
كريس يكشف مشاكل خاصة

فنانة تعتذر لزوجة صالح 

دنيا من السعودية إلى السينما

تشابه مذهل بين ابنة اصالة 
وشقيقتها الرضيعة!

ك�ش��ف �لنجم كري�س هيم�ش��ورث عن �أكرث م�شاكله 
�لتي يعاين منها مع زوجته �ملمثلة �إل�ش��ا باتاكي، 
وه��و ع��دم معرفت��ه �للغ��ة �لإ�شباني��ة، خا�شة �أن 

زوجته حتمل �جلن�شية �لإ�شبانية.
وقال هيم�شورث يف برنامج "�لني �شو" مع مقدمة 
�لرب�مج �إلني ديجينريي���س، �إنه �لوحيد يف عائلته 
�ل��ذي ل يتق��ن �لإ�شباني��ة، وه��و م��ا يعر�ش��ه �إىل 

مو�قف حمرجة كثرية معهم.
يذك��ر �أن هيم�ش��ورث ي�ش��ارك يف بطول��ة �لفيل��م 
�جلدي��د "Avengers: Infinity War" م��ع 

كري�س بر�ت، �شكارليت جوهان�شون، وغريهم.   

�عت��ذرت �لفنان��ة �شما �مل���ري، لنجم نادي 
ليفرب��ول �لاعب حممد �ش��اح وزوجته وكل 
حمبي��ه، عما بدر منها يف �لأيام �ملا�شية بعد 

�أن طلبت �لزو�ج منه علنًا �أمام �جلميع.
وج��اء �عت��ذ�ر �شم��ا �مل���ري لاع��ب حممد 
�ش��اح وزوجته، بعد �أن دخل عمدة قريته يف 
�ت�ش��ال هاتف��ي يف برنام��ج �لإعامي جابر 
�لقرموط��ي �ل��ذي �شاأل��ه ع��ن ر�أي��ه يف م�شاألة 
طل��ب �شم��ا �مل���ري �ل��زو�ج من �ب��ن قريته 

حممد �شاح، لريد عليه قائًا: "ل تعليق".

تق��وم �لفنانة �مل�رية دنيا �شمري غامن يف 
�لوقت �حلايل، بعقد جل�شات عمل مع �ملنتج 
ه�ش��ام جم��ال من �أجل عم��ل تعديات على 
م�رحيته��ا �لت��ي عر�شتها م��ن قبل، وذلك 
كي تقوم بعر�شها يف �ل�شعودية، وذلك بعد 
�لعرو�س �لفنية �لتي بد�أت يف �ل�شعودية يف 
�لأ�شه��ر �لأخ��رية، على �أن تع��ود دنيا وتبد�أ 
�لعمل على فيلمه��ا �جلديد، وهو من تاأليف 

م�شطفى �شقر، و�إخر�ج �أحمد �جلندي.
وترغ��ب دني��ا �أن تعو�س غيابه��ا �لدر�مي، 

بالتو�جد �ل�شينمائي هذ� �لعام. 

ن���رت �شام �لذهب��ي �بنة �لفنان��ة �أ�شالة ن�ري 
�أجني��ا، عل��ى  �لر�شيع��ة  ل�شقيقته��ا  �أول �ش��ورة 
ح�شابه��ا عل��ى �ن�شتق��ر�م لتبه��ر متابعيه��ا مبدى 

�لت�شابه بني ماحمهما.
و�شارك��ت �ش��ام �لذهب��ي �بن��ة �أ�شال��ة متابعيه��ا 
ب�ش��ورة تن�ره��ا ل�شقيقتها �لر�شيع��ة �أجنيا من 
و�لده��ا، �إل �إنها مل تذكر �إنه��ا �شقيقتها �ل�شغرى، 
مم��ا دف��ع �لبع�س للظ��ن �إنه��ا �بنتها نظ��ر�ً لل�شبه 
�لكب��ري بينهم��ا، ولكن �رعان م��ا مت �لك�شف �إنها 

�أختها.

مرمي اأوزريل التي غابت فرتة عن ال�سا�سة لفتت اأنظار متابعيها بخ�سوعها للحقن بالبوتوك�س يف كل من خديها و�سفتيها لتبدو منتفخة اأكرث من ال�سابق بالرغم من 
فقدانها الوزن.
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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 ... 

