
بيرين غاضبة من الصحافيين

حذاء مايكل في المزاد العلني

هل اعتزل فهمي الغناء؟ 

ما الذي يجمع سركيس وبتيم؟ 

�س��ات، ع��ن  الرتكي��ة بريي��ن  خرج��ت املمثل��ة 
�سمته��ا بع��د ان ا�سبحت �س��رية حملها على كل 
املواق��ع االلكرتونية وال�سح��ف الرتكية، وقالت 
انه��ا غا�سب��ة كثرياً م��ن �سحافة بلده��ا ب�سبب 
اإ�رصاره��ا عل��ى التدخل يف حياته��ا ال�سخ�سية. 
فال�سحافيون وامل�سورون ال يرتكونها بحالها 
ويري��دون ان يعرفوا م��ا اذا كانت تنتظر بالفعل 
طفله��ا االأول من عملية التلقي��ح ال�سناعي التي 

اأجرتها اأم ال.
وما زال��ت بريين حتى الي��وم، ترف�ض االف�ساح 

عن ما اذا كانت حاماًل بالفعل ام ال.

انتع��ل النجم العاملي ماي��كل جاك�سون، حذاء 
رق�ض فيه الأول م��رة موؤديا حركاته ال�سهرية 
 Billie" التي اول ما ظهرت عل��ى وقع اأغنية
Jean"، يوم 25 اذار عام 1983 ومنذ ذلك 
احلني ذاع �سيته من خالل تلك احلركات التي 

حّولته اأيقونة عاملية للرق�ض.
احلذاء يعر���ض مببلغ 10 اآالف دوالر اأمريكي 
"بريجي��ت ك��روز"، �ساحب��ة  اأو�سح��ت  وق��د 
م��زادات GWS ان "اأي �سيء متعلق مبايكل 
جاك�س��ون ه��و اأم��ر غ��ري ع��ادي ول��ه قيم��ة 

تاريخية".

���رّصح الفن��ان امل���رصي اأحمد فهم��ي، انه 
يرك��ز حالي��ا على جم��ال التمثي��ل، وهذا ال 

يعني توقفه عن الغناء، 
اذ ان��ه در���ض املو�سيق��ى لف��رتة 22 عاما، 
لكن��ه يكتفي بالغن��اء يف اأعماله التمثيلية، 
كم��ا عّب عن رغبته بتق��دمي ديو غنائي مع 

زوجته.
اجلدير ذكره انه يعر�ض حاليا الأحمد فهمي 
اجل��زء الثاين م��ن م�سل�س��ل "اأنا �سه��رية اأنا 
اخلائن" عل��ى �سا�س��ة CBC، وي�سارك يف 
بطولته يا�سمني رئي�ض وخالد زكي، واأحمد 

فوؤاد �سليم، وغريهم.

�رصكي���ض  �سيلفي��و  اللبن��اين  املمث��ل  فاج��اأ 
اجلمه��ور، ب�س��ورة ل��ه يف كوالي���ض م�سل�س��ل 
"الهيب��ة الع��ودة" بع��د ان ان�س��م اىل ا���رصة 
امل�سل�س��ل املنتظ��ر. ويف ال�س��ورة ظه��ر م��ع 
بط��ل امل�سل�سل تي��م ح�سن ومتنى ل��ه التوفيق 
يف ه��ذا املو�سم الرم�س��اين قائاًل: "تيم ح�سن 
الغ��ايل جن��م حم��رتف ومتوا�س��ع، كل احلب 
والتقدي��ر وبالتوفي��ق ل��ك يف الهيب��ة العودة 

#رم�سان_٢٠١٨."
ويلعب �سيلفي��و دور �سخ�سية ا�سمها عالء يف 

امل�سل�سل.

