
فريال يوسف تتهيأ لقرطاج 

الرئيسي يحرج خطيبته فرح 

حقيقة اعتزال سميرة سعيد

رمضان يبدأ الديزل مع ياسمين

ت�ستع��د �لنجم��ة فريال يو�سف، لل�سف��ر �إىل تون�س، خالل 
�لأيام �لقليلة �ملقبلة، من �أجل �ل�سفر �إىل تون�س، حل�سور 
مهرج��ان قرط��اج �ل�سينمائ��ى، م�س��رة ف��ى ت�رصحات 
خا�س��ة �أنها د�ئما حتر�س على �لتو�جد ودعم مهرجان 
بلدها لأنه �أي�سا يهدف �إىل تطوير �ل�سينما. يذكر �أن �آخر 
�أعم��ال فريال يو�س��ف كان م�سل�سل "�أر���س جو" بطولة 
�لنجم��ة غادة عبد �لر�زق، عب��د �لرحمن �أبو زهرة، �أحمد 
عبد �ل��و�رث، وهيثم �ساكر، وعبا�س �أب��و �حل�سن، و�أحمد 
�ل�سامى، وعب��د �لعزيز خميون، وفريال يو�سف ، وحممد 
ك��رمي، ومر�د مكرم، و�أحمد عبد �لو�رث، ومها �أبو عوف، 
ويو�س��ف عثمان، ونادية خ��رى، وهو من تاأليف حممد 
عبد �ملعطى، و�إنتاج تامر مر�سى، و�إخر�ج حممد جمعة.

يف �أح��دث فيدي��و يجمع �لنجمني فرح �له��ادي وخطيبها 
عقيل �لرئي�سي عرب تطبيق �سناب �سات، رف�س عقيل طلب 

فرح �لعفوي �أمام متابعيها.
فقد ظه��ر عقيل �لرئي�س��ي وفرح �له��ادي وهما يح�رص�ن 
حف��ل زفاف �أحد �أ�سدقائهما، حيث �أخربته فرح باأنه بعد 
قليل �سيتم �لإعالن عن فقرة �لرق�س بني �لثنائيات، و�أنه 

عليهما �أن ي�ساركا فيها. 
غ��ر �أن عقيل فاجاأ ف��رح برف�سه �ملطل��ق للرق�س معها، 
موؤك��د�ً �أن��ه ل يجي��د �لرق�س �أب��د�ً و�أنه �إذ� ��ستم��ع لطلبها 
�ملل��ح فاإن��ه �سيخط��و عل��ى قدميه��ا باخلط��اأ ويحرجه��ا 
ويوؤملها، لرتد ه��ي: "لي�ست م�سكلة.. �سن�سحك معًا"، لكنه 

رف�س �لأمر متامًا.

�نت���رصت خ��الل �لف��رتة �لأخ��رة �أخب��ار ع��دة ح��ول نية 
�لنجم��ة �سم��رة �سعي��د �لعت��ز�ل، وتفكره��ا بجدية يف 

�تخاذ هذ� �لقر�ر.
ولك��ن، علم م�سدر�أن �لفنان��ة �ملغربية ل تنوي �لعتز�ل، 
ب��ل حت�رص لألبوم جدي��د، و�إن كان ه��ذ� �لتفكر ير�ودها 
كل فرتة، وكان �آخرها قبل عامني، ولكنها كانت ترت�جع 

عنه يف كل مرة.
من جهة ثانية، ن�رصت �سعيد عرب ح�سابها على "�ن�ستغر�م" 
�س��ورة جديدة لها، بالأبي�س و�لأ�س��ود، وخطفت �لنظار 

بجمالها وجاذبيتها ومالحمها �ل�سبابية.

يب��د�أ �لنجمان حمم��د رم�سان ويا�سمني �س��ربى، �ليوم ، 
ت�سوي��ر �أوىل م�ساهد فيلمهما �جلدي��د "�لديزل"، بعد عدة 
تاأجي��الت، وذلك فى "�حلزم �لأخ���رص" مبدينة 6 �أكتوبر، 
وهو �ملكان �خلا�س باملنت��ج �أحمد �ل�سبكى، ومن �ملقرر 
�أن يت�سمر فريق �لعمل عدة �أيام هناك. وي�سارك فى بطولة 
فيل��م "�لديزل"،  كل من فتح��ى عبد �لوهاب وهنا �سيحة، 
وحممد ثروت، و�سيم��اء �سيف، وخالد كمال، وحممد على 
رزق، م��ن تاألي��ف �أم��ني جم��ال وحمم��د حم��رز وحممود 
حمد�ن،  من �إنتاج �أحمد �ل�سبكى،  و�إخر�ج كرمي �ل�سبكى. 
يذك��ر �أن يا�سم��ني �سربى تعاق��دت على بطول��ة �لفيلم 