تكشف عن أول صورة لها من 
فيلم "ليلة هنا وسرور"

حنان مطاوع: لن أكرر تجربة تقديم 3 
مسلسالت في وقت واحد مجددًا

ميساء مغربي تخوض مجال 
اإلخراج للمرة األولى في فيلم 

سعودي

فيلم "الرحلة" يشارك في مهرجان أيام القاهرة 
السينمائية

جسدي مليء بالمسامير والشرائح 
ولكني لن أتخلى عن األكشن

ك�شف��ت �لفنان��ة يا�شمني �ش��ربي ع��ن �أول �شورة لها م��ن فيلمها 
�جلدي��د "ليلة هن��ا و�رور"، �ل��ذي ت�شارك يف بطولت��ه مع �لفنان 

حممد �إمام وعدد كبري من �لفنانني.
يف �ل�ش��ورة تظه��ر يا�شمني وهي ترتدي ماب���س كاجو�ل، وكذلك 
�لفن��ان حممد �إمام، و�خت��ار كل منهما �جلين��ز �لأزرق يف �مل�شهد 

�لذي مت ت�شويره منذ �أيام.
وكتبت �لفنانة �ل�شابة تعليًقا على �ل�شورة، "�شباح �ليا�شمني ليلة 
هن��ا و���رور فيلم عي��د �لفطر �إن �ش��اء �هلل، معلنة بذل��ك عن موعد 

عر�شه �لذي حتدد منذ �أيام فقط.
ُيذك��ر �أّن يا�شم��ني تعاونت مع حممد من قب��ل يف فيلم "جحيم يف 
�لهن��د"، �لذي ت�شاركا يف بطولته �شويا مع عدد كبري من �لفنانني، 
منهم: بيومي فوؤ�د، وحمم��د ثروت وغريهما، وحقق جناحا كبري�، 

و�إير�د�ت غري متوقعة.

عاد �ملمث��ل �مل�ري �أحمد �ل�شقا موؤخر�ً م��ن �لد�ر �لبي�شاء بعد 
تكرمي��ه هناك، حيث حر�س عل��ى �حل�شول على �جازة ملدة 12 
�شاعة فقط، من �أجل �لتو�جد مع �جلمهور يف �ملغرب، قبل �لعودة 

لإ�شتئناف فيلمه �جلديد "3 �شهور" و�لذي يو��شل ت�شويره.
ويع��ود �ل�شق��ا يف �لفيل��م لاأك�شن بالرغ��م من �لإ�شاب��ات �لتي 
تاحق��ه د�ئم��ًا �ثن��اء �لت�شوي��ر، حي��ث ق��ال "ب��كل تاكيد متت 
�إ�شابت��ي �أك��رث م��ن م��رة، وج�ش��دي �أ�شب��ح مليئ��ًا بال�ر�ئ��ح 
و�مل�شام��ري ب�شبب هذه �لإ�شاب��ات، ولكني �شخ�س مغامر و�أحب 
كث��ري�ً �أن �أقّدم �لأك�شن بطريقة علمية، و�أتابع �أحدث ما و�شل له 

يف �لعامل �أي�شًا".
وع��ن م��ا �أثري م��ن جدل ع��ن فيلمه "���ري للغاية"، ق��ال �ل�شقا 
"حينما �شيعر�س �لفيلم متاأكد باأنه �شيجد �شدى مع �جلمهور، 

ولكني ل �أحب �أن �أحتدث جمدد�ً عن �مل�شاكل".

