
بلقيس تضع مولدها "تركي "

ياسمين تطرح تتر مسلسل 
"امر واقع"

مصطفى شعبان يطرح  اغنية 
مسلسله  "أيوب" 

بشرى تكشف سبب خلع النجوم 
ألحذيتهم في "كان" 

ن���رت بلقي�س فتح��ي �أول �صورة لطفله��ا تركي بعد 
�صاع��ات قليل��ة م��ن والدته��ا، حيث ظه��رت وزوجها 
�صلط��ان عبد�للطي��ف برفقة �لر�صي��ع يف لقطة د�فئة 
حترك �لقلوب.وكتب��ت بلقي�س فتحي يف تعليقها على 
�ل�ص��ورة: "�حلم��دهلل �لذي بنعمت��ه تت��م �ل�صاحلات.. 
رزقن��ا �هلل �لي��وم بطفلنا �الأول "تركي ب��ن �صلطان".. 
جعل��ه �هلل من مو�لي��د �ل�صعادة ورزقنا ب��ره وهد�يته 
و�صالحه..�صك��ر� ل��كل من ب��ارك و�هلل يرزقكم جميعا 
بالذرية �ل�صاحلة �لله��م �آمني وكانت �لنجمة �ليمنية 
�ملقيم��ة يف �الإم��ار�ت ق��د و�صع��ت طفله��ا تركي يف 
�إح��دى �مل�صت�صفي��ات يف مدين��ة جدة عل��ى عك�س ما 
ن�رته بع���س �لتقارير من �أنها �صتتوجه الأمريكا من 

�أجل عملية �لوالدة

طرح��ت �ملطرب��ة �مل�ري��ة �ل�صابة يا�صم��ني علي ترت 
م�صل�صل "�أم��ر و�قع"، عرب �ل�صفح��ة �لر�صمية للم�صل�صل 
باخل��ر" غن��اء  "�تفاءل��و�  بوكاأغني��ة  في���س  مبوق��ع 
يا�صم��ني علي، من كلمات تامر ح�ص��ني، و�أحلان عمرو 
م�صطف��ى، وتوزي��ع �إلهام��ي دهيم��ة وتخط��ت �أغني��ة 
"�تفاءل��و� باخلر" 770 �ألف م�صاهدة، خالل �صاعات 
من طرحه��ا، عرب �ل�صفح��ة �لر�صمي��ة للم�صل�صل مبوقع 
في���س بوك "�أمر و�ق��ع" بطولة كرمي فهمي، جنالء بدر، 
رمي م�صطف��ى، �أحمد وفيق، دينا فوؤ�د، نبيل �حللفاوي، 
تاألي��ف حممد رفع��ت، و�إخر�ج حمم��د �أ�صامة، ويعر�س 

يف رم�صان 
 

ط��رح �لفن��ان �مل���ري م�صطفي �صعب��ان �الأغنية 
�لدعائي��ة للم�صل�صله �جلديد "�أي��وب"، عرب �صفحته 
�لر�صمي��ة مبوقع في�س بوك �أغني��ة "وبيننا �الأيام" 
غناء �ملط��رب �ل�صاب عبده �صليم، من كلمات عماد 
�ص��امل، و�أحل��ان وتوزي��ع �إ�ص��الم �ص��ربي ويج�ص��د 
م�صطفى �صعبان يف �مل�صل�صل �صخ�صية موظف يف 
�أح��د �لبن��وك، ويتعر�س لظلم كب��ر وي�صجن ب�صبب 
ورط��ة يف �لعمل، وبع��د خروجه من �ل�صجن يخطط 
لالنتق��ام ليتح��ول �إىل جم��رم وي�ص��ارك م�صطفى 
�صعب��ان بطول��ة �مل�صل�ص��ل كل من �أي��ن عامر، هنا 
�لز�هد، �صلوى عثمان، ومرهان ح�صني، و�مل�صل�صل 
م��ن تاأليف حممد �صيد ب�ص��ر، و�إنتاج تامر مر�صي، 

