
كليب  بلقيس فتحي يثير الجدل 

هذا مايخفيه كيفانتش تاتليتوغ

إيمي سمير غانم تدعم شقيقتها 

هيدي كرم تتصدر مواقع التواصل 

 بعد حملة �لت�ش��ويق �لتي �عتمدتها للرتويج لكليب �أغنيتها، 
�أثارت �لفنانة �ليمنية بلقي�س فتحي �شجة كبرية من خالل 
�أحدث كليباتها و�لذي حمل عنو�ن "حقري �ل�ش��وق". وتالقت 
�ملغنية من خالل قدرتها على �لتمثيل، وقد �شاركها �لكليب 
طفل �ش��غري يدعى خالد ر�كان. وت��دور �حد�ث �لكليب حول 
زوجة تفقد زوجها �لذي يعمل يف �ل�شلك �لع�شكري، وت�شبح 
وحيدة م��ع �بنها، و�ملعاناة �لتي متر به��ا �لعائلة يف فرتة 
غي��اب �ل��زوج لإمتام مهمت��ه �لوطنية. ووجه��ت بلقي�س يف 
نهاية �لكليب ر�ش��الة جاء فيها: "حتية قلبية لذوي �شهد�ئنا 
�لبو��ش��ل يف �لوط��ن �لعرب��ي، �أبناوؤهم �أمان��ة يف �أعناقنا"، 
ونالت �لأغنية �إعجاب �لآلف من �ملتابعني خالل �شاعات.

م��ن �ملع��روف �أن �لنج��م �لرتك��ي كيفان���س تاتليت��وغ 
يحر���س على �إبقاء حياته �لعاطفي��ة بعيدة عن �لتد�ول 
يف �ل�ش��حافة، �إل �أنه مل ي�ش��تطع منع خرب حمل زوجته 
ملدة طويلة. ون�رشت �ملو�قع �لرتكية خرب حمل زوجته، 
خبرية �ملو�ش��ة �لرتكية با�شاك ديزر، و�أنها يف �شهرها 
televole نق��اًل ع��ن  �لثال��ث. وذك��ر م�ش��در ملوق��ع 
�أ�ش��دقاء مقربني من �لنجم �لرتكي، �مل�ش��هور يف �لعامل 
�لعربي ب�شخ�ش��ية "مهن��د"، �إن �لزوج��ني يخفيان خرب 
�حلمل خوفًا من �حل�ش��د. من جهة �أخرى، ي�ش��تعد �لنجم 
�لأعلى �ش��عر�ً يف تركيا لت�ش��وير فيلم �ش��ينمائي �شيبد�أ 
ت�ش��ويره مع بد�ية �ل�شتاء، و�ش��يظهر فيه بدور �أب لأول 

مرة خالل م�شريته �لفنية.

رغ��م �إن�ش��غالها بخو�س �ش��باق �لدر�ما �لرم�ش��اين 
من خالل م�شل�ش��ل "وزة وبطة"، و�لذي تتعاون من 
خالل��ه مع زوجها �لنجم ح�ش��ن �ل��رد�د، �إل �أن �إميي 
�ش��مري غ��امن مل ت��رتدد يف دع��م �ش��قيقتها دنيا يف 
�حلف��الت �لإ�شتعر��ش��ية �لتي تقدمه��ا حتت عنو�ن 

"عامل دنيا". 
�لعرو���س  ه��ذه  �أح��د  يف  �لظه��ور  �إمي��ي  وق��ررت 
و�خل�ش��وع لتدريب��ات مكثف��ة يف �لوق��ت �حل��ايل 

��شتعد�د� له لدعم �شقيقتها.
يذك��ر �أن �إمي��ي تعاون��ت م��ع دنيا من��ذ عامني يف 
بطول��ة م�شل�ش��ل "نيلل��ي و�ش��رييهان" وحققت��ا من 

خالله جناحًا كبري�ً.