وذلك فى �للحظات �لأخرة.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
جت��ري �ل�ستع��د�د�ت �لأخ��رة على قدم و�س��اق �ليوم لب��دء ت�سوير 
م�سل�س��ل "�لعبقري: بيكا�س��و"، يف مدينة مالجا، وهو �إنتاج م�سرتك 
�أنطوني��و  "نا�سون��ال جيوجر�في��ك" و"فوك���س21" وبطول��ة  ب��ني 
باندير����س.  وي�ستم��ر �لت�سوير يف م�سقط ر�أ���س بيكا�سو وباندير��س 
�أي�س��ًا حتى �خلمي�س �ملقب��ل، باأماكن مثل كني�س��ة �سانتياجو حيث 
عمد بيكا�س��و وميد�ن مالجيتا، وفقًا ملا �رصح��ت به �ليوم لوكالة 
)�إيف( م�س��ادر مقرب��ة م��ن عملي��ة �لإنت��اج.  و�سوه��دت يف �أماك��ن 
�لت�سوي��ر عربات �إنت��اج، ل�سيما يف �ساط��ئ مي�رصكورديا مبالجا 
�ل��ذي �سيمث��ل �لريف��ر� �لفرن�سي��ة، حيث يتوق��ع �أن يظه��ر �أنطونيو 
باندير����س خ��الل مرحلة ن�س��ج �لفن��ان �لر�حل.  باملث��ل، �سيجرى 
ت�سوير عدة م�ساهد يف �ملنزل �لذي ولد به بيكا�سو وميد�ن مر�سيد 
حي��ث يقع �ملنزل، و�سارع �سان �أجو�ستني �لكائن به متحف بيكا�سو 
و�سق��ة و�ل��ده �لر�سام كذلك خو�سيه رويث بال�سك��و. يذكر �أن بيكا�سو 
ول��د يف 25 �أكتوب��ر )ت�رصي��ن �لأول( 1881 مبدينة مالجا جنوبي 
�إ�سباني��ا، ويعترب من �أ�سه��ر �لر�سامني يف �لعامل، وتويف يف 8 �أبريل 

)ني�سان( 1973.

بع��د خ�سوعه��ا لعملية زرع �لكلى ومثوله��ا لل�سفاء، �إلتقطت 
عد�س��ات "�لبابار�ت��زي" �س��ور� للمغني��ة �لأمركي��ة �سيلينا 
غومي��ز وهي تق�سي وقت��ًا ممتعًا مع حبيبه��ا �ل�سابق �لنجم 
�لكن��دي جا�سنت بيرب و�أثارت �ل�س��ور �ملنت�رصة على �ملو�قع 
�لعاملي��ة �لتي تعنى ب�سوؤون �لفنانني ج��دًل و��سعًا، ما جعل 
�ل�سحافي��ني و�جلمه��ور يتنب��اأون بعودتهم��ا �إىل بع�سهم��ا 
م��رة �أخ��رى. �إل �أن غوميز خرج��ت عن �سمته��ا و�أكدت �أنها 
م��ا ز�ل��ت تو�ع��د �ملغن��ي �ل�سه��ر "ذ� ويكن��د" ومل ينف�سال، 
وباأنه��ا تق�س��ي بع���س �لوقت مع بي��رب ك�سديق لي���س �أكرث. 
ولك��ن يبدو �أن حبيبه��ا "ذ� ويكند" مل تعجبه عالقة �ل�سد�قة 
�لت��ي جمع��ت حبيبته بحبيبه��ا �ل�سابق، لذل��ك حدثت بع�س 
�مل�س��كالت بينهم��ا جعلته يلغ��ي متابعة جمي��ع �أ�سدقائها، 
بالإ�ساف��ة �إىل و�لدته��ا �أي�س��ا، عل��ى تطبي��ق "�إن�ستغ��ر�م"، 
وبعده��ا �أعلن �لثنائي �نف�سالهما بعد �رتباط د�م 10 �أ�سهر. 
م��ن جه��ة ثانية، �أكد موق��ع "بيبول" �أن �أف��ر�د عائلة غوميز 
يرف�س��ون ع��ودة عالقته��ا ببي��رب، 
و��سف��ني �ي��اه ب�"�إن�س��ان حقر 
ولن نقبل به �أب��د�ً". و�أ�سار �إىل 
للم��رة  تقاب��ال  �لثنائ��ي  �أن 
غومي��ز،  من��زل  يف  �لأوىل 
بع���س  ��ستط��اع  حي��ث 
�مل�سورين �إلتقاط �سور 
لبي��رب وه��و يف طريقه 
وبع��د  منزله��ا،  �إىل 
�سيارته  ظه��رت  ذلك 
�أمام �ملن��زل وق�سى 
�ليوم كله يف بيتها. 
وظه��ر �لثنائ��ي بعد 
ذلك وهما يتناولن 
يف  �سوي��ا  �لإفط��ار 
�سب��اح �لي��وم �لت��ايل، 
وكان��ا يتحدث��ان ب�س��كل 
خرج��ا  ذل��ك  وبع��د  ودي، 
�سوي��ًا وذهب��ا �إىل �لكني�سة 

