
دياب يحتفل مع دينا الشربيني

سر دموع أمل عرفة 

حكيم ومي يحييان انتصارات أكتوبر 

معجبة تحرج محمد حماقي

   احتف��ل الفن��ان امل�رصي عمرو دي��اب، بعيد ميالده 
ال��� 56، ، داخ��ل اأح��د املطاعم مبنطق��ة القطامية يف 
القاه��رة، بح�ض��ور مواطنته الفنانة دين��ا ال�رصبيني، 
الت��ي فتحت باب اجلدل جمدداً ح��ول زواجهما مثلما 

تردد خالل الآونة الأخرية. 
ورق�ض��ت دينا مع دياب علي نغم��ات اأغنية "الليلة"، 
الت��ي طرحها الأخ��ري بعد و�ض��ول املنتخب امل�رصي 

لنهائيات كاأ�س العامل برو�ضيا عام 2018.
يذكر اأن عي��د امليالد ح�رصه رجل الأعمال امل�رصي، 
اأحم��د اأبو ه�ضيم��ة، وم�ضمم��ة الأزياء، ه�ض��ام �رصاج 

الدين، وعدد من الأ�ضدقاء املقربني لعمرو دياب.

تابعت الفنانة ال�ضورية اأمل عرفة مباراة املنتخب 
ال�ض��وري اأمام املنتخ��ب الإ�ض��رايل ، وذلك خالل 
م�ضاركته��ا يف فعالي��ات مهرج��ان الإ�ضكندري��ة 
و�ضيط��رت  املتو�ض��ط،  البح��ر  ل��دول  ال�ضينمائ��ي 
عليها حال��ة من ال�ضدمة واحل��زن، وكادت تدخل 
يف نوب��ة من البكاء، بعد ف��وز املنتخب الإ�ضرايل 
يف اللحظ��ات الأخرية، لكن تدخ��ل النجم ال�ضوري 
حمم��د الأحمد واملخرج با�ض��ل اخلطيب، واأكدا لها 
اأن املنتخ��ب بذل اأق�ضى جه��ده، وما حدث م�ضاألة 
ح��ظ . يذك��ر اأن اأم��ل عرف��ة ت�ض��ارك كع�ض��و جلنة 

حتكيم يف امل�ضابقة الر�ضمية للمهرجان.

يحيي املط��رب امل���رصي، حكيم، واملطرب��ة الأردنية، 
م��ي �ضليم، حف��اًل غنائيًا داخل قاع��ة املوؤمترات ب�رصم 
ال�ضي��خ، ، لالحتف��ال باأعي��اد ن���رص اأكتوب��ر املجي��دة، 
وذلك حت��ت رعاية ودعم حمافظ جن��وب �ضيناء، اللواء 
خال��د ف��ودة.  ويق��دم حكي��م خ��الل احلف��ل جمموع��ة 
ُمنتق��اة من اأب��رز اأعماله الفني��ة منها اأغني��ات "ت�ضلم 
الأي��ادي"، و"م�رص اأهي��ه"، و"كلنا واح��د"، و"ياليل"، 
و"ال�ضالموعليكو"، فيم��ا تغني مي �ضليم عدداً من اأبرز 
اأغنياته��ا، منه��ا "لين��ا كالم بعدي��ن"، و"كالم كتري"، 
و"�ضك��ر"، "مني اللي قالك"، و"طال"، و"يا حبيبتي يا 
م���رص"، و"اأن��ت اأكيد يف م�رص". وق��د اأعرب حكيم عن 
�ضعادت��ه الكبرية بامُل�ضاركة يف هذه املنا�ضبة الوطنية 

الغالية على كل م�رصي والغناء يف مدينة ال�ضالم.

فاج��اأت اإح��دى املعجب��ات الفن��ان حمم��د حماقي 
خ��الل حفلت��ه التي اأحياه��ا مبنا�ضبة تخ��رج دفعة 
جدي��دة من كلي��ة التجارة يف جامع��ة ال�ضكندرية، 
عندما رفعت لفتة كتبت عليها طلبًا لتلتقط �ضورة 

معه.
الفت��اة كتبت عل��ى الالفتة: "وحي��اة فاطمة طلعني 
ات�ض��ور معاك"، يف ا�ضارة منها اإىل ابنته "فاطمة"، 

ما جعله ي�ضعر باحلرج، ولبى طلبها على الفور.
وطل��ب حماق��ي من منظم��ي احلفل ال�ضم��اح للفتاة 
بال�ضع��ود اإىل امل���رصح، والتق��ط معها ع��دة �ضور، 

و�ضكرها على حبها له.