�ش��اركت �لفنان��ة �مل�رشية هي��دي ك��رم متابعيها على 
"�ن�ش��تغر�م" مبقطع فيديو عف��وي وطريف عن عمليات 
�لتجمي��ل. وقال��ت بطريق��ة عفوي��ة: "عزيزت��ي �مل��ر�أة، 
حبيبتي، �رحمي نف�ش��ك من �لفيل��ر و�لبوتوك�س، طبيعي 
بع��د �ل���40 تظه��ر �لتجاعيد حت��ى عند �لأطف��ال، وم�س 
عي��ب �أب��د�ً، و�أك��ر غلط �أن يك��ون �لوجه من غ��ري تعبري، 
لقد �أ�ش��بحنا كلنا �شبه بع�س، �رحمونا، عيب، �حلذر يف 
��ش��تعمال �لبوتوك�س". وعلقت هيدي على �ملقطع قائلة: 
"للعلم، �أنا م�س �شد عمليات �لتجميل، �أبد� بالعك�س، لكن 
�أنا حا�شة �إنها بقت هو�س و�إدمان. عمليات �لتجميل وما 
�إىل ذل��ك مهمة ج��د� و�رشورية يف ظ��روف معينة، ويف 

�شن معني، م�س عمال على بطال. �لرحمة".

ك�سفت النجمة العاملية كايت وين�سليت Kate Winslet اأّنها مل تزن نف�سها منذ اأكرث من 12 عامًا، بح�سب موقع "Marie Claire" الربيطاين.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�شع �لكامري� على �شورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
ت��ويف مونتي ه��ول �أحد �أ�ش��هر مقدمي �لرب�م��ج �لتلفزيونية يف 
تاري��خ �لتلفزي��ون �لأمريكي، ومق��دم برنامج "لنعقد �ش��فقة"، 
يوم �أم�س عن عمر يناهز 96 عامًا. ��ش��تهر هول بتقدمي برنامج 
�مل�ش��ابقات "لنعقد �ش��فقة" لقر�بة ثالثة عقود. وقال ريت�شارد 
ه��ول �إن و�ل��ده ت��ويف يف منزل��ه يف بيفريل هيل��ز بكاليفورنيا 
ج��ر�ء نوبة قلبية على �لأرجح. وكان �ملت�ش��ابقون يف برناجمه 
يرت��دون �أزي��اء ت�ش��ورهم كبهلو�ن��ات �أو �أور�ق �للع��ب �أو ثمار 
�لطماط��م )�لبن��دورة( �لعمالقة وي�ش��يحون "مونت��ي .. مونتي 
.. مونت��ي" وه��م يحاول��ون �إقناعه ب��اأن يعطيهم فر�ش��ة للفوز 
بغ�ش��الة مالب���س �أو �ش��يارة كادي��الك جدي��دة، و�أحيان��ًا تكون 

�جلو�ئز "مثرية للذهول" مثل حمار �أو �شيارة حمطمة.
وكان مونت��ي م�ش��اركًا يف �إع��د�د "لنعق��د �ش��فقة" وق��دم �أكر 
م��ن 400 حلقة بني عام��ي 1963 و1986 )مع فرت�ت توقف 
عر�ش��ية( ثم عاد م��رة �أخ��رى عام��ي 1990 و1991. وحظي 
�لربنامج ب�ش��عبية كب��رية حتى على �لرغم من تنقله من �ش��بكة 
�إىل �ش��بكة. و�أ�ش��بح "لنعقد �ش��فقة" جزء�ً من �لثقافة �ل�ش��عبية 
�لأمريكية وبات هول �أحد �أ�شهر جنوم �لتلفزيون. وقال ريت�شارد 
ه��ول بالهاتف م��ن كاليفورني��ا: "كثري من �لنا���س يعرفون �أن 
و�ل��دي كان رم��ز�ً تلفزيوني��ًا، لكنه كان د�عم��ًا ل يكل لالأعمال 
�خلريية �لتي كانت تعني له �لكثري مثل عمله �لتلفزيوين متامًا".
ولد هول با�شم مونت هالربين يف 25 �أغ�شط�س عام 1921 لأب 

ميلك جمزر�ً و�أم تعمل يف جمال �لتمثيل.