ك�سفت م�سادر مقربة من النجمة اأديل اأنها تتلقى درو�سًا يف التمثيل من �سديقتها املقربة النجمة جنيفر لوران�ض احلائزة على جائزة الأو�سكار، ا�ستعدادًا خلو�ض 
اأخريًا حول م�ساركة  لل�سائعات املتداولة  تاأكيدًا  "اأوليفر توي�ست"، وياأتي ذلك  "نان�سي" بائعة الهوى يف فيلم  التمثيلية من خالل جت�سيد �سخ�سية  اأوىل جتاربها 

مرتقبة لأديل يف الن�سخة اجلديدة من الفيلم الكال�سيكي.

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تتهم هؤالء بقتل وئام 
الدحماني

فريال يوسف: دوري في »شورب« من 
وحي الدراما.. وحزنت لتأجيل »الجنرال«

محمد هنيدي يبحث عن نجمة "خفيفة الدم" تشاركه 
"أرض النفاق"

تصريح هام لشرطة مسقط حول 
"Avicii" مصرع النجم العالمي

اأعرب��ت املمثل��ة املغربي��ة م��رمي ح�س��ني ع��ن �سدمته��ا وحزنه��ا 
ال�سدي��د لوفاة الفنانة املغربية وئام الدحم��اين كا�سفًة عن ال�سبب 
ال��ذي اأدى اإىل وفاتها حيث األقت الل��وم على هوؤالء. وجاء ذلك من 
خ��الل ن�رصها مقطع فيديو عب �سفحتها اخلا�سة على اأحد مواقع 
التوا�س��ل االإجتماع��ي حتدثت فيه ع��ن اإت�سال ج��رى بينهما منذ 
ف��رتة قريب��ة، وقال��ت لها كلمة ال ميك��ن اأن تن�ساه��ا وهي "يا رب 
يعطيني ربع �س��بك". واإتهمت ح�سني احل�سابات املمولة وما يتم 
ن���رصه عليها هو ما ت�سب��ب يف رحيلها، واأ�ساف��ت هناك ح�سابات 
ميك��ن من خاللها اأن يحب النا�ض الفنان اأو يكرهوه، الأن القائمني 
عليه��ا يقطع��ون الفيديوه��ات لك��ي ت�سل الفك��رة بالطريق��ة التي 
يريدونه��ا. وتابعت اأن الدحماين اأخبته��ا يف الفرتة االأخرية اأنها 
ت�سع��ر بالتعب النف�س��ي واالإكتئاب واأنها لي�ست ق��ادرة على حتمل 

تعليقات النا�ض. 

ا�ستبع��دت �رصط��ة العا�سم��ة العماني��ة م�سقط، فر�سي��ة جرمية 
 ،"Avicii"  القت��ل يف ق�سي��ة وف��اة النج��م واملو�سيقي الع��امل
 DJ �خالل رحلته ال�سياحية اإىل �سلطنة عمان. وعرث على جنم ال
ال�سوي��دي )28 ع��ام( ميتا يف العا�سمة م�سق��ط، حيث مل يك�سف 
ع��ن �سبب الوف��اة االأكيد حت��ى اللحظة. كما اأك��دت ال�رصطة، بعد 
اإج��راء حتقي��ق وفح���ض وا�سع ملوق��ع الوف��اة، اأن النجم مل ميت 
Av i"  مقتوال، بل هنالك �سبب اآخر.  وجتمع االآالف من ع�سا ق
cii" الراح��ل و�س��ط مدينة ا�ستوكهومل تكرمي��ا لذكراه، اإذ غزى 
الع��امل باأعماله االأخ��رية، وخا�س��ة "Wake Me Up". كما 
دق��ت اأجرا���ض الكنائ�ض يف هولن��دا اأ�سهر اإ�سدارات��ه املو�سيقية. 
وباالطالع على ح�ساب النجم على "اإن�ستغرام"، فقد قام بتحميل 
اآخر �سورة بتاريخ 4 ني�سان اجلاري، يف والية كاليفورنيا، قبل 

مغادرته اإىل �سلطنة عمان.