و�إخر�ج �أحمد �صالح 

 ك�صف��ت �لفنان��ة ب�رى ع��ن �صبب خلع جن��وم مهرجان 
"كان" �ل�صينمائ��ي �لدويل �أحذيته��م، خالل ح�صورهم 
�إح��دى حفالته، ع��رب ح�صابها عل��ى �إن�صتغ��ر�م ون�رت 
ب���رى �صورة تر�صد عدد�ً كبر�ً م��ن �الأحذية �ملرتوكة 
يف �أح��د �الأماك��ن، �الأمر �لذي �عتربته مظه��ر�ً للتح�ر 
حي��ث علقت عليها قائلة: " يف حف��ل ��صتقبال مهرجان 
�جلون��ة، �ملنظم عل��ى هام�س مهرج��ان "كان"، هذ� ما 
يفعل��ه �ملتح�رون للحف��اظ على ممتل��كات �الآخرين، 
خا�ص��ة ل��و كان �حلف��ل مقام على مرك��ب   وتابعت يف 
تعليقه��ا: "�ل�صاي���س م�س ب�س للعربي��ات الأن �حلذ�ء �أول 
مركبة عرفها �لتاريخ"، ودعت �حلا�رين لالإ�صارة �إىل 

�حلذ�ء �خلا�س بكل منهم يف �ل�صورة 
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامر� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

تالحق حال الترك 
في االمتحان 

لعنة فيلم "دون كيخوته" 
تنتهي في مهرجان كان   

ست نجمات يرتدين الحجاب في 
رمضان

دموع تحسين تفوز بلقب ذا فويس ً 

المخرج المنفذ 
لـ"طايع"

مل ت�صل��م �لنجم��ة �لبحريني��ة �ل�صاب��ة ح��ال �لرتك من عي���س حياتها 
�لطبيعية ومبفردها يف �أجو�ء �الختبار�ت �ملدر�صية �لتي ت�صتعد لها 
ه��ذه �الأي��ام �إذ الحقتها كامر�ت �لت�صوي��ر و�لتقطت لها �لعديد من 
�ل�صور خالل تقدميها لالختبار�ت �خلا�صة بنهاية �لف�صل �لدر��صي 
وتد�ول ن�صطاء مو�قع �لتو��صل �الجتماعي �صور�ً للنجمة �لبحرينية 
حال �ل��رتك من د�خل قاعات �الختبار وه��ي على طبيعتها منهمكة 
يف تاأدية �الختبار�ت وقد بدت عالية �لرتكيز يف حل �الختبار �لذي 
بني يديها وهو ما لفت �نتباه متابعيها �أنها م�صممة على �الهتمام 
بالدر��ص��ة بالرغم م��ن متابعتها مل�صو�رها �لفني  حال �لرتك �هتمت 
بدر��صته��ا �أك��ر بع��د �أن �نتقل��ت للعي���س م��ع و�لدته��ا فان�صغاله��ا 
مب�صو�ره��ا �لفن��ي كان �أك��ر ح��ني تو�ج��دت يف من��زل و�لدها على 
�صعي��د �لفن �أطلقت منذ فرتة حال �لرتك �أغني��ة جديدة كذلك �هتمت 

باإ�صد�ر جمموعة من �ملكياجات با�صمها حلبها �ل�صديد للمكياج.

تلق��ى �لفن��ان �مل���ري عم��رو يو�ص��ف و�صن��اع م�صل�صل��ه �جلدي��د 
"طاي��ع" �صدم��ة كب��رة �صباح �لي��وم بوفاة روب��ر طلعت �ملخرج 
�ملنف��ذ للم�صل�صل ب�صكل مفاج��ئ  و�أعلنت �ل�صفح��ة �لر�صمية �خلا�صة 
بامل�صل�صل عن وفاة �ملخرج �ملنفذ للعمل نتيجة �إ�صابته باأزمة قلبية 
مفاجئ��ة ت�صببت يف وفاته على �لفور �أثن��اء تو�جده مبطار تركيا يف 
رحل��ة عودته مل�ر بعد �نتهائه من ت�صوير عدد من م�صاهد �مل�صل�صل 
بجورجي��ا وف��ور �الإعالن عن ه��ذ� �خلرب �حلزين �أ�صي��ب جميع جنوم 
وفري��ق عمل �مل�صل�صل ب�صدمة كبرة ب�صبب ما حدث، وهو ما �صيوؤدي 
�إيل توق��ف �مل�صل�صل لعدة �أيام حلني �لع��ودة ال�صتئناف �لت�صوير مرة 
�أخ��رى  ومن جانبه �أكد عم��رو �صالمة خمرج �لعمل عن تو��صله �أخر�ً 
م��ع �ل�صف��ارة �مل�رية برتكيا من �أجل نقل �جلثم��ان فور�ً �إيل م�ر، 
حي��ث كتب عرب ح�صاب��ه ب�"في�س بوك" :"�صكًر� جلمي��ع �مل�صاعد�ت مت 