ك�سفت تقارير تركية اأن النجمة توبا بويوك�ستون ت�ساجرت مع والدتها يف اأحد املطاعم اأمام النا�س، واأن ال�سبب يف خالفهما العلني هو حبيبها 
رجل الأعمال اأوموت اأفريجان.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

تعاق��د الفنان عمرو واكد على بطولة فيلم جديد بعنوان "ابت�ضم متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
اأنت يف م�رص"، ماأخوذ عن رواية بال�ضم نف�ضه للكاتبة الرو�ضية 
اإلينا �رصبرياكوفا، ومن املقرر اأن يبداأ الت�ضوير نوفمرب)ت�رصين 
الث��اين( املقب��ل بني م�رص ورو�ضي��ا. وتدور اأح��داث الفيلم حول 
ق�ض��ة حقيقي��ة ل�4 فتي��ات رو�ضي��ات، ي�ضاف��رن اإىل م�رص عقب 
تفكك الحتاد ال�ضوفيتي يف اأوائل الت�ضعينات من القرن املا�ضي 
بحث��ًا عن الأم��ن وال�ضتقرار. وقال منت��ج الفيلم حممد ال�رصيف 
اإنه تعاقد منذ فرة مع الكاتبة الرو�ضية على حتويل الرواية اإىل 
عم��ل �ضينمائي، واأ�ضاف اأن موؤلف��ة العمل قامت بالفعل بكتابة 
ال�ضيناري��و واحلوار مب�ضاركة عماد ال�ضباع��ي، م�ضرياًَ اإىل اأنه مت 
التفاق مع خالد مه��ران على اإخراج العمل، اإ�ضافة اإىل التعاقد 
مع مدير ت�ضوير رو�ضي. ومن املقرر اأن ي�ضارك يف بطولة العمل 
اإىل جان��ب عم��رو واك��د 4 فنان��ات رو�ضيات من جن��وم ال�ضف 
الأول يف ال�ضينم��ا الرو�ضي��ة، بح�ضب ما �رصح منتج العمل، على 
اأن يت��م الك�ض��ف ع��ن اأ�ضمائهن يف وق��ت لحق. يذك��ر اأن الفيلم 
�ضيمث��ل ع��ودة لل�ضينما امل�رصي��ة يف رو�ضيا، بع��د غياب طويل 
منذ اأن قدم املخرج الراحل يو�ضف �ضاهني فيلم "النا�س والنيل" 

بالتعاون مع رو�ضيا عام 1968.

اعتل��ى اأول األب��وم للمغني��ة الكندي��ة �ضناي��ا توي��ن منذ 15 
عامًا قم��ة قائمة بيلبورد لالألبوم��ات الغنائية فيما حققت 
مو�ضيق��ى مغني الروك الراحل توم بيت��ي مراكز اأف�ضل على 
القوائ��م الأمريكي��ة بع��د وفاته ه��ذا ال�ضهر. واأظه��رت اأرقام 
�رصك��ة نيل�ض��ن �ضاوند�ض��كان اأن اأكرث م��ن 137 األف ن�ضخة 
من األبوم توين اجلديد وهو بعنوان )ناو( بيعت يف الأ�ضبوع 
الأول اأي قرابة �ضعف مبيعات الإ�ضدارات اجلديدة ملغنيات 
ب��وب مثل دميي لوفات��و ومايلي �ضاير���س. وبيعت نحو 83 
األ��ف ن�ضخ��ة من األب��وم اأف�ض��ل اأعم��ال بيتي م��ع فريقه )ذا 
هارتربيك��رز( والذي �ض��در يف 1993 ليحت��ل بذلك املركز 
الث��اين عل��ى قائم��ة بيلب��ورد الأ�ضبوعية لأك��رث 200 األبوم 
مبيع��ًا يف الولي��ات املتحدة بع��د اأ�ضبوع م��ن وفاة املغني 
�ضاحب اأغنية )اأمريكان جريل( عن عمر 66 عامًا. وحت�ضي 
قائم��ة بيلب��ورد 200 وح��دات مبيع��ات الألب��وم ومبيعات 

واح��داً(  األبوم��ًا  تع��ادل  اأغ��ان  )ع���رص  الأغني��ات 
وال�ضتماع املبا���رص على الإنرنت )1500 