قال��ت التون�سي��ة فري��ال يو�س��ف، اإنه��ا جت�س��د دور طبيب��ة 
ال��ذي ي�سه��د  "�ُس��ورب"،  �سيدالني��ة يف م�سل�سله��ا اجلدي��د 
عودته��ا اإىل الدرام��ا التون�سي��ة بعد غياب 13 ع��ام، وي�سلط 
العم��ل ال�سوء على حي��اة البلطجي التون�س��ي "علي �ُسِورب" 

الذي تويف بعد نزيف يف املخ عام 1972. 
 واأو�سح��ت فري��ال املغ��زى م��ن اختي��ار "�ُس��وِرب" ا�سم��ًا 
مل�سل�سله��ا اجلدي��د، وعم��ا اإذا كان دوره��ا من واق��ع حياته 
اأم م��ن وحي خيال املوؤلف، وك�سف��ت موقفها من قرار منتج 
م�سل�سله��ا اجلديد "اجلرنال" بخروجه من ال�سبا ق الرم�ساين، 
وكذل��ك قرار جهاز الرقابة عل��ي امل�سنفات الفنية يف م�رص 
با�ستكم��ال ت�سوي��ر م�سل�س��ل "ال�ساهر" بطول��ة حممد فوؤاد 

وال�سورية رغدة. 
 م��ا الذي جذبك للموافقة علي امل�سارك��ة يف بطولة م�سل�سل 

"�ُسورب"؟
اأ�سباب عدة، اأبرزه��ا اإعجابي بال�سيناريو وطبيعة دوري، اإذ 
ت��دور االأحداث حول حياة البلطجي التون�سي "علي �ُسورب"، 
ال��ذي ت��ويف بنزيف يف املخ ع��ام 1972، اإث��ر �سقوطه علي 
دور  فاأج�س��د  دوري  ع��ن  اأم��ا  تون���ض،  االأر�سف��ة يف  اأح��د 
طبيب��ة �سيدالنية تدع��ي "قمر"، تنج��ذب اإيل "�ُسورب" رغم 
ا�سمئزازه��ا من��ه يف مقابلتهم��ا االأويل وتت��وايل االأح��داث. 
حتم�ست للم�سل�سل لوجود ممثلني عبقريني، �سبق اأن تعاونت 
معه��م يف بدايات��ي الفني��ة.  معني كالم��ك اأن دورك م�ستمد 
م��ن واقع حي��اة "علي �ُس��ورب"؟ �ساأل��ت املوؤل��ف ي�رصي بو 
ع�سي��دة مب��ا ج��اء يف �سوؤالك، رغب��ة يف مقابلة ال�سي��دة اإذا 
كان��ت ال�سخ�سي��ة حقيقي��ة، ولكن��ه اأبلغن��ي اأنه��ا من وحي 
خيال��ه، رغ��م تناثر اأقاويل ع��ن حب "�ُس��ِورب" ل�سيدتني يف 
حيات��ه.   وما املغزي م��ن اختيار "�ُسورب" ا�سم��ًا مل�سل�سلك 
اجلديد؟ �سخ�سية البلطجي مرتبطة بهذا اال�سم، وذلك لواقعة 
معين��ة حدث��ت يف طفولته، وحتدي��داً عندما اعت��دى �سابط 
فرن�س��ي وق��ت االحت��الل على وال��ده، حي��ث كان "علي" يف 
ال�ساد�سة من عمره، وعندما حاول الطفل ا�سرتداد حق والده، 
دفعه ال�ساب��ط اأر�سًا و�سخر منه قائاًل: "اأنت حتى معندك�ض 
�ُس��وِرب"، اأي "�س��ارب"، وانطالق��ًا م��ن تل��ك الواقع��ة، اأطلق 
عل��ي نف�س��ه ا�سم "�س��ورب".   كيف ترين عودت��ك اإيل الدراما 
التون�سية بعد فرتة غياب دامت 13 عام؟ �سعيدة بالعودة اإيل 
درام��ا بلدي، وا�ستقت اإليها كثرياً طيل��ة هذه الفرتة، واأمتني 
اأن يحظ��ي "�ُس��ورب" باإعج��اب اجلمهور التون�س��ي والعربي 
عن��د عر�س��ه يف رم�س��ان املقب��ل.  كي��ف ا�ستقبل��ِت خروج 
م�سل�س��ل "اجلرنال" من ال�سبا ق الرم�ساين؟  حزنت بالتاأكيد، 
الأنن��ي حت�رصت لل�سخ�سية جي��داً، وا�سرتي��ت مالب�سها وكل 
م�ستلزماته��ا، ولكن��ي فوجئت بقرار املنت��ج ممدوح �ساهني 
بتاأجي��ل العمل الذي يقوم ببطولته ماجد امل�رصي، 
وكل من ق�سي خويل، ون�رصين طاف�ض، وبناًء 
اأ�س��ارك يف اأعم��ال تليفزيوني��ة  علي��ه ل��ن 
م�رصي��ة يف رم�س��ان املقب��ل، و�ساأكتفي 
بالظه��ور يف م�سل�سل "�ُس��وِرب" بتون�ض، 
واإن كن��ت اأ�ستع��د للعدي��د م��ن االأعمال 
يف م�رص بع��د انق�ساء ال�سهر الكرمي.   
وم��اذا ع��ن موقف��ك م��ن م�سل�س��ل 
الرقابة  اإج��ازة  "ال�ساه��ر" بع��د 