�لتو��صل مع �صفارة م�ر يف تركيا لت�صهيل كل �الإجر�ء�ت،

ق�ص��ت حمكمة يف باري���س �أن بو�صع �ملخ��رج تري جيليام 
عر�س فيلم��ه "ذ� مان هو كيلد دون كيخوته"، يف مهرجان 
كان �ل�صينمائي لتزيل �آخر عقبة يف معركة خا�صها جيليام 

ملدة ع�رين عامًا لتحويل هذه �لق�صة �إىل عمل �صينمائي 
 ورحب �ملعجبون باالأنباء باعتبارها موؤ�ر�ً على �أن "لعنة 
دون كيخوت��ه" �نته��ت �أخر�ً بعد �أن ��صط��ر جيليام للتوقف 
ع��ن ت�صوير ن�صخ��ة �صابقة من �لفيلم م��ن بطولة جوين ديب 
وفاني�ص��ا بار�دي يف عام 2000 ب�صبب �صيول �أغرقت موقع 
�لت�صوي��ر وم�صاكل يف �لتمويل  و�أعاد جيليام ت�صوير �لفيلم 
هذه �ملرة من بطولة جوناثان بر�ي�س و�آدم در�يفر. و�ختاره 
مهرج��ان كان ليكون �لفيل��م �خلتامي لدورت��ه �حلالية يوم 
19 ماي��و )�أيار(، لكن دع��وى ق�صائية رفعت يف �للحظات 
�الأخرة من منتج �صابق يقول �إنه ميلك حقوق �لفيلم �أحاطت 
م�ص��ر عر���س �لفيل��م بالغمو���س حتى �صدر �حلك��م   ومما 
ر�صخ فكرة �للعنة، ذك��رت �صحيفة جارديان يف وقت �صابق 
�أن جيلي��ام )77 عام��ًا(، �أ�صي��ب بجلط��ة خفيف��ة يف مطل��ع 
�الأ�صب��وع. لكن �ملخرج �ملخ�رم كت��ب على تويرت يف وقت 
الح��ق قائال �إنه بخر  وق��ال: "بعد �أيام من �لر�حة و�ل�صالة 

للرب تعافيت و�أنا ب�صحة جيدة مرة �أخرى".

�جلورن��ال - متابعة بعد �الإف�صاح ع��ن �الأعمال �لرم�صانية 
له��ذ� �لع��ام٬ الحظنا ظه��ور عدد م��ن �ملمث��الت باحلجاب، 
وذل��ك بح�صب ما تتطلب �ل�صخ�صية �لت��ي جت�صدها كل منهّن 
يف م�صل�صله��ا. و�لالف��ت �أن بع�س ه��وؤالء �لنجمات �صيظهرن 
للم��رة �الأوىل باحلجاب. �صبا مب��ارك تخو�س �ملمثلة �صبا 
مبارك �ل�صب��اق �لرم�صاين يف �مل�صل�ص��ل �ل�صعيدي “طايع” 
�إىل جان��ب �ملمث��ل عمرو يو�ص��ف يف ثاين جترب��ة لهما معًا 
عل��ى �ل�صا�ص��ة �ل�صغ��رة. وظهرت �صب��ا يف �ص��ور �مل�صل�صل 
مرتدي��ًة �حلجاب الأول م��ّرة٬ حيث �صتج�ص��د �صخ�صية �لفتاة 
�ل�صعيدي��ة “ُمهجة”. مي عز �لدين تطل �لفنانة مي عز�لدين 
عل��ى جمهورها هذ� �لعام يف م�صل�ص��ل “ر�صايل” يف �إطاللة 
جدي��دة ودور جدي��د٬ حي��ث �صتظه��ر يف �أح��د�ث �مل�صل�ص��ل 
باحلج��اب للمرة �الأوىل. و�صي�صارك م��ي يف بطولة �مل�صل�صل 
�لنج��م خالد �صليم٬ ونخبة م��ن �ملمثلني. عبلة كامل �ملمثلة 
عبل��ة كامل �صرتت��دي �أي�صًا �حلجاب يف �جل��زء �خلام�س من 
م�صل�ص��ل “�صل�ص��ال �لدم” �لذي حقق جناح��ًا باهر�ً يف جزئه 
�لر�بع. و�لعمل من بطولة عبلة كامل وريا�س �خلويل، ور�ند� 

