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شهد الياسين تتبرأ 
من أعمالها الرمضانية  

ساريكايا تخطف األضواء 
في عرض أزياء في اسطنبول

عقد قران فنانة يبدد شائعات 
طالق تامر عاشور 

تعر�ست الراق�سة �سما امل�رصي حلملة من الهجوم 
وال�س��خرية العارم��ة م��ن رواد مواق��ع التوا�س��ل 
االجتماع��ي بع��د طرح بروم��و برناجمه��ا الديني 
"اأهل العلم"، والذي ت�س��تعد لتقدميه يف رم�س��ان 
2018 . حيث تظهر �سما يف الربومو وهي تقدم 
احلك��م واملواعظ للجمه��ور يف برناجمها الديني، 
ت�س��ع "احلج��اب" عل��ى راأ�س��ها حت��ى يتنا�س��ب 
ظهوره��ا مع �س��هر رم�س��ان . وع��رب اجلمهور عن 
غ�س��بهم ال�س��ديد م��ن قيام �س��ما باإقحام نف�س��ها 
يف الدين واحلديث عنه به��ذة الطريقة التي تدعوا 
لل�س��خرية دون اأن يكون هناك رقابة اأو تدخل من 

الهيئة الوطنية لالإعالم لوقف هذة املهزلة .

ت��رباأت الفنانة الكويتية �س��هد اليا�س��ن م��ن اأعمالها 
الرم�س��انية وقالت اإنها �س��ورت م�سل�سلن.  وطالبت 
اجلمه��ور بغ�ض النظر عنهما اإذا ما عر�س��ا يف �س��هر 
رم�س��ان م��ربرة ذل��ك ب��اأن م�س��احة ال��دور يف كال 
العمل��ن لي�س��ا كم��ا اعت��اد اجلمه��ور عليه��ا. وقالت 
�س��هد "ارت�س��يت امل�س��اركة يف هذي��ن العمل��ن م��ن 
اأج��ل "م���رصوف اجلي��ب" واإذا م��ا �س��اهدمت العملن 
يف رم�س��ان غ�س��وا النظر عنهم��ا الأين مل اقراأ االأدوار 
ووقع��ت العقد وبداأت الت�س��وير واأقراأ م�س��اهدي فقط 
وقت الت�س��وير ، نعم ارت�س��يت هذا الو�سع الأنني منذ 
عام ون�س��ف العام اأجل�ض يف املنزل دون اأي عمل اأو 

مردود مادي". 

  دخل��ت جنم��ات تركي��ا يف �س��باق اأناق��ة عل��ى 
ال�س��ّجادة احلمراء خالل ح�س��ورهن عر���ض اأزياء 
امل�س��مم الرتك��ي ال�س��هري ه��اكان يل��درمي �س��من 
اأ�سبوع املو�سة يف ا�س��طنبول، حيث قّدم جمموعة 
اأزيائه اجلديدة و�س��ط ح�س��وٍر حا�س��ٍد على م�سيق 

البو�سفور.
وكان من اأبرز النجمات احلا�رصات لعر�ض االأزياء 
الذي و�س��ف باملبهر املمثلة �ساريناي �ساريكايا، 
�س��دف اأفجي وزوجها املمثل كيفان�ض كا�سابايل 
م��وال،  اإيزغ��ي  ال�س��ينمائية  والنجم��ة  واآهويات��و 
وخبرية املو�سة واالأزياء با�ساك ديزير تاتليتوغ.

وات�س��مت جمموع��ة ه��اكان يلدرمي لله��وت كوتور 
اجلديدة باحلداثة املواكبة للمو�سة العاملية.