قال��ت �لفنانة �مل�رية حنان مط��اوع، �إنها �آثرت �مل�شاركة 
يف بطول��ة م�شل�شل��ني لرم�شان �ملقبل وهم��ا "�شد جمهول، 
و�لرحل��ة"، لع��دم رغبته��ا يف تك��ر�ر جترب��ة �مل�شارك��ة يف 
بطول��ة 3 �أعم��ال تليفزيونية جم��دد�ً، وذلك بع��د م�شاركتها 
يف 3 م�شل�ش��ات �لع��ام �ملا�ش��ي، هي "ه��ذ� �مل�شاء، حاوة 
�لدني��ا، طاقة ن��ور". و�أ�شافت حنان، �أنه��ا تعر�شت لإرهاق 
ج�ش��دي وذهن��ي �أثن��اء �لت�شوي��ر وبع��ده، لفت��ة �إيل �أنها مل 
تخط��ط لتق��دمي 3 م�شل�شات �لع��ام �ملا�ش��ي، ولكن وجدت 
��شتحال��ة يف �لعتذ�ر عن م�شل�شل "ه��ذ� �مل�شاء" لعتبار�ت 
ع��دة، �أبرزها رغبتها يف �لتعاون م��ع �ملخرج تامر حم�شن، 
ف�شًا ع��ن �إعجابها ب�شخ�شية "عبلة" �آن��ذ�ك، �لتي تعتربها 
م��ن �أه��م �لأدو�ر يف م�شريته��ا �لتليفزيونية.وتابعت: �أمتنى 
�أن �أق��دم م�شل�ش��ًا و�حد�ً خال �لأع��و�م �ملقبل��ة، �أو �أن �أقدم 
م�شل�شل��ني يتخللهما ت�شوير فيلم �شينمائي، لأن مدة ت�شوير 
�لفيلم �أقل بكثري م��ن �مل�شل�شل �لتليفزيوين، ولن �أ�شعر بنف�س 
�لإجه��اد كالذي �نتابني �أثناء ت�شوير 3 م�شل�شات.وي�شارك 
يف بطولة "�شد جمهول" غ��ادة عبد�لر�زق وروجينا ودياب 
و�أحم��د �شعي��د عبد�لغن��ي وفر����س �شعي��د ور�ني��ا من�ش��ور، 
م��ن تاأليف �أمين �شام��ة و�إخر�ج طارق رفع��ت، �أما م�شل�شل 
"�لرحل��ة" فم��ن بطول��ة با�شل �خلي��اط وريه��ام عبد�لغفور 

ووليد فو�ز وثر�ء جبيل ومي �شليم، من �إخر�ج ح�شام علي. 

ت�شتع��د �لفنانة مي�شاء مغربي، خلو�س جتربة �لإخر�ج للمرة 
�لأوىل، وذل��ك من خال فيلم �شع��ودي جديد بعنو�ن "وجوه 
حمرمة"، و�لذي �شت�ش��ارك فيه �أي�شًا من خال متثيل بع�س 

.Twofour54 مل�شاهد، �لتي يتم ت�شويرها بدعم من�
 ويعت��رب �لفيل��م �جلدي��د م��ن �أحدث �لأعم��ال �لفني��ة، �شمن 
قائم��ة �لإنتاجات �لفنية �لعربي��ة �ل�شخمة �لتي ت�شت�شيفها 
�لعا�شمة �لإمار�تية �أبوظبي. ويجري حاليًا ت�شوير م�شاهد 
فيل��م "وج��وه حمرم��ة"، مب�شارك��ة �لفنان��ة مي�ش��اء مغربي 
كمخرج��ة وممثل��ة، يف مر�فق ومو�ق��ع �لت�شوي��ر �لتابعة ل� 

Twofour54 يف مدينة خليفة �ل�شناعية.
نخب��ة  �لفيل��م  وي�ش��م  من  

�ل�شعبي��ة  �ملغني��ة  ومنه��م  �لنج��وم، 
توح��ة، �إىل جان��ب عدد م��ن �ملمثلني 

�ل�شعوديني �ملعروفني.
ة �لفيلم ثاثة �أجيال   وتتناول ق�شّ
خمتلفة يف مدين��ة �لريا�س، بدء�ً 

�إىل  و�ش��وًل  �ل�شبعيني��ات  م��ن 
و�لألفي��ة  �لثمانيني��ات  ف��رة 

�جلديدة وحتى �ليوم.
 وي�شم فري��ق �إنتاج �لفيلم 
نح��و 60 خب��ري�ً �إعاميًا، 
منه��م  �لعدي��د  ينتم��ي 
�ملوظف��ني  جمتم��ع  �إىل 
tw o  �مل�شتقل��ني لدى