�لبحري و�أمرة هاين وغرهم.
ر�ن��د� �لبحري:ن�رت �لفنانة ر�ن��د� �لبحري عرب �صفحتها 
عل��ى “�ن�صتقر�م” �ص��ورة جتمعها باملمثل��ة عبلة كامل من 
كو�لي�س ت�صوير م�صل�ص��ل “�صل�صال �لدم” يف جزئه �خلام�س. 
وظهرت ر�ند� مرتدية �حلج��اب بح�صب ما يتطلب دورها يف 

�لعمل.
عائ�صة ب��ن �أحمد:ت�صارك �لفنانة �لتون�صي��ة عائ�صة بن �أحمد 
يف م�صل�ص��ل “ن���ر �ل�صعي��د” �أم��ام �ملمثل حمم��د رم�صان، 
وتق��دم خالل��ه دورة فتاة �صعيدي��ة . و�صتظه��ر عائ�صة �أمام 

جمهورها مرتديًة �حلجاب الأول مرة.
هنا �لز�هد

جت�ص��د �ملمثل��ة هنا �لز�ه��د يف م�صل�ص��ل “�أي��وب” دور فتاة 
حمجب��ة ب�صيطة تدعى “�أ�صماء”  وجتمعها �صلة قر�بة ببطل 

�لعمل م�صطفى �صعبان �لذي يج�صد �صخ�صية “�أيوب”.

  عا�س �ملهند�س و�الأكادميي و�لفنان �لعر�قي، د.طه �لدوري، 
حكاي��ة �صغف وبحث ��صتم��رت الأكر من ع�ر �صنو�ت، كان 
فيه��ا ينقب عن ما خّلف��ه كاتب �عترب قامًة عاليًة يف تطور 
�لعم��ارة �الإجنليزية من خ��الل نظرية �لعم��ارة و�أفكارها، 
�أك��ر مم��ا كان م��ن خالل �لبن��اء، ت��اركًا كتاب��ًا عا�س يف 
�لذ�ك��رة �أكر مما توقع هو له، كت��اب "�لعمارة و�الأ�صطورة 
و�لروحانيات" ملوؤلفه "ولي��م ليثابي"، و�لذي يعد من �أحد 

�أبرز �إ�صد�ر�ت م�روع "كلمة".
ويف رو�يت��ه لرحل��ة �لبح��ث عن �لكت��اب، يقول �ل��دوري:" 
..طامل��ا بحثت عن ن�صخة من كت��اب" ليثابي" يف مكتبات 
بن�صلفاني��ا ونيوي��ورك وو��صنط��ن، وق��د �صبق ذل��ك �نفتاَح 
دروِبن��ا على طري��ق �ملعلومات �ل�ريع، ح��ني كان �لبحُث 
الز�ل رهنًا بالرفوف �ملكتظة، و�أتربة �لزمن، و�لفكر �لعِبِق 
بعب��ر �لورق �مل�صفر، ووجدت وقته��ا �أن �لن�صخة �لوحيدة 