فاج��اأ الفنان تامر عا�س��ور كل املدعوي��ن يف عقد قران 
الفنان��ة �س��يماء �س��يف، بح�س��وره مع زوجته �س��مر اأبو 
�س��قة، بع��د ترديد اأخب��ار ب�س��اأن انف�س��الهما بعد زواج 
دام �س��هر واحد فقط. وكانت هناك اأخبار متداولة، تفيد 
بانف�س��ال تامر عا�س��ور عن زوجته بعد �س��هر واحد من 
زواجهما ب�س��بب اختالف الطباع، واإنه مل يعلن االأمر اإال 
بع��د مرور 6 �س��هور عل��ى الزيجة تفادي��ًا الأي تعليقات 
�س��لبية. ومل يوؤك��د عا�س��ور اأخبار طالقه لزوجته �س��مر، 
اإال اأن العديد من التقارير اأ�س��ارت اإىل اأن االنف�سال وقع 
بينهم��ا، لياأتي ح�سورعا�س��ور م��ع زوجت��ه لعقد قران 
�س��يماء �س��يف، لينفي كل االأخبار التي تناولت م�س��األة 

انف�ساله .  

اأعلنت الفنانة نان�سي عجرم عن م�ساركتها يف امل�سل�سل الكرتوين "فتيات القوة"، حيث �ستقدم ب�سوتها �سخ�سية "بِل�ض" الذي �سُتعر�ض اأوىل حلقاته يف 10 اأيار/مايو املقبل على قناة 
نتورك. ون�سرت نان�سي عجرم عرب ح�سابها على موقع "ان�ستقرام"، �سورة لالإعالن اخلا�ض بامل�سل�سل، وعّلقت "اأنا �سوت بِل�ض من فتيات القوة! اإ�سمعوين
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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 ... 

تكشف سر حبها للملياردير 
السعودي حسن جميل

امير كرارة في "كلبش 2" من الهروب 
الى المواجهة واالنتقام 

بوراك أوزجيفيت أكثر األزواج 
المشاهير طاعة لزوجته

نجوم الطرب يضعون اصواتهم على تتر مسلسالت رمضان 2018 

ضيف شرف في "رحيم"

  و�س��فت النجمة العاملية ريهانا، امللياردير ال�س��عودي ح�سن 
جميل، باأنه اف�س��ل �س��خ�ض تعرف��ت عليه وارتبط��ت به. يذكر 
ان ح�س��ن جميل ه��و ابن رجل اأعمال �س��احب اأحد اأكرب وكالء 
���رصكات ال�س��يارات باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية. وا�س��ارت 
ريهان��ا يف وقت �س��ابق اىل انها تنوي االرتباط فعليا بح�س��ن 
جمي��ل واجناب طفل منه، لكنهما ينتظران الفر�س��ة ال�س��انحة 
 ،"Vogue" لذل��ك. وقال��ت ريهان��ا، خ��الل حوار م��ع جمل��ة
"مل اأقاب��ل اأحدا ي�س��تحقني مثله من قب��ل"، موؤكدة اأنها تهتم 
ب�س��حتها وتف�س��ل اأن تكون يف املكان املنا�س��ب، بدال من اأن 

حتادث اأحدا ل�ساعات على اجلوال.
واأو�س��حت اأن��ه مل تع��د هن��اك اأي عالقة بينها وب��ن خطيبها 
ال�س��ابق كري�ض براون، موؤكدة "مل اأعد اأنا وكري�ض اأ�سدقاء بعد 

االآن، ولكننا ل�سنا اأعداء، اقبلوا االأمر كما هو".

يظهر الفنان اأحمد ال�س��قا خالل مو�س��م دراما رم�سان املقبل �سيف 
�رصف �س��من اأحداث م�سل�س��ل »رحيم« اأمام يا�رص جالل حيث يظهر 
يف دور �س��اب ب�س��يط وامل�سل�س��ل ه��و البطولة الثاني��ة ليا�رص جالل 
يف الدرام��ا التلفزيوني��ة، وي�س��اركه ن��ور وحمم��د ريا���ض وطارق 
عبدالعزيز ودنيا عبدالعزيز والراق�س��ة دينا واإيهاب فهمي و�سربي 
فواز وح�سن ح�سني و�سامي مغاوري وكارولن عزمي ومنى فاروق 
وتوين ماهر وكرمي �رصور واإ�س��الم �س��وقي ويا�س��من غيث. والعمل 
م��ن تاأليف حممد اإ�س��ماعيل اأمن، واإنت��اج »جمموعة فنون م�رص«، 
واإخراج حممد �س��المة.  ويغيب ال�سقا عن املناف�سة الدامية لرم�سان 
2018 الن�س��غاله يف ت�س��وير عدد من االأعمال ال�س��ينمائية بينها 
»�رصي للغاية« و »3 �سهور« و »حرب كرموز«.  وخا�ض ال�سقا �سباق 
رم�س��ان املا�سي عرب م�سل�سل »احل�سان االأ�سود« و�ساركته البطولة 