 It يت�ش��در فيل��م
�إير�د�ت �ل�ش��ينما 
�أمري��كا  يف 
�ل�شمالية متقدمًا 
�ملرك��ز  م��ن 
�ل��ذي  �لث��اين 
�لأ�ش��بوع  �حتل��ه 
�ش��ي  ملا �
باإي��ر�د�ت بلغ��ت 

ملي��ون   17.3
دولر. وج��اء يف �ملرك��ز �لث��اين �لفيل��م �لكومي��دي �جلديد 
)�أمري��كان مي��د( باإي��ر�د�ت بلغ��ت 17.01 ملي��ون دولر. 
�لفيل��م م��ن �إخ��ر�ج دوج ليم��ان وبطولة كل من ت��وم كروز 
ودونال جلي�ش��ون و�ش��ارة ر�يت. وتر�جع فيلم )كينجزمان: 
ذ� جول��د �ش��ريكل( م��ن �ملرك��ز �لأول �لذي �حتله �لأ�ش��بوع 
�ملا�ش��ي �إىل �ملرك��ز �لثال��ث باإي��ر�د�ت بلغ��ت 17 ملي��ون 
دول. ويلع��ب بطولة �لفيلم ت��ارون �إيجرتون وكولني فريث 
ومارك �ش��رتوجن. وتر�ج��ع فيلم )ذ� ليج��و نينجاجو مويف( 
من �ملركز �لثالث �لذي �حتله �لأ�ش��بوع �ملا�شي �إىل �ملركز 
�لر�ب��ع باإير�د�ت بلغت 12 ملي��ون دولر، �لفيلم من �إخر�ج 
ت�ش��اريل بني وب��ول في�رش ولعب دور �لبطولة جاكي ت�ش��ان 
ودي��ف فر�نكو وفريد �أرمي�ش��ني. وج��اء يف �ملركز �خلام�س 
فيل��م �لدر�ما و�لرع��ب �جلديد )فالتالي��رز( باإيرد�ت بلغت 
6.7 ملي��ون دولر. �لفيلم من بطول��ة �إيلني بيدج ودييجو 

لونا ونينا دوبريف ومن �إخر�ج نيلز �أردن �أوبليف. 

وفاة مونتي هول أشهر مقدم 
في التأريخ

It يتصدر إيرادات السينما 
العالمية

عبد النور توجه 
تهديدًا

عامر "داللة" في 
"كارما"

 قالت �لنجمة �للبنانية، �ش��ريين عبد�لنور، �إنها ت�ش��تعد لت�ش��جيل 
�أغنية لبنانية �شعبية يف بريوت خالل �لأيام �ملقبلة. 

و�أ�ش��افت �ش��ريين ، �أن فكرة �لأغنية تدور حول تهديدها ل�شخ�س 
م��ا بطريق��ة خفيفة �لظل، مو�ش��حة �أنه��ا تخو�س جترب��ة �لغناء 
�ل�ش��عبي لأول م��رة، ولكنه��ا تبح��ث ع��ن �لتجري��ب و�لتن��وع يف 

�أعمالها �لفنية ب�شكل عام.
و�أعرب��ت �لفنان��ة �للبنانية عن رغبتها باأن تن��ال �لأغنية �إعجاب 
�جلمهور، م�ش��رية �إىل �أنها �شت�ش��ورها بطريقة �لفيديو كليب عقب 

طرحها مبا�رشة.
يذك��ر �أن �آخ��ر �أعم��ال �ش��ريين عبد�لن��ور �لغنائي��ة كان��ت �أغني��ة 
"بحبك يا مهذب"، �لتي طرحتها كاأغنية منفردة، �لعام �ملا�شي، 

و�شورتها بطريقة �لفيديو كليب يف لبنان.

   قال��ت �لفنان��ة �مل�رشي��ة، وف��اء عام��ر، �إنه��ا ت�ش��تاأنف 
ت�شوير م�شاهدها يف فيلم "كارما" للمخرج خالد يو�شف، 
�خلمي�س �ملقبل، بعد �أن �شورت يومًا و�حد�ً، قبل �أيام عدة. 
و�أ�ش��افت عام��ر، ، �أنه��ا جت�ش��د �شخ�ش��ية "دلل��ة" ع��رب 
�لأح��د�ث، ولكنه��ا حتفظ��ت عن ذك��ر �أي تفا�ش��يل �أخرى 
�أن دوره��ا لي���س كب��ري  �إىل  تخ���س �ل�شخ�ش��ية، م�ش��رية 
�مل�ش��احة، ولكنه��ا و�فق��ت علي��ه لإعجابه��ا بتفا�ش��يله، 
ولرغبتها يف تكر�ر �لتعاون مع �ملخرج خالد يو�شف، بعد 
�أن عملت معه يف فيلمي "كف �لقمر" و"حني مي�رشة" قبل 

�شنو�ت.
وي�ش��ارك يف بطولة "كارما" عمرو �شعد وغادة عبد�لر�زق 

وزينة وخالد �ل�شاوي وح�شن �لرد�د.