ال�ستمرار ت�سويره؟
ت�سوي��ره  ا�ستكم��ال  اأمان��ع  ال 
بكل تاأكي��د، �رصيطة التن�سيق مع 
�سن��اع "�ُس��وِرب"، ولكن��ي اأعتز 
بالتجرب��ة الت��ي اأج�س��د فيها 
�ساب��ق  ع��ن  خمتلف��ًا  دوراً 

اأعمايل. 

دالي��ا البح��ريي هي ممثل��ة ومقدمة برام��ج م�رصية، 
ولدت عام 1970 يف مدينة طنطا، تربعت على 

عر���ض جمال م�رص عام 1990، كما احتلت 
املرتب��ة ال�سابعة والع���رصون يف م�سابقة 
ملكة جم��ال العامل الت��ي اأقييمت حينها 

يف لو�ض اأجنلو�ض.
در�س��ت يف كلي��ة ال�سياح��ة والفن��اد ق 
وعملت كمر�س��دة �سياحية، ثم عار�سة 

ومقدم��ة  اأزي��اء 
برام��ج عل��ى القناة 
ويف  امل�رصي��ة، 

 2010 نوفم��ب 
غ��دت �سف��رية للنواي��ا 
احل�سنة، وذلك من اأجل 
ال�سكتة  مر�ض  حماربة 

الدماغية.
البحريي   داليا  تزوجت 
م��ن  االأوىل  م��رات،   3

اجنب��ت  م���رصي  رج��ل 
خديج��ة  ابنته��ا  من��ه 

الت��ي توفي��ت بع��د 8 اأ�سهر ثم 
انف�سلت عنه.

فري��د  تزوج��ت   2008 ع��ام 
املمث��ل  حفي��د  املر�س��دي 
الراحل فري��د �سوقي، وا�ستمر 

زواجهم��ا مدة خم���ض �سنوات، 
حيث انها اجنبت منه ابنة ا�سمها 

ق�سمت، لكنهم��ا  انف�سال، وبعدها  
ت��ويف طليقها اثر ح��ادث �سري عام 

2014 . تزوج��ت للمرة الثالثة عام 

2016 م��ن رج��ل اعمال يدعى ح�س��ن �سامي، وذلك  
بع��د موافق��ة ابنتها الوحيدة ق�سمت م��ن زوجها رجل 
االأعم��ال الراح��ل فري��د املر�س��دي، كم��ا ح�سلت على 