معًا.

بدء تصوير مسلسل بيكاسو

سيلينا وجاستن معا من جديد

تعلق على خبر طالقها الخميسي وراء الشمس 
ب��ني ليلة و�سحاها، �نت�رص خرب ط��الق �لنجمة �للبنانية كارول 
�سماحة وزوجه��ا رجل �لأعمال �مل�رصي وليد م�سطفى ب�رصعة 
�سديدة، مما و�سع �جلمهور يف حالة �سدمة وحرة، خا�سة بعد 

خرب طالق يا�سمني �سربي. 
غ��ر �أن كارول �سماح��ة �سارع��ت بالتعليق على ه��ذ� �خلرب من 
خ��الل ح�سابه��ا �خلا�س عل��ى �ن�ستق��ر�م، حيث ن���رصت �سورة 
جتمعها بزوجها، ووجهت �إليه فيها عبار�ت رومان�سية �حتفاًل 
بعي��د زو�جهما �لر�بع، حيث كتبت "�لي��وم نحتفل بالعيد �لر�بع 

لزو�جنا.. �للهم بارك لنا". 
كارول كتب��ت تغري��دة �أخ��رى ع��رب توي��رت حتمل نف���س �ملعنى 
وت�س��ف �أخب��ار �لط��الق ب��� "�ل�سخيفة"، حي��ث كتب��ت: "مرحبًا 
ي��ا رف��اق.. �أرجوكم ل ت�سدق��و� �أية �سائعات �سخيف��ة قد تكونو� 

�سمعتوها موؤخر�ً".

و�فقت �لفنان��ة �مل�رصية لقاء �خلمي�سي، على �مل�ساركة يف 
بطول��ة م�سل�س��ل "ور� �ل�سم���س" للمخ��رج �أحم��د �سمر فرج، 
ومن �ملقرر �أن توقع ب�سكل ر�سمي مع �جلهة �ملنتجة خالل 
�أيام، متهيد�ً لبدء ت�سوير �أوىل م�ساهدها خالل �أ�سبوع على 

�لأكرث. 
ويك�س��ف م�سدر مق��رب ح�رصي��ًا، تفا�سي��ل �سخ�سية لقاء 
�لت��ي جت�سدها عرب �لأحد�ث، �إذ تلع��ب دور �سحفية حو�دث 
يف �إح��دى �ل�سحف، حيث تقوده��ا �لظروف لتغطية جرمية 
قتل زوج لزوجته، ولكنها تفاجاأ باأن هذ� �لزوج هو حبيبها 

�ل�سابق، وتتو�ىل �لأحد�ث يف �إطار ت�سويقي.
وي�س��ارك يف بطولة "ور� �ل�سم�س" خالد �سليم وعبد �لرحمن 
�أب��و زهرة و�أحمد �سالح ح�سني وجيهان خليل وكوكبة من 

�لنجوم، من تاأليف حممد ناير.  