�سريي عادل ويا�سمن �سربي وحممد فراج واأحمد بدير. 

  احل��ق والعدال��ة يف مواجه��ة االإره��اب والتط��رف، وبع��د 
رحلة هروب طويلة تّوج��ت بالرباءة، حانت حلظة املواجهة 
واالنتقام، خ�سو�س��ًا عندم��ا يرخي ال�رص بثقل��ه على عائلة 
ال�س��ابط �س��ليم االأن�س��اري )اأم��ري ك��رارة( يف اجل��زء الثاين 
م��ن الدرام��ا االجتماعية "كلب�ض" )الفه��د( على MBC يف 
رم�س��ان. نطلق االأحداث مببا�رصة �س��ليم التحقيق يف ق�سّية 
معّقدة، فيت�س��ّدى لهج��وم اإرهابي، ويتمكن من القب�ض على 
اأح��د املطلوب��ن اخلطرين، لكن �س��بكة االإرهاب �س��تخبئ له 
مفاجاآت غري �س��ارة، يقع �س��حيتها اأقرب املقربن له، ليبداأ 
بعدها م�س��وار االإنتقام. ويف �س��ياق االأحداث، تتو�ّس��ع دوائر 
ال���رص واالإره��اب اأك��ر فاأك��ر، لتك�س��ف عن وج��ود حركات 
اإرهابية اآتية من ليبيا، وتك�س��ف عن متورطن يف التج�س�ض 
مل�س��لحة اإ�رصائيل. فهل �سيتمكن هذا ال�س��ابط من اأن يكون 

لها باملر�ساد لوحده؟ وما هو الثمن الذي �سيدفعه؟
2" هو �سورة معكو�سة عن اجلزء االأول من العمل،  "كلب�ض 
ف�س��ليم ال��ذي كان هاربًا ط��وال الوقت، �س��يواجه هذه املّرة، 
ويق��ّرر اأن يرف�ض الظل��م ويتجه نحو االإنتقام بعدما و�س��ل 
ال���رص اإىل داخ��ل بيت��ه. ه��ذا م��ا يك�س��فه النج��م اأم��ري كرارة 
عندما يتح��دث عن اأجواء احللقات اجلديدة. ويو�س��ح كرارة 
اأن "ال�س��ابط �سليم االأن�ساري �س��ينتقل اإىل خندق املواجهة 
راف�س��ًا الظل��م ومق��رراً االنتق��ام مم��ن ظلم��وه وجن��وا على 
عائلت��ه، لذا ميكن َعْنَوَنة اجلزء الث��اين ب�"االنتقام"، وبعدما 
كان��ت ال�رصط��ة والنا�ض يبحث��ون عنه، نراه ه��و من ُيالحق 

املجرمن واالإرهابين".

 
بعد اأ�س��ابيع من انت�س��ار �س��ائعة وجود خالفات بن املمثل 
الرتك��ي ب��وراك اأوزجيفيت وزوجت��ه املمثلة فهري��ة اأفجن 
نفاه��ا ع��رب ظهورهما مع��َا يف حف��ل افتتاح فيلم��ه اجلديد 
"ف��داء الروح"، اأظهر ا�س��تطالع حديث لل��راأي اأجراه املوقع 
الرتكي املعروف "kizlar soruyor" املخت�ض بق�س��ايا 
الن�ساء، فوز بوراك اأوجيفيت باملركز االأول كاأكر امل�ساهري 
االأت��راك طاع��ة لزوجته. وقد ح�س��ل بوراك عل��ى %56 من 
ن�س��بة االأ�سوات التي مل يك�س��ف عددها، وتفّوق على ع�رصات 