موافقة اأ�رصة زوجها الراحل.
واقتحم��ت جم��ال التمثي��ل ع��ام 2000 حيث 
لعب��ت  دور �سع��اد يف فيل��م "عل�س��ان ربن��ا 
يحب��ك" للمخرج راأف��ت امليه��ي، و�ساركها 
يف البطول��ة الفنانة جيهان راتب واملمثل 

اأحمد رز ق.
الكومي��دي  الفيل��م  يف  اي�س��ا  �سارك��ت 
ع��ام  "حمام��ي خل��ع" وذل��ك 
2002 مع املمثل هاين 

رمزي.
يف ر�سيد داليا البحريي 
م��ن  كب��رية  جمموع��ة 
االأف��الم منها فيلم "اأحالم 
حقيقي��ة" مب�ساركة حنان 
فيل��م  اىل  ا�ساف��ة  ال��رتك، 
"الغوا�ض" عام 2006 اىل 
جان��ب املمثل الراحل  عامر 

منيب.
ع��ام 2005 �سارك��ت يف فيلم 
"حرمي كرمي" مع الفنان م�سطفى 
قمر، ولعب��ت دور اإحدى زميالته يف 
اجلامع��ة، وهي ام��راأة متزوجة ولها 
طفل��ني وق��د جل��اأ اإليه��ا ك��رمي حل��ل 
م�سكلته الزوجية، بعد ذلك �ساركت يف 

فيلم "الباحثات عن احلرية".
ا�ساف��ة اىل افالمه��ا ال�سينمائي��ة لديه��ا 
العديد م��ن امل�سل�س��الت ابرزه��ا "�رصخة 
  2007 انت��ج ع��ام  اأنث��ى"، وه��و م�سل�س��ل 
وحت��ّدث ه��ذا العم��ل ع��ن  ق�ساي��ا التح��ول 

اجلن�س��ي م��ن الذك��ر اإىل االأنث��ى، والق��ى حينها جدال 
كبريا بني اجلمهور.

ظهرت داليا البح��ريي عام 2010 يف م�سل�سل "ري�ض 
نع��ام"، اإىل جانب املمثل عمرو واكد وقد كان دورها 
ممي��ز حني مثلت دور ابنة الرج��ل املليونري حتت ا�سم 

"فريدة علوان".
و�سارك��ت املمثل��ة دالي��ا البح��ريي يف م�سل�س��ل "يف 
غم�س��ة ع��ني" اإىل جان��ب الفنان��ة امل�رصي��ة اأنغ��ام  
وعر���ض ع��ب قن��اة MBC م���رص، و�س��ّم جمموعة 
كب��رية م��ن املمثل��ني ابرزه��م  حم��دي اأحم��د، رجاء 
اأحم��د وفي��ق، هن��اء  ال�سقنق��ريي،  اجل��داوي، حمم��د 
ال�سوربج��ي، اأحم��د منري، فت��وح اأحمد، اأحم��د حالوة، 

جنالء بدر، دارين حداد، و�سايل القا�سي.
وكّرم��ت دالياالبح��ريي يف الف��رتة االخ��رية  كاأح�سن 

ممثلة فى مهرجان القنوات الف�سائية.
كما �ساركت يف افالم:

نالت �سهرة كبرية يف االأفالم ال�سينمائية، فباال�سافة 
اىل االأعمال التي ذكرناها �سابقا، �ساركت   داليا   يف 
عملي��ات خا�س��ة، جوبا، زي اله��وا، اأح��الم حقيقية، 
الغوا���ض،  حب��ك،  ي��وم  كان  العم��ارة،  يف  ال�سف��ارة 
الباحث��ات عن احلرية، �سنة اأوىل ن�سب، حمامي خلع، 
عل�س��ان ربنا يحبك. اما امل�سل�س��الت: "يوميات زوجة 
مفرو�س��ة اأوي، القا���رصات، يف غم�س��ة ع��ني، ري���ض 
نع��ام، بنت من الزمن ده، �رصخة اأنثى، علي يا ويكا، 
قلبي يناديك، والبنات". البامج التلفزيونية: �ساركت 
دالي��ا البح��ريي يف العديد م��ن البام��ج التلفزيونية 
ابرزها: "بيومي اأفندي، املراي��ا، اأبي�ض واأ�سود، هاين 
يف االأدغال، اأنا م���رص، خليها علينا، ريتنغ رم�سان، 
التجرب��ة اخلفية، قوي قلبك، رامز قر�ض البحر، احُلكم، 
اأن��ا والع�س��ل  �ساحب��ة ال�سع��ادة، ن��ورت م��ع اأروى، 
2، فا�س��ل ونعود م��ع داوود، طرط��اأ وفنجل، دارك، 

وعفاريت ح�سني االإمام".

جت��ددت ازم��ة الفنان حممد هنيدي م��ع جنم��ات الكوميديا، بعدما 
تع��رثت املفاو�سات معهن للموافقة عل��ى م�ساركته بطولة م�سل�سله 
اجلدي��د "اأر�ض النف��ا ق"، ورف�سه ملن ر�سحهن املخ��رج �سامح عبد 
العزي��ز، ليعي��د لالأذهان ما ح��دث اأثن��اء التح�سري لت�سوي��ر فيلمه 
االأخ��ري "عن��رت ابن ابن �س��داد"، فقد اعت��ذرت الفنان��ة درة عن عدم 
امل�سارك��ة، ومن قبلها النجمة غادة عادل، ب�سبب االرتباط بت�سوير 
اأعم��ال فني��ة عدة، ث��م ع��ادت االأوىل ووافق��ت بعد مراع��اة مواعيد 
ت�سوي��ر ارتباطاته��ا االأخ��رى. هنيدي عق��د جل�سات عم��ل عدة مع 
املخ��رج �سام��ح عبد العزي��ز، لال�ستق��رار على فريق العم��ل مل�سل�سل 
"اأر�ض النفا ق" املقرر عر�سه �سمن مو�سم دراما رم�سان 2018، 
و�سه��د االجتماع رف���ض هنيدي الأغل��ب املر�سحات ل��دور البطولة، 

بخا�س��ة واأن��ه يبح��ث ع��ن جنمة م��ن ال�س��ف االأول ومتل��ك موهب 
كوميدي��ة ، وه��ذه املوا�سفات ال تتواف��ر كثرًيا يف جنم��ات الدراما 
امل�رصي��ة، ع��دا الثالث��ي يا�سم��ني عب��د العزي��ز، وال�سقيقت��ني اإميي 
ودني��ا �سمري غامن، وتق��رر تر�سيح عدد اآخر من املمثالت من ال�سف 
الثاين، بخا�سة واأّن املر�سحات للم�سل�سل اعتذرَن عن عدم امل�ساركة 
الرتباطه��ّن امل�سّب��ق باأعم��ال درامي��ة �سُتعر�ض يف املو�س��م نف�سه. 
م�سل�سل "اأر�ض النف��ا ق" كان يحمل �سابًقا ا�سم "املدينة الفا�سلة"، 
م��ن تاأليف اأحمد عب��د اهلل، وتدور اأحداث امل�سل�سل حول االأخال ق يف 
مدين��ة معينة، والبحث ع��ن الف�سيلة والكرام��ات يف اإطار كوميدي 
�ساخ��ر، وه��و امل�سم��ون نف�س��ه لفيل��م �سهري يحم��ل العن��وان نف�سه 

للكوميديان الراحل "فوؤاد املهند�ض".

داليا البحيري جمعت التمثيل وتقديم البرامج.. وزيجات متعددة مريم 
حسين 

"Avicii"

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�����ض 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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