ا�ضتماع يعادل األبومًا(. واأ�ضدرت توين 
)52 عام��ًا( الت��ي ت��راوح اأغانيها 

الري��ف  ومو�ضيق��ى  الب��وب  ب��ني 
األب��وم )ناو( بعدم��ا ابتعدت عن 
ا�ضتوديوه��ات الت�ضجي��ل لع��دة 
�ضنوات ب�ضبب معاناتها من داء 

لمي وجتربة طالق مريرة.
وح��ل األب��وم لوفاتو )تل مي 
ي��و ل��وف م��ي( يف املرك��ز 
الثالث مببيع��ات بلغت 73 
األف ن�ضخة فيما احتل األبوم 
املركز  )ياجن��ر(  �ضاير���س 
اخلام�س بعدما بيعت منه 

األف وحدة.  45

عودة السينما المصرية في روسيا   

شنايا توين على قمة قائمة 
بيلبورد 

تتلقى هدية ثمينة من 
زوجها

اإلمارات تنصر مريم 
حسين 

 �ضارك��ت الفنانة اليمنية بلقي�س فتحي متابعيها على "�ضناب �ضات" 
مبقط��ع فيديو ملفاجاأة اأعدها له��ا زوجها رجل الأعمال �ضلطان عبد 

اللطيف.
ون���رصت بلقي�س �ض��ورة الهدية الثمينة الت��ي تلقتها وهي عبارة عن 
ميكروفون مطلي بالذهب مع قاعدة له  مطلية بالذهب اأي�ضًا. وبدت 
م�ضدوم��ة من هول املفاجاأة من خالل رّد فعله��ا لدى روؤية الهدية، 
لت�ضحك وتقول: "�ضكراً.. اأنا كثري �ضعيدة، اأحلى هدية �رصاحة"، لريد 

عليها زوجها قائاًل: "حبيبتي ت�ضتاهلي كل �ضيء".
تفاع��ل اجلمه��ور ب�ض��كل وا�ض��ع م��ع املقط��ع، وانق�ضم��ت التعليقات 
ب��ني موؤيد مل�ضاركتها ه��ذا املقطع ومن اعر�س وغ�ض��ب من الأمر، 
معتربين اأنه ت���رصف "ا�ضتعرا�ضي" ي�ضتفز الكثري من ال�ضخا�س، ل 

�ضيما املحتاجني منهم.

 ن���رصت املمثلة اخلليجي��ة مرمي ح�ضني جمموع��ة من مقاطع 
الفيدي��و املتتابعة عرب تطبيق �ضناب �ضات، وهي يف حالة من 
ال�ضع��ادة ال�ضدي��دة بع��د اأن علمت بنباأ القب���س على ثالثة من 
اأ�ضحاب التعليقات البذيئة املوجهة اإليها واإىل طفلتها اأمرية. 
وقال��ت مرمي ح�ض��ني يف مقط��ع الفيديو، اإن �رصط��ة املباحث 
الإلكرونية يف الإمارات جنحت يف الإم�ضاك بثالثة اأ�ضخا�س 

رغم اأن اثنني منهم كانوا يقيمون خارج الإمارات. 
وع��ادت مرمي ح�ضني، وحذرت اجلمي��ع من الإ�ضاءة اإليها واإىل 
طفلته��ا بقوله��ا: "اإل بنت��ي.. وم��ن يحاولون عم��ل �ضفحات 

وهمية يل، �ضيتم القب�س عليهم حتمًا".
واأ�ض��ادت مرمي ح�ضني ب��دور ال�رصطة الإماراتي��ة، موؤكدة اأنها 

دولة القانون وحتمي اجلميع، �ضواء مواطنني اأو مقيمني. 