�أبوظبي. four54 يف 

ول��د كون��ال خيم��و يف �ريناغ��ار ع��ام 1983، هو 
ممث��ل هن��دي �أح��ب �لتمثيل من��ذ �شغ��ره، وكان �ول 
 Gul "Gulshan" دو�ره يف �مل�شل�شل �لتليفزيوين�
Gulfaam عام 1987، يتيمتع ب�شعبية كبرية يف 
�لهن��د، وحتظ��ى �فام��ه ن�ش��ب متابعة عالي��ة، �ذ �نه 
ميتلك �ملوهب��ة �لتمثيلية �لبارع��ة ��شافة �لكاريزما 

و�ل�شخ�شية �لقوية و�حل�شور �لافت.
ويف ر�شي��د �ملمثل كونال خيم��و �لعديد من �لأعمال 
�لت��ي لق��ت رو�ج��ا يف �لع��امل �لعرب��ي �ي�ش��ا ع��رب 
ترجمتها وعر�شها عل��ى قناة "زي �فام"، ومن بني 
Raja HindustanioZakhmo" :هذه �لأفام
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"oVeeru
 نظ��ر� لنجاحات��ه �ملتتالي��ة و�شعبيت��ه �لو��شعة، نال 
ع��ّدة جو�ئ��ز على �فام��ه، ومنها: جائ��زة �شتارد�شت 
جنم جن��وم �لغ��د وجائ��زة نقاب��ة منتج��ي �لأفام و 

�لتلفزيون �أب�شار�.
وت��زوج كونال خيمو م��ن جنمة بولي��وود �شهى علي 
خ��ان �لتي تكربه بخم�س �شنو�ت، وذلك يف 25 يناير 
/ كان��ون �لثاين 2015، �ذ �نه عر���س عليها �لزو�ج 
خ��ال وجودهما يف �لعا�شمة �لفرن�شية باري�س، وقد 
�علن��ت �شه��ى حينه��ا هذ� �خل��رب ع��رب �شفحتها على 
موق��ع �لتو��ش��ل �لإجتماعي توي��ر لتتقا�شم �لفرحة 
م��ع جمهورها ومتتبعيه��ا، وقالت: ل �ش��يء ي�شعدين 
�أكرث من م�شاركتم فرحت��ي، كونال كيمو عر�س علّي 
�ل��زو�ج و�أنا و�فقت". وقد ق�شي��ا �لثنائي �شهر �لع�شل 

يف باري�س.

وقال��ت خان �لبالغة من �لعم��ر 35 عامًا، �إن حبيبها 
كيم��و قّدم لها خامت �لزفاف �ملث��ايل، يف �أكرث مكان 

رومن�شي حول �لعامل.
وبح�ش��ب و�شائل �عام هندية �ن عاقتهما �لعاطفية 
ب��د�أت من��ذ 5 �شنو�ت ح��ني عما �شوي��ًا يف فيلم 99 
ع��ام 2009، ومنذ ذلك �لوقت هما من �أكرث ثنائيات 

بوليوود �إتفاقًا ورومن�شية.
و�قي��م حف��ل �لزف��اف يف ق���ر �لعائل��ة يف مدين��ة 
مومباي بالهند، وح�ره كل عائلة باتاودي �مللكية 
وه��ي عائلة �شها و�أبرزهم �شقيقه��ا �لنجم �شيف علي 
خ��ان وزوجت��ه كارين��ا، وو�لدتهم �شارمي��ا طاجور 

ومتي��ز �حلفل مبظاه��ر �لب�شاطة وع��دم �لإ�ر�ف كما 
ح���ره �لعدي��د م��ن �لأ�شدق��اء �ملقربني م��ن د�خل 

وخارج �لو�شط �لفني.
رزق �لثنائ��ي �أ�شه��ى عل��ي خان و كون��ال كيمو بنت 
��شمه��ا "�إنايا نومي"، وجاء �لك�ش��ف عن �ل�شم حني 
كت��ب �لأب �ملمثل كونال كيمو ع��رب ح�شابه �لر�شمي 
على �ح��د مو�قع �لتو��ش��ل �لجتماعي: "لق��د �أطلقنا 
عل��ى �بنتنا �إنايا نومي كيمو. �بنتنا �ل�شغرية �شعيدة 
و�شحية، و�شكر� لكم جميعا على حبكم ومباركاتكم". 
وكت��ب يف تغري��دة �أخ��رى "نح��ن عل��ى �شط��ح �لقمر 
لت�شاركن��ا طفلة جميلة يف هذ� �لي��وم �مليمون، �شكر� 