 تع��ّد مو�ق��ع �لتو��ش��ل �لجتماع��ي �إح��دى �أه��م �ملحطات 
�لب��ارزة يف حي��اة �لفن��ان �أو �لفنان��ة ب�ش��كل يوم��ي، حيث 
حتول��ت ه��ذه �ملو�ق��ع �إىل م��كان للمناف�ش��ة �لب��ارزة ب��ني 
�لنج��وم و�لنجم��ات، وت�ش��اوي يف �هميته��ا �ملناف�ش��ة من 
خالل �أدو�ر �لبطولة و�لظهور �ملميز على �ل�شا�شة، من خالل 

�أعمال حتظى مبتابعة جماهريية كبرية  .
م�شدر لالأخبار ونفي �ل�شائعات

و�لنج��وم �ل�ش��وريون كغريه��م م��ن جن��وم �لوط��ن �لعربي، 
�أ�ش��بحو� يرّكزون ب�ش��كل كبري على مو�قع �لتو��ش��ل خالل 
�لف��رت�ت �لأخ��رية، لأنه��ا منرب للتو��ش��ل �ملبا���رش، عد� عن 
كونه��ا و�ش��يلة �إعالمي��ة لنق��ل م��ا يريدونه، حي��ث حتولت 
�إىل م�ش��در لأخباره��م �حلقيقي��ة بعي��ًد� ع��ن  ح�ش��اباتهم 
��ا �إىل �أماك��ن للهج��وم �أو ت�ش��فية  �ل�ش��ائعات، ورمب��ا �أي�شً

�حل�شابات مع �آخرين، عد� عن �لتغّني باإعجاب �جلمهور .
تويرت �لأقل متابعة

ويع��ّد موقع تويرت من �أقل �ملو�ق��ع �لتي يحظى بها �لنجوم 
مبتابع��ة �جلمه��ور، نظ��ًر� لع��دم �ش��عبية �ملوق��ع يف �لوطن 
�لعرب��ي، مثل " في�ش��بوك " و"�ن�ش��تقر�م"، �لتي تع��ّد مو�قع 
ي�ش��هل �لتعام��ل معه��ا بنظ��ر �جلمه��ور، �أكر م��ن "تويرت" 
�ملح��دد بع��دد �حل��روف و غريه��ا، وه��ذ� م��ا يف���رش �بتعاد 
�لعديد من �لنجوم �ل�شوريني عن تويرت يف �لبد�ية، و�إقبالهم 
علي��ه موؤخًر� وتركيز ن�ش��اطهم فيه ب�ش��كل كبري لزيادة عدد 

�ملتابعني .
يديرونها باأنف�شهم وبع�شهم مبعاونني

وتختل��ف طريقة �إد�رة �لنجوم حل�ش��اباتهم �لر�ش��مية على " 
تويرت" حيث يعمد �لكثري منهم لإد�رة ح�ش��اباتهم باأنف�شهم، 
ومنهم �ش��كر�ن مرجتى و�لت��ي تعد من �لفنانات �لن�ش��طات 
عل��ى توي��رت، بينما يعم��د �آخ��رون لال�ش��تعانة باأ�ش��خا�س 
تقنيني و م�شاعدين �ش��حافيني، مل�شاعدتهم يف متابعة ما 
ا يف  ُين�رش على �ل�شفحة و �لتدخل حلذف �مل�شيء، وخ�شو�شً
�أوقات �ن�شغال �لفنانني . كما عمد عدد من �لفنانني لتوثيق 
ح�ش��اباتهم ،من �أمثال �ش��كر�ن، وق�ش��ي، ون�رشين، و�شالف 