املناف�سن.
وح��ّل يف املركز الث��اين مغني البوب الرتك��ي كينان دوغلو 
كاأك��ر االأزواج طاع��ًة لزوجت��ه املمثلة بريين �س��ات، وحل 
ثالث��ًا الريا�س��ي اأوكان ق��ورت، ورابع��ًا حار���ض املنتخ��ب 

الرتكي ال�سابق رو�ستو روت�سبري.
وبح�س��ب توزيع االأ�سوات بن اجلن�س��ن، فقد �سّوتت الن�ساء 
ل�س��الح ب��وراك اأوزجيفي��ت بن�س��بة %56، بينم��ا �س��وت 
الرجال ل�س��الح بوراك اأوزجيفيت بن�س��بة %57. وما رّجح 
كف��ة ب��وراك اأوزجيفيت على باقي مناف�س��يه هو حذفه لعدة 
معجب��ات �س��هريات مم��ن ع��ربّن باأ�س��لوب غ��ري تقليدي يف 
اإعجابهن بجاذبيته وو�س��امته حفاظًا على م�س��اعر زوجته 
فهري��ة اأفج��ن. ويع��د الزوجان ب��وراك اأوزجيفي��ت وفهرية 
اأفجن من اأو�سع الثنائيات �سعبية يف تركيا والعامل العربي، 
ومل ينف�س��ال اأبداأ خالل عالقتهما العاطفية التي دامت ثالث 
�س��نوات قبل زواجهما. وفهرية اأفج��ن مثل اأي زوجة تركية 
متفرغ��ة حالي��ًا حلياتها اخلا�س��ة، ومل ترتبط من��ذ زواجها 
ب��اأي عم��ل درامي ما ع��دا االإعالن��ات املرتبطة به��ا بعقود 
�س��نوية، وال�س��بب ه��و رغبتها باإجن��اب طف��ل وحتقيق حلم 

حماتها بروؤية حفيد لها باأ�رصع وقت ممكن.

"ارفعوا �سوت التلفاز" رواية الروائي العراقي علي 
احلديثي ال�س��ادرة عام 2017، ق��د ُينظر اإليها يف 
كث��ري من االأحيان على اأنها ق�س��ة م��ن اأدب احلرب 
، لكنن��ا لو تاأملن��ا عناوين اأق�س��امها الع�رصين بدءا 
من " منا�رصة اخلرفان " حتى " اجلريدة " �سنكون 
اأم��ام عدة اأ�س��وات ترددت يف زح��ام اأحداثها، فهو 

باإهدائه :
   "اإىل موت ا�ستوطن بلدي"

جعلن��ا نفهم كل �س��يء فيها، �سخو�س��ها، اأماكنها، 
جمموع��ة اأحزانه��ا، وعندم��ا نقلب اأوراقه��ا االأوىل 
نتعرف على " كرمي الق�س��اب " الذي �س��ياأخذنا يف 
جول��ة طويلة فيه��ا والثيمة التي ميك��ن مالحظتها 
هن��ا توزعت ب��ن احلرب الت��ي عا�س��تها البالد من 
جه��ة وب��ن من ا�س��طلى بها كرمي، مه��دي، وحتى 
�سجى التي اأحبها كرمي هي جزء من ذلك اال�سطالء 
من جهة اأخرى، وبعدد �سفحات بلغت 139 �سفحة 
الحظنا يف رواية احلديثي توافقا مده�سا يف اإيقاع 
ووح��دة بن��اء ال خل��ل فيه��ا حي��ث جم��ع اهتماما 
بال���رصد الروائي وبن انتقاالت اأبطاله وبن زمان 
وم��كان حدوثه��ا، وم��ن خ��الل ذل��ك اال�س��طفاف 
وج��دت اأن هن��اك حالة خللق " ت�س��ميمات داخلية 
" توزع��ت ب��ن ف�س��ول الرواي��ة زاد م��ن جمالية 
قراءتها خا�سة يف " ال�ساعة ال�سابعة " التي ي�سور 
فيها ترقب املراأة ال�س��تينية البنها الع�س��كري الذي 
تاأخ��ر عن املج��يء وما اإن �س��معت �س��وت قرقعته 
حتى �س��مته : " يف ح�س��نها، ومن ح�س��نه انطلقت 
بخطواته��ا املتعب��ة اإىل املطبخ لتعد له الع�س��اء، مل 
تكن تبايل ب�س��بب تاأخره ، امله��م عندها اأنه بخري، 
عيناه تراقبان الهاتف وهو يجل�ض مع اأبيه واأخوته 
يحدثهم عن نقلهم اإىل مركز تدريب النجف ، وكيف 

