ذ�ع عرب ف�ضائية »�لقاه��رة و�لنا�س«، �إنها �ضعرت باإح�ضا�س 
�ض��ئ عقب علمها بانف�ضال يا�ضمني عن زوجها، م�ضرية �إىل �أنها 
ال حت��ب �لتدخل يف �مل�ضائل �ل�ضخ�ضي��ة، وتتمنى باأن يكون ما 
حدث عبارة عن »زوبعة فنجان« ويعود� مرة �أخرى لبع�ضهما.

 ووجه��ت ب�ضمة خالل حلقة ر�ضال��ة خا�ضة �إىل �لفنانة يا�ضمني 
�ض��ربي قائلة: »يا بنتي ر�جعي نف�ض��ك، مفي�س حاجة ت�ضتاهل، 
متخلي���س حاجة تبقى �ل�ضبب يف �نهيار بيتك و�أ�رصتك، ومفي�س 

حاجة هتنفعك يف �الآخر، حتى ولو �ضغلك �أو ��ضحابك«.

�حتفلت �لفنانة �للبنانية �إلي�ضا بعيد ميالدها، م�ضاء 
�أم���س يف �أحد مطاعم �لعا�ضمة ب��ريوت، وبح�ضور 
جمموعة كبرية من �الأ�ضدقاء و�لنجوم، ومن بينهم 
�لفن��ان �للبن��اين عا�ضي �حل��الين وزوجته كوليت، 

و�الإعالمية �للبنانية مي �ضدياق، وغريهم...
يف ه��ذ� �ل�ضي��اق، �نت���رص مقط��ع فيديو م��ن �أجو�ء 
�لعي��د، و�ل��ذي نقلت��ه �ضفح��ة "�أغ��اين �أغن��ي" عن 
كوليت، وظهرت فيه �إلي�ضا وهي ترق�س على �ضوت 

عا�ضي.
ويف مقط��ع فيدي��و �آخر، ظهرت "ملك��ة �الإح�ضا�س" 
وهي تقطع �لكات��و، �لذي كان عبارة عن 6 قو�لب، 
يحم��ل كّل و�ح��ٍد منه��ا حرف��ًا م��ن �إ�ضمه��ا باللغة 

."E L I S S A" الأجنبية�

يع��د مهرج��ان �لعنقاء �لدويل �لرحال فريد م��ن نوعه من حيث 
�لفكرة و�لطرح ويركز يف عمله على �مكانيات �ملر�أة ومو�هبها 
وي�ضاعده��ا يف �لو�ض��ول �ىل طموحها دون و�ضع عقبات ..ويف 
بادرته �جلديدة مهرجان �لعنق��اء يقيم م�ضابقة ملكات �جلمال 
ولكن ب���رصوط غري تقليدي��ة كباقي �مل�ضابق��ات ويعترب �ل�ضبب 
�الول يف كونه��ا غ��ري تقليدية النها ك���رصت �حلو�جز و�لعو�ئق 
و�لقي��ود �مام �مل��ر�أة �لعربية ب�ضكل عام كونه��ا مل ت�ضع �ضمن 
�رصوطه��ا عدم قبول �ملر�أة �ملتزوج��ة �و�ملطلقة �و�الرملة وتعد 
ه��ذه �خلطوة هي �الوىل يف �لعامل �جمع الن �رصوط �مل�ضابقات 
ع��ادة تكون �مل��ر�أة �مل�ضاركة يف م�ضابقات ملك��ة �جلمال لغري 
�ملتزوج��ة ح���رص� ولك��ن م�ضابق��ة �لعنق��اء ك���رصت ه��ذ� �لقيد 
�مامهن وفتحت لهن باب �لتقدمي للم�ضابقة ��ضوة بباقي �لن�ضاء 
�لغ��ري متزوج��ات كي حتقق �ملر�أة طموحه��ا يف �مل�ضاركة ..�ما 
بالن�ضب��ة لباقي فعاليات �ملهرج��ان فهي منح عدد من �جلو�ئز 
للن�ض��اء �ملبدع��ات وللمبدع��ني �ي�ض��ا �لذي��ن ميت��ازون ب�ضلوك 
ح�ض��اري رفي��ع �مل�ضت��وى ومن خمتل��ف �الخت�ضا�ض��ات ومن 
خمتل��ف �لدول �ي�ضا وهذ� بحد ذ�ته يعت��رب د�فع كبري للو�ضول 
نحو �ملج��د وحتقيقه . وموؤ�ض�ض��ة �لعنقاء �لذهبي��ة هي موؤ�ض�ضة 
ثقافي��ة تقع �ضم��ن منظمات �ملجتم��ع �ملدين �ملعتم��دة دوليا 
ووطني��ا يف ميد�نه��ا �لعر�ق��ي متار���س  مهامه��ا �ضم��ن �إطار 
خط��اب ثقايف بحت ُيعنى ب�ضكل �أ�ضا�س مبهمة تكرمي �ملبدعات 
و�ملبدع��ني بجائزة �لعنق��اء كاًل يف جمال تخ�ض�ض��ه ، و�إقامة 
�أن�ضط��ة متنوعة من حلقات نقا�ضية و�حتفاء باإ�ضد�ر�ت ثقافية 
وح��و�ر�ت ون��دو�ت ثقافي��ة �لطاب��ع مبجموعه��ا بغي��ة �إ�ضاعة 
مفاهي��م �إن�ضانية �ضامية نبيلة. �م��ا للوقوف على �هم �مليادين 
و�الخت�ضا�ضات �لتي تركز عليها موؤ�ض�ضة �لعنقاء فهي   �أدبية/ 
فني��ة / �جتماعي��ة / حق��وق �إن�ض��ان / �إعالمي��ة / ريا�ضي��ة 
/ علمي��ة /طبي��ة و�أخ��رى متنوع��ة تتفت��ح بتفت��ح �خلطاب��ات 
�الإن�ضانية �لنبيلة �ل�ضامية.تاأ�ض�ضت �جلائزة عام 2003 ومنحت 
لعدد م��ن �ملوؤ�ض�ض��ات، و�ملبدعات، و�ملبدع��ني �لذين ميتازون 