وغريه��م، بينم��ا ل ز�ل��ت ح�ش��ابات ع��دد �آخر م��ن �لنجوم 
غري موثقة، مثل با�ش��م ياخور.  ق�ش��ي خ��ويل يف �ملقدمة، 
ون�رشين طاف�س ثانية، وكندة علو�س ثالثة �أما يف مو�شوع 
�لرتتيب فيحتل �لنجم �ل�ش��وري ق�شي خويل �ملرتبة �لأوىل 
ب��ني �ملمثلني، من حيث عدد �ملتابعني على " تويرت"، حيث 
�إن��ه يركز ن�ش��اطه ب�ش��كل كب��ري على ه��ذ� �ملوقع، كم��ا �أنه 
يحظ��ى باأعد�د مميزة م��ن �ملتابعني على مو�قع �لتو��ش��ل 
�لأخرى، و��ش��تطاع ق�ش��ي جم��ع 561 �ألًفا م��ن �ملتابعني 
عل��ى تويرت، بف��ارق كبري ع��ن ن�رشي��ن طاف�س، �لت��ي حّلت 
يف �ملرتب��ة �لثاني��ة ب� 308 �آلف متاب��ع، �أما �لنجمة كندة 
علو�س �ملقيمة يف م���رش فحلت يف �ملرتبة �لثالثة ب� 290 

�ألًفا من �ملتابعني .
تيم و�شكر�ن وجيني ومك�شيم، باأكر من مئة �ألف متابع

كما ��ش��تطاع كل من �لنجوم: تيم ح�ش��ن، و�شكر�ن مرجتى، 
وجني ��شرب، ومك�شيم خليل، ح�شد �أكر من مئة �ألف متابع 
عل��ى توي��رت، حيث حل تي��م باملرتبة �لر�بع��ة ب 178 �ألف 
متابع، وجاءت �ش��كر�ن خام�ش��ة ب� 162 �ألف متابع، بينما 
ح��ل مك�ش��يم خلي��ل �شاد�ًش��ا ب��� 145 �ألًف��ا م��ن �ملتابعني، 
وج��اءت جيني ��ش��رب باملرتب��ة �ل�ش��ابعة ب��� 114 �ألًفا من 

�ملتابع��ني . ويبدو وجود تي��م يف �ملرتب��ة �لر�بعة مفاجًئا 
جلمه��وره قيا�ًش��ا بال�ش��عبية �لكبرية �لتي يحظ��ى بها على 
م�ش��توى �لوطن �لعرب��ي . �أمل عرفة، وبا�ش��م ياخور، وو�ئل 
���رشف، وكندة حنا، و�ش��وز�ن جن��م �لدين، باأق��ل من 100 
�أل��ف وحازت �لنجم��ة �أمل عرفة على ثماني��ة وثمانني �ألًفا 
ومئتني من �ملتابعني يف �ملرتبة �لثامنة، بينما حاز با�شم 
ياخور على حو�ىل 67 �ألًفا يف �ملرتبة �لتا�شعة، وجاء و�ئل 
���رشف يف �ملرتبة �لعا�رشة بثمانية و ع�رشي��ن �ألًفا ومئتي 
متاب��ع، وحّل��ت كندة حن��ا باملرتبة �حلادية ع���رشة بو�حد 
وع�رشين �ألًفا و�شتمئة متابع، كما جاءت �شوز�ن جنم �لدين 

باملركز �لثاين ع�رش بو�حد وع�رشين �لًفا ومئتي متابع .
�أرقام قليلة ل�شالف و�شالفة وعابد

ويبدو مفاجًئا ح�شول �لنجمتني �شالف فو�خرجي، و�شالفة 
معمار، على �أرقام قليلة من �ملتابعني، حيث حظيت �شالف 
بثمانية �آلف و�ش��بعمئة و�أربعة ع�رش متابًعا، و�شالفة على 
�ش��تة �آلف ومئة متابع، وعابد فهد على حو�ىل ثالثة ع�رش 

�ألًفا من �ملتابعني .
وكانت �شالف قد �ن�شمت قبل حو�ىل �لعام ملو�قع �لتو��شل 

�لجتماعي ب�شكل عام .

من هم النجوم السوريون األكثر متابعة على تويتر ؟ سيرين وفاء

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا، واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتابة اآرائك اخلا�س����ة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

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