كانت �س��اعات الرعب التي التف��ت حولهم كاالأفعى 
وه��م يظن��ون اأنهم متجه��ون اإىل الكويت "، اأو يف " 
اأنا �س��مونة "، اأو " اأنا وال��كالب "، اأو " كالنا ياأكل 
االآخر "، لكنه يف " ج�سور " ير�سم لنا حروفا حزينة 
ملا �س��اهده يف مدينته " املحمودي��ة " بعد اأن عاد 
اإليه��ا جم��ازا م��ن وحدت��ه الع�س��كرية فوج��د اأن ال 
اأح��د من اأ�رصته هن��اك، رحلوا اإىل بغ��داد خوفا من 

الق�سف اجلوي لها :
" اأح��اول اأن اأ�س��توعب اأنه��ا املحمودي��ة مدينت��ي 
ال�س��عبية، املدين��ة التي ال تع��رف عينها كيف تنام 
ليله��ا، عند الفلكة القدمية التي اأزيحت منذ �س��نوات 

وقفت اأمام �س��ارعي احلزين كما اعتدت اأن اأ�س��ميه، 
اأ�س��ابع الظ��الم تنه���ض قب��ور اخل��وف يف داخلي، 
اأخربتني ال�س��اعة اأن الوقت هو الثامنة م�ساءا، لكن 

من �سيخربين اأن هذه هي املحمودية ؟ ".
وتتواىل اأحداث الرواية ويف كل انتقالة عرب

عناوينه��ا املتعددة يعلو " �س��وت التلفاز " ليطغي 
عل��ى باق��ي االأ�س��وات يف حماول��ة لله��روب منها 
كم��ا يبدو له ذل��ك حتى وهو يدخل بي��ت العاهرات 
ليختتم منه �سل�س��لة م�س��اويره احلزينة باأن يحاول 
قتل ذكرى حبيبته �س��جى مع اإح��دى بنات الهوى، 
فه��ل حق��ا �سيتنا�س��ى حبهم��ا ؟ واإذا كان كذل��ك مل 
�س��دم وهو يقراأ خرب دخولها امل�ست�سفى الإ�سابتها 
بعجز كلوي تطلب ا�س��تبدال اإحدى كليتيها فكان اأن 
طلب من �سديقه الكربالئي الذي تعرف اإليه ترتيب 
تربع��ه له��ا بكليته وم��ن دون علمها اأو عل��م اأهلها 
تاركا لها ر�س��الة خت��م بها حكايت��ه الطويلة التي 

رواها لنا بكل ما فيها من حزن واأمل :
" منذ ذهبت اإىل كربالء واأنا اأنتظرك ، وبعدما طال 
غيابك اأخذت اأبحث عنك ، مل متت ال�س��اعة ال�س��ابعة 
يف خطوات��ي، ولكني كنت اأبحث عن الليل برحيلك، 
كل ي��وم اأمر اأمام بيتكم واأقول لنف�س��ي لعلها تعود، 
تعرفت عل��ى جندي كربالئي فكان االأخ الذي وقف 
مع��ي يف كل اأمل، مع كل دمع��ة، وعن طريقه عرفت 
اأنك م�س��ابة ب��ال ) ِكْلي��ة (.. فجئت م��ن دون تردد 
الأ�سع ع�س��وا من اأع�ساء ج�سدي يف ج�سدك.. ع�ست 
بحبك و�ستعي�سن ب ) كليتي (.. كالنا يعي�ض بالآخر، 
ال اأريد اأن يعرف اأحد مبا ح�سل، واإذا جمعتنا االأيام 

ف�ساأحدثك بالتفا�سيل..
اأحبك...