من هذ� �لكتاب مفقودة، فتملكتني �حل�رة وعاد �ل�صوق يف 
نف�ص��ي لقر�ءة كت��اب ت�صابق �لكل القتنا�ص��ه و �قتنائه يف 
�أنانية �أباحها تفرُد م�صمون �لكتاب و متيزه، وتبعر بحثي 
بني �لن�صيان و �حلنني حتى علمت باإعادة طباعته ووجوده 
يف �حليز �لعام". وي�صيف �لدوري: "ما �إن وقعت عليه يدي 
حت��ى دخلت عو�مل �أرى �أين للي��وم مل �أمل مبعظمها، ومن ثم 
تقدم��ت بالكت��اب مل���روع " كلمة" يف نوع م��ن �ملبادرة 
و�أي�ص��ًا الإعجاب��ي به��ذ� �مل���روع لريادت��ه يف �ختيار ما 
ينا�ص��ب �لق��ارئ �لعربي �ملعا���ر، وجاء قب��ول �قرت�حي 
له��ذ� �لكتاب توكيد�ً الإمياين مب���روع "كلمة" )حيث ُترجم 
�لعمل( و�أهمية هذ� �لكتاب، و�قتناعي مبقومات �لريادة يف 
�إحي��اء وحتديث �لرتجمة يف �لفكر �لعربي �ملعا�ر، وحني 
�رعت يف ترجمة �لكتاب كن��ت مدفوعًا برغبتي �خلال�صة 
الإتاحت��ه لغري ممن قد يهت��م �أو يتفاجاأ به، ليدخل غري 

عو�مل هذ� �لكتاب �لذي مل يكن متاحًا يل فيما م�صى".
وي�ص��ر �ل��دوري �إىل �ختي��ار �له��رم كلوح��ة �لغ��الف �لتي 

ر�صمه��ا بنف�ص��ه، باعتباره م��ن �لرموز �لقليل��ة �لتي تلتقي 
عنده��ا �حلياة بامل��وت، فاملفه��وم �لفرع��وين للهرم كقرب 
ال ي��كاد يالم�س �صط��ح �ملعنى �لكوزمولوج��ي ) علم �لكون 
�لفيزيائ��ي( له��ذ� �ل�ص��كل، �لذي يبق��ى مو�ص��ع در��صات ال 
تنته��ي م��ن حيث قدر�ت��ه �لفر�غية و تاأث��ره على �ملحيط، 
باالإ�صاف��ة جلم��ال تكوينه و تف��رده �لب�ري، وق��د �رتبط 
�أحيان��ا باجلبل �الأ�صطوري �لذي ف�ص��ل �ل�صماء عن �الأر�س 

يف بع�س �أ�صاطر �ل�صعوب عن �أ�صل تكوين عاملنا . 
وباالنتق��ال �إىل جو�ن��ب �أخرى من �لكت��اب عر�س �لدوري 
��َوًر� ع��دة تو�ص��ح ما وج��ده ليثابي ع��ن �لبد�يات، حني  �صُ
تكلم مث��اًل عن طقو�س حركة �الإمرب�ط��ور يف �ل�صني د�خل 
م��ا يع��رف بقاعة �لتمي��ز وبنائه��ا، حيث كان��ت مب�صقطها 
�ملرب��ع جمااًل يتحرك فيه �حلاكم م��ع حركة �ل�صم�س د�خل 
تل��ك �لقاعات ذ�ت �الأربع بو�ب��ات �حتفالية تو�جه �جلهات 
�لرئي�صي��ة يف خط��و�ت تردد تعاق��ب �ل�صه��ور و�لتق�صيمات 
�جلزئي��ة للزمن، حيث ي�رح �لزم��ن باعتباره جتزئة تقّرب 
�الأبدّي��ة م��ن �الإدر�ك �الإن�صاين �ملح��دود بطبيعته مبفاهيم 
�لبد�ي��ات و�لنهاي��ات، فكما �حل��ال يف �جت��ز�ء �الأبدية �إىل 
وح��د�ت زمني��ة ُندركه��ا، وُن�صميه��ا �صنو�ت و�صه��ور و�أيام 
و�صاعات ودقائق و ثو�ٍن، هدفت �ملباين �الأوىل عند �لتعبر 
عن �ملغزى �لديني �إىل متثيل �ملعبود يف م�صتقره �ل�صماوي 
�أو �الأر�صي �أو باالإجمال �لكوين، بح�صب ما �صاد يف زمن �أو 