يف �أر�سي��ف �لأغنية �لعربية �لكثر من �أغ��اين �لديو، بع�سها مّر 
مرور �لكر�م، وبع�سها بقي ر��سخًا يف ذ�كرة �جلمهور، وبع�سها 
ترك خلفه �لكثر من �خلالفات. فلكل ديو ق�سة، منها ما ينتهي 
م��ا �أن يخرج �لفنانان م��ن �ل�ستوديو، ومنها ما يبد�أ فور خروج 
�لدي��و �إىل �لنور، منها ما كان �سبب��ًا يف �سد�قة عمرها �سنو�ت، 
ومنه��ا م��ا �سّبب قطيع��ة حتّولت �إىل ع��د�ء فّني. فما ه��ي �أ�سهر 

تها عند حدود �أبو�ب �ل�ستوديو؟ �أغاين �لديو �لتي مل تنتِه ق�سّ
�أنا": و�ئل كفوري و نو�ل �لزغبي "مني حبيبي 

�س��درت �لأغني��ة يف �لع��ام 1996 وكان��ت �سبب��ًا يف �سه��رة 
ن��و�ل �لزغب��ي وو�ئل كف��وري، وكان عّر�ب �لدي��و يومها �سانع 
�لنج��وم �لأ�سه��ر �سيمون �أ�سم��ر. �لأغنية كان��ت �سببًا يف خالف 
�لنجم��ني، وقد �عرتف��ت نو�ل يف مقابلة لها موؤخ��ر�ً �أّنها وو�ئل 
كانا �سغرين، وحاول كل منهما ن�سب جناح �لأغنية �إىل نف�سه 
يومه��ا، فاختلف��ا بعد �أن قّدم��ا 8 حفالت م�سرتك��ة، و�ألغيا 10 
غنية من كلمات  حف��الت، قبل �أن يعود� ويلتقيا بع��د �سنو�ت. �لأ

مي�سال جحا وحلنها جوزيف جحا.
"�لعام �جلديد": ف�سل �ساكر و�سرين

ه��ي �أغني��ة مل يخمد بريقه��ا رغم مرور �سنو�ت عل��ى �سدورها، 
ت��ذ�ع كل �سن��ة يف ��ستقبال �لعام �جلدي��د، فارتباطها مبنا�سبة 

جعل منها �أغنية مو�سمّية.
جمع��ت بني ف�سل �ساكر و�سرين عب��د �لوهاب قبل عدة �سنو�ت 
وحقق��ت جناح��ًا كبر�ً، و�سّوره��ا �لفنانان حتت �إخ��ر�ج �سعيد 
�ملاروق. كتب كلماتها عبد �هلل �لها�سمي وحّلنها مرو�ن خوري.

"�أخدين معك": ف�سل �ساكر ويار�
�لأغني��ة من كلم��ات �ليا���س نا�رص و�أحل��ان طارق �أب��و جودة، 
�س��درت قب��ل �عتز�ل ف�س��ل �لغن��اء بف��رتة ق�س��رة، و�سّورها 
�لفنان��ان حت��ت �إد�رة �ملخ��رج �سعي��د �مل��اروق. وبعدها بفرتة 
ق�س��رة �عتزل ف�سل �لغن��اء، و�أطلق يف مقابل��ة له ت�رصيحات 
قا�سي��ة بح��ق ي��ار� دون �إي�س��اح �سب��ب خالفهما. ي��ار� قابلت 
�لت�رصيح��ات بالتجاه��ل يف حماول��ة منه��ا لع��دم �إث��ارة خرب 
خالفهم��ا �إعالميًا، وبعده��ا �أعلن ف�سل �عتز�ل��ه و�بتعاده كليًا 

عن �لأ�سو�ء.

"يا رب": مرو�ن خوري وكارول �سماحة
�أغني��ة جمع��ت بني م��رو�ن خ��وري �لذي كت��ب �لكلم��ة وحّلنها 
وكارول �سماح��ة يف �لع��ام 2006 وع��اد م��رو�ن و�سّمها �إىل 
�ألبوم��ه "�أن��ا و�لليل" �لذي �س��در يف �لع��ام 2007. جنح �لديو 
�لذي �س��ّوره �لفنانان حت��ت �إد�رة �ملخرج تي��ري فرن وكان 
خال�سة تعاون جمع مرو�ن وكارول �أكرث من مّرة، بعد �أن غّنت 

�لفنانة �أجمل �أغانيها بتوقيع من مرو�ن.
�إلي�سا و�ل�ساب مامي "حلي دنيايا": 

تعترب �إلي�سا من �أك��رث �لفنانات �للو�تي قّدمن �أغنيات ديو، كان 
�أ�سهرها مع �ل�ساب مامي باأغنية حملت عنو�ن "حلي دنيايا".