اأعطي��ت ه��ذه الر�س��الة للطبي��ب، وطلب��ت من��ه اأن 
يعطيه��ا لها من دون علم اأح��د من اأهلها، وال اأدري 

بعد ذلك هل بقي التلفاز مفتوحا. 

ال تتوقف املناف�س��ة يف م�سل�س��الت �س��هر رم�س��ان، عل��ى املمثلن 
وما يقدمونه من اأعمال و�سخ�س��يات واأدوار٬ اإمنا ت�س��ل اأي�س��ًا اإىل 
جن��وم الفن حي��ث ت�س��تعل املناف�س��ة بينه��م يف كل عام عل��ى اأداء 
اأغاين �س��ارات امل�سل�سالت الرم�سانية .  والبداية �ستكون مع الفنانة 
اإلي�س��ا التي اأعلنت منذ اأيام قليلة اأنها �س��تغني �س��ارة م�سل�سل “�سد 
جمه��ول” للنجم��ة غ��ادة عبد ال��رازق٬ فيما وق��ع اختي��ار زميلتها 
الفنان��ة نان�س��ي عجرم على غناء �س��ارة م�سل�س��ل “جولي��ا” للنجم 
قي�ض ال�س��يخ جني��ب وماغي بوغ�س��ن٬ والتي �س��تحمل عنوان “رح 
اتغ��ري” وه��ي من كلمات اأحمد ما�س��ي واأحلان زي��اد برجي .   ومت 
طرح �س��ارة امل�سل�س��ل الكوميدي “الواق واق” للممثل با�سم ياخور٬ 
بعن��وان “اأف��ال ت�س��معون” والت��ي يوؤديه��ا القي�رص كاظم ال�س��اهر٬ 
وهي من كلمات ال�س��اعرة �س��هام ال�سع�س��اع واأحلان طاهر مامللي. 
الفنان اأحمد ال�س��يبه٬ �س��ارك جمهوره باأغنية �س��ارة م�سل�سل “ن�رص 

ال�س��عيد” التي حتمل عنوان “يعلم ربنا”  للممثل حممد رم�س��ان٬ 
فيما انتهى الفنان حممد املجذوب من ت�س��جيل اأغنية ترت امل�سل�س��ل 
االجتماعي “رائحة الروح”  للكاتب اأيهم عر�س��ان واملخرجة �سهري 
�رصميني. اأّما م�سل�س��ل “الهيبة” ف�س��يعتمد على ت��رت جزئه االأول اأي 
اأغنية “جمبور” للفنان نا�س��يف زيتون.  اما  م�سل�س��ل طريق للنجم 
عاب��د فه��د ونادين ن�س��يب جني��م٬ فق��د مّت االإع��الن اأن النجمة هبة 
طوجي �ست�س��ع �سوتها على ترت امل�سل�سل الذي كتبه غدي الرحباين 
وحّلنه اأ�س��امة الرحباين. ومن االأ�س��وات ال�سابة التي �ستغني ترتات 
االأعمال الرم�س��انية٬ الفنان حممد ال�رصنوبي الذي �س��ُيقِدّم ب�سوته 

ترت م�سل�سل “بني يو�سف” من بطولة املمثلة ي�رصا. 
و ق��رر الفن��ان حم��ادة ه��الل اأن يغني �س��ارة البداي��ة والنهاية يف 
م�سل�س��له “قان��ون العم��ر” الت��ي �س��تكون م��ن كلمات م��الك عادل 

واأحلان حممد عبد املنعم.
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