ب�ضل��وك ح�ضاري رفي��ع �مل�ضتوى، وم��ن �ضت��ى �الخت�ضا�ضات 
و�ل��دول . �إنَّ جهد هذه �لكوكبة �جلدي��دة �ملكرَّمة من �ملبدعات 
و�ملبدع��ني، ق��د خربته��ا عق��ود �لزمن عط��اء فكري��ا �أكادمييا 
و�أدبي��ا وفنيا بحقول �مل���رصح و�ل�ضينما و�لت�ضكي��ل و�ملو�ضيقا 
و�لغن��اء و�ل�ضحاف��ة ... وج��اءت تلك �جله��ود �الإبد�عية  �لعطاء 
�لرثي عرب كفاح متو��ضل من �أجل خلق جماليات �حلياة عر�قيا 
و�إن�ضاني��ا... �إنه��ا لنرب��س ي�ضتح��ق �أن ن�ضع �أكالي��ل �لورد على 
هام��ات م�ضيئة �لبا�ضقة كنخيل �ضومر �الأبدية �لعطاء. و�جلدير 
بالذك��ر �ن م�ضابق��ة ملكة جم��ال �لعنقاء �لدولي��ة وكما ذكرنا 
�آنف��ا تختلف عن باقي �مل�ضابقات الن �ملتقدمات للم�ضابقة من 

�لطبق��ة �ملثقفة وعلى درج��ة عالية من �لرق��ي فمنهن دكتورة 
جامعي��ة يف كلي��ة �ل�ضيدلة وطبيبة ��ضن��ان ومهند�ضة ومدر�ضة 
لغ��ة �نكليزي��ة وحمامي��ة ومدي��رة مهرج��ان �ضينمائ��ي دويل 
وخريج��ة بكالوريو���س �ع��الم ودكت��ورة يف �الد�رة و�لت�ضويق 
وكذل��ك عار�ض��ات �زي��اء و�جلدي��ر بالذك��ر �ن �ملت�ضابقات من 
دول �لعامل منها"�ملانيا وهولند� و�ملغرب و�ل�ضعودية و�لكويت 
و�جلز�ئر و�لعر�ق و�ل�ضود�ن وم�رص وكند� و��ضرت�يا ومن �ضلطنة 
عمان و�لبحرين ". وكذل��ك ��ضتحدث �مر يف �مل�ضابقة مل يحدث 
م��ن قبل وهو ��ضتبد�ل كلم��ة "و�ضيفة"ب "�مرية" وذلك تكرميا 

للمر�أة وتتوجيا الأن�ضانيتها . 

ألول مرة في تأريخ مسابقات ملكات الجمال 

مؤسسة العنقاء تسمح للمتزوجات والمطلقات واألرامل والمحجبات بالمشاركة 
طالق إليسا

الن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى 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�����ص بن����ا، واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتاب����ة 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 .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 
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