 جم��ع فيل��م جدي��د ب��ني الف��ن الت�ضكيل��ي و�ضح��ر ال�ضينما، 
بع��د اأن ق��رر �ضناعه اختي��ار الر�ض��ام الهولن��دي فين�ضنت 
ف��ان جوخ حم��وراً لعملهم، فج��اء فيلم الر�ض��وم املتحركة 
)يف ح��ب فين�ضنت( عل��ى هيئ��ة بانوراما مل�ض��وار واأعمال 
الفن��ان الراحل، الفيلم من اإخ��راج الربيطاين هيو ويل�ضمان 
والبولوني��ة دوروتا كوبيال ويحك��ي ق�ضة حياة فان جوخ 
حتى وفاته من خ��الل مقابالت خيالية مع �ضخ�ضيات يف 

ر�ضوماته.
وعر���س مهرج��ان ب��ريوت ال��دويل لل�ضينم��ا الفيل��م اليوم 
الأربعاء �ضمن دورت��ه ال�ضابعة ع�رصة التي متتد من الرابع 

اإىل الثاين ع�رص من اأكتوبر )ت�رصين الثاين(.
وينطل��ق الفيلم م��ن مقولة ف��ان جوخ: "ل ميكنن��ا التعبري 
اإل بوا�ضط��ة لوحاتنا" التي كتبه��ا يف ر�ضالته الأخرية قبل 

وفاته.
تبداأ اأحداث الفيلم بعد عام واحد من وفاة الر�ضام الهولندي 
امللق��ب "اأب��و الف��ن احلدي��ث" يف 1890 لتت��اىل اللوحات 
املتحرك��ة بني احلق��ول والودي��ان والطبيع��ة والأ�ضخا�س 
راوية ق�ضة حياة فان جوخ وما كان يدور يف عقله الكبري 

وقلبه احلزين وما بينهما من قلق واكتئاب.
وي���رصد الفيل��م تل��ك احلياة م��ن خالل اب��ن �ضاع��ي الربيد 
اأرمان��د ال��ذي كلفه وال��ده باإي�ضال اآخر ر�ضال��ة كتبها فان 
ج��وخ لأخي��ه ثي��و، ويتحول ه��ذا ال�ض��اب الويف فج��اأة اإىل 
حمقق يف كيفية وماهية وفاة �ضاحب لوحة )ليلة م�ضيئة 

بالنجوم( الأكرث �ضهرة يف العامل.
وحبك��ة الفيل��م الذي عر���س اليوم الأربع��اء يف بريوت يف 
عر���س اأول بالع��امل العربي تنطل��ق من ال�ض��ك يف اأن اأحداً 
قتل ف��ان جوج فتاأخذن��ا برحلة اإعادة النظ��ر والتمعن يف 
لوح��ات ه��ذا الفنان العظي��م و�ضخ�ضياته مث��ل طبيبه بول 
جا�ضي��ه وابنته مارجري��ت و�ضاعي الربي��د جوزيف رولن 
الذين خلدهم فان جوخ يف بورتريهات تكاد تكون ناطقة.
وه��ذه الرحل��ة ال�رصيعة الأ�ضب��ه بزيارة متح��ف فان جوخ 
ال�ضخ��م يف اأم�ض��ردام ت�ضتغ��رق 95 دقيق��ة )م��دة الفيلم( 

مكثف��ة تبحر يف ع��وامل علم النف���س والق�ض��ة البولي�ضية، 
ي�ض��ور الفيل��م ع��امل ف��ان ج��وخ يف جترب��ة �ضينمائية ل 
ت�ضاه��ى بعد اإج��راء اأبحاث دقيق��ة وا�ضتله��ام قطع فان 
ج��وخ الفني��ة ومو�ضوعاتها وم��ن 800 ر�ضالة �ضخ�ضية.  
فقد مات هذا الر�ضام عن 37 �ضنة بعد انتحاره اإثر معاناة 
طويلة م��ع الكتئاب، وبعد 127 �ضنة على وفاته املبكرة 
ل يزال ذواقة الفن ح��ول العامل يحلمون بحياته واأعماله 
واإرثه الفني. ا�ضتغرق حتويل ق�ضة اآخر اأيام فان جوخ اإىل 
فيلم ر�ضوم متحركة �ضبعة اأعوام و�ضاهم يف اإجنازه 125 
ر�ضام��ًا كال�ضيكيًا حمرفًا من حول العامل و65 األف اإطار 
مر�ضوم يدويًا اأي مبع��دل لوحة زيتية يف الثانية الواحدة 

تقريبًا.
وح��از الفيل��م على جائزة اجلمهور م��ن املهرجان الدويل 
للفيل��م يف فرن�ض��ا ع��ام 2017 واجلائ��زة الذهبي��ة م��ن 

مهرجان �ضنغهاي للفيلم يف ال�ضني عام 2017.

لوحات فان جوخ تعود إلى لحياة في فيلم رسوم متحركة في مهرجان بيروت للسينما بلقيس شرطة

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�����س 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 .
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