للحب و�ل�شاة".
�ف��ادت و�شائل �عام هندي��ة �ن �ملمثل كونال كيمو، 
  Golmaal    Returns ل��ذي ق��دم �آخ��ر �أعمال��ه�
للمخ��رج روهي��ت �شيتي، �شوه��د وهو يرك��ب در�جة 

نارية بدون خوذة يف �شو�رع مومباي.
ما �دى �ىل �ته��ام �ل�رطة له بانتهاك قو�عد �ملرور، 
وتدفيعه غر�مة، وقد ن�ر �ملمثل �ملتزوج من �لنجمة 
�شهى علي خان �شورة له وهو يركب در�جته �لنارية 
عل��ى ح�شاب��ه �خلا���س ع��رب �ح��د مو�ق��ع �لتو��ش��ل 

�لجتماعي و�رفق عليها تعليقا: �نه �أمر حمرج.
ويف �لوق��ت نف�ش��ه، قالت �رطة مومب��اي يف ر�شالة 
�لكروني��ة تلقاه��ا �ملمث��ل "نعل��م �أن كون��ال يح��ب 
�لدر�ج��ات، ونحن نحب �شامة كل مو�طن، نتمنى �ن 

ميكنه جتنب �حلو�دث �ملوؤ�شفة".
�ذ� �ن �لنجم �لهن��دي كونال خيمو ��شتطاع �ن يحجز 
لنف�ش��ه م�شاحة مهمة يف �لو�ش��ط �لتمثيلي من خال 
موهبت��ه �لقوية و�ختيار�ته �ل�شحيح��ة لاأدو�ر �لتي 
يلعبه��ا يف �عمال��ه، كما �ن��ه وزوجت��ه �ملمثلة �شهى 
عل��ي خان يعترب�ن �كرث ثنائ��ي رومان�شية يف �لهند، 
�ذ �ن زو�جهم��ا �ش��ّكل فرح��ة كبرية غ��ري متوقعة يف 

�لو�شط �لفني �لهندي.

ي�ش��ارك فيلم "�لرحلة" يف �لدورة �لثانية من مهرجان �أيام �لقاهرة 
�ل�شينمائي��ة و�لتي ت�شتمر فعالياته خال �لفرة من 23 وحتى 30 
�أبري��ل �جل��اري يف �شينم��ا كرمي، �شينم��ا �لزمال��ك و�شيماتك، وذلك 

بح�شور خمرجه و�أبطال �لفيلم زهر�ء غندور وحنني �لزيد�وي.
�لفيل��م م��ن �خر�ج حمم��د �لدر�جي. وياأت��ي ذلك بعد �أي��ام من فوزه 
بجائزت��ّي جلن��ة �لتحكي��م و�أف�ش��ل ممثل��ة م��ن مهرج��ان م�شق��ط 
�ل�شينمائ��ي �ل��دويل، كما فاز بجائ��زة جلنة �لتحكي��م خال عر�شه 
�لأول يف م���ر يف مهرج��ان �رم �ل�شي��خ �ل�شينمائي، حيث �شارك 

�لفيلم يف �أكرث من 10 مهرجانات دولية حول �لعامل.

وت��دور �أح��د�ث "�لرحلة" يف بغد�د عام 2006، حي��ث ت�شتعد �شارة 
للقي��ام بفع��ل مرعب �إن�شاني��َا، �إل �أن مو�جهة غ��ري متوقعة وغريبة 

متنحها فر�شة لت�شهد عو�قب فعلها �لتدمريي.
وكان �لفيل��م ق��د �نطل��ق موؤخ��ر�ً يف دور �لعر���س �لعر�قي��ة، وكان 
�لعر���س �لأول للفيل��م يف �لع��امل �لعرب��ي مب�شابق��ة �مله��ر �لطويل 
بالدورة �ل� 14 من مهرجان دبي �ل�شينمائي �لدويل، كما ناف�س يف 
�مل�شابقات �لر�شمية مبهرجانات لندن �ل�شينمائي �لدويل وتورونتو 
�ل�شينمائي �لدويل وبو�ش��ان �ل�شينمائي �لدويل، وجاء عر�شه �لأول 

بالوليات �ملتحدة �لأمريكية يف مهرجان ميامي �ل�شينمائي.
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