مكان من معتقد �أو فكر.
ويذكر �لدوري جانبا �آخر من �أبرز ما جاء يف �لكتاب قائال 
:" ..وق��د مت حتدي��د مرك��ز �الأر���س يف دلفي - كم��ا تروي 
�الأ�صط��ورة-- ح��ني �أر�صل "جوبيرت" ن�ري��ن �رقًا وغربًا 
طاف��ا �الأر�س و�لتقيا عند تل��ك �لبقعة �لتي �أ�صبحت "معبد 
دلف��ي"، وه��و �لتكوين �ل��ذي و�صل �إلينا عل��ى قطعة رخام 
ما ز�ل��ت يف مدينة "�إ�صبارطة"، ومن ه��ذ� �لتكوين تنّوعت 
�أ�ص��كال عدي��دة للن�ري��ن و�ملركز بينهم��ا، �أو كم��ا ت�صمى 
"�ُرَّة �الأر�س"، و�أحيانًا بقي �ملركز و�خُت�ِر �لن�ر�ن يف 

نقو�س على �لبي�صة".

  ف��ازت �ملت�صابق��ة �لعر�قية دموع حت�ص��ني بلقب "�أحلى 
�ص��وت" م��ن "ذ� فوي���س" The Voice، بع��د مناف�صة 
�صهدته��ا �حللق��ة �الأخ��رة م��ن �لربنام��ج ب��ني �الأربع��ة 

مت�صابقني 
وح�صل��ت دم��وع حت�صني من فريق �لفنان��ة �أحالم يف ذ� 
فوي�س عل��ى �أعلى ن�صبة ت�صويت، لتفوز وعن جد�رة على 
مناف�صيه��ا �ملت�صابق �لكويتي يو�صف �ل�صلطان و�ملغربي 

ع�صام �رحان و�لتون�صية هالة �ملالكي
و��صتعل برنامج ذ� فوي�س فور �إعالن �لنتيجة بفوز دموع 
حت�ص��ني يف �ملو�صم �لر�ب��ع منه، حيث �صع��دت مدربتها 
�أح��الم عل��ى �مل���رح لتعانقه��ا بق��وة بع��د �كت�صاحه��ا 
�الأ�ص��و�ت وو�ص��ط ���ر�خ �حل�ص��ور يف �ال�صتودي��و، �إال 
�أن �لنجم��ة �خلليجي��ة مل تتمالك نف�صه��ا وبكت من فرط 

�ل�صع��ادة بف��وز م�صرتك��ة فريقه��ا باللقبوكان��ت حتظى 
دم��وع حت�صني بدعم قوي من حمبي �لفنانة �أحالم، �لتي 
قادت حملة قوية من �أجل �لت�صويت لها وح�صولها على 

لقب �ملو�صم �لر�بع من برنامج ذ� فوي�س 
وكان��ت هن��اك تقاري��ر �صحفية �أملح��ت ب��اأن �للقب يف 
�ملو�ص��م �لر�بع م��ن ذ� فوي�س من �ملحتم��ل �أن يكون من 
ن�صيب �خلليج، خا�صة بع��د �أن تاأهال �ملت�صابقني دموع 
من �لع��ر�ق ويو�ص��ف �ل�صلطان م��ن �لكوي��ت للنهائيات، 
لت�ص��دق ه��ذه �لتقاري��ر وتت��وج بن��ت �لع��ر�ق باللق��ب. 
و�صه��د �حللق��ة �الأخ��رة م��ن ذ� فوي���س مناف�ص��ة ناري��ة 
ب��ني �ملت�صابقني �الأربع��ة، حيث كان��و� يتمتعون جميعًا 
بال�ص��وت �لر�ئ��ع مما جع��ل م�صاأل��ة �لتنبوؤ بالفائ��ز �أمر 

�صعب 
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