�لأغني��ة �لتي �سدرت قبل �سن��و�ت، قام بتلحينها �مللحن حممد 
رحي��م، وكتب كلماته��ا �ل�ساعر عب��د �لعزيز عم��ار، وقد جنحت 

جناحًا كبر�ً مل يرتجم حفالت م�سرتكة للنجمني.
"يوم ور� يوم": �سمرة �سعيد و�ل�ساب مامي

جم��ع بني �سمرة �سعيد و�ل�ساب مام��ي �أي�سًا، وهي من كلمات 
خال��د ت��اج و�أحلان عم��رو م�سطفى. ح�س��د �لدي��و جناحًا فاق 
جن��اح "حلي دنيايا" ب�سبب جن��اح �لكليب، حيث �أحيا �لفنانان 

�أك��رث م��ن حفلة م�سرتك��ة. و�عترب �لدي��و و�حد�ً من �أه��م ما قّدم 
م��ن �أغاين ديو خالل �ل�سن��و�ت �ملا�سية، وقد فازت عنه �سمرة 

بجائزة "وورلد ميوزك �أو�رد".
ما�س ولويل: �ل�ساب خالد وديانا حد�د

جمع��ت �لأغنية ب��ني �لفنانني ديانا ح��د�د و�ل�س��اب خالد، من 
كلم��ات �أحم��د م��رزوق و�أحل��ان حممد يحي��ا، وتوزي��ع مدحت 
خمي���س، ورغ��م �لنجاح �ل�ساحق �ل��ذي حظيت ب��ه، فّجر �ل�ساب 
خالد قبل مّدة مفاجاأة باإعالنه �أّن �ملخرج �سهيل �لعبدول طليق 

ديانا، دفع له وقتها مبلغًا ماليًا �سخمًا ليغني �لديو معها.
وقال �إّن �ملال مل يكن وحده �لذي دفعه للقبول بالأغنية، موؤكد�ً 

�أن �ساكر� نف�سها دفعت 
"قلبي": عمرو دياب و�ل�ساب خالد

�لأغني��ة �سّجل��ت يف �لت�سعيني��ات وجمعت �ل�س��اب خالد وعمرو 
دي��اب، م��ن كلم��ات جم��دي �لنج��ار ومن �أحل��ان �رصي��ف تاج 
و�ل�س��اب خالد، ومن توزيع فريد عو�م��ر. حققت �لأغنية جناحًا 
كب��ر�ً يومه��ا و�عتربت و�حدة من �أهم �أغ��اين �لديو �لتي �أطلقت 
يف �أو�خ��ر �لقرن �ملا�سي. قّدم �ل�ساب خالد �أكرث من ديو، �إل �أّن 
ديو "قلب��ي" بقي �لأجنح يف م�سرته �لفنية، رغم عدم ت�سويره 

على طريقة �لفيديو كليب.
"�لقاهرة": عمرو دياب وحممد منر

رغ��م �جتم��اع فنان��ني كبرين يف �أغني��ة ديو عنو�نه��ا وطني، 
مل حتّق��ق �لأغنية جناح��ًا يذكر، �إذ �نتقد كث��رون تنفيذ �لكليب 
و�عت��ربوه بعيد�ً عن �لو�قع، رغم �أّن �سناع �لعمل �أّكدو� �أّنه كان 
يهدف للدعاي��ة للقاهرة، ما يرّبر ��ستخ��د�م �ملناطق �ل�سياحية 
لت�سوير �لعمل.�لأغنية من كلم��ات �ل�ساعر تامر ح�سني و�أحلان 
عم��رو دياب و�أحمد ح�س��ني، و�لفيديو كليب م��ن �إخر�ج �رصيف 
�س��ربي، �ل��ذي قّدم روؤي��ة جمالية يف �لكلي��ب �عتربها كثرون 
حماولة جتميل للو�قع، فلم جتد �لأغنية �سد�ها بني �مل�رصيني.
Good Stuff ر�غ��ب عالم��ة و�ساكر��س��در �لديو يف �لعام 
2010 و�أث��ار �لكث��ر م��ن �جل��دل، �إذ �أعل��ن ر�غ��ب يومه��ا �أن 
�لأغني��ة دي��و م��ع �ساك��ر�، �إل �أّن �لأغني��ة كانت جم��رد �إعادة 
توزيع من �لفنان لأغنية للفنانة �لعاملية كانت قد �سدرت قبل 
�سن��ة، فقام با�سافة �سوت��ه عليها وتوزيعه��ا باأ�سلوب �رصقي، 
بعد �لتفاق بني �رصكته و�رصكة �سوين �ملنتجة لأعمال �ساكر�.
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