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"سوكا" تحدث ضجة بجمالها

شهيرة: عادل إمام ال يسأل 
عن محمود ياسين 

 توا�سل "ب�س��مة" ت�سوير م�ساهدها الأخرية من م�سل�سل 
"اختف��اء" للمخرج اأحمد مدحت، وال��ذي ُيعر�ض حاليًا 
عل��ى عدد م��ن املحط��ات العربي��ة وقال��ت ب�سم��ة، اإنها 
�سعي��دة بالتجربة ودورها فيه، لأنه��ا جديدة عليها ومل 
تقدمها مثلها �سابقًا، م�سيفًة اأنها مل ت�سعر بالغربة اأمام 
الكام��ريا، بحكم اأن "اختفاء" اأول جتربة تليفزيونية 30 
حلق��ة بعد عودتها من اأمري��كا وتابعت: "اأغلب العاملني 
يف امل�سل�س��ل اأ�سدقائ��ي، وتعاون��ت معه��م يف اأعم��ال 
�سابقة، فلم اأ�سعر بالغربة اإطالقًا، واأمتني اأن ينال دوري 
اإعجاب امل�ساهدين" وي�سارك يف بطولة "اختفاء" نيللي 
كرمي، وه�سام �سليم، وحممد ممدوح، وحممد عالء، ومنة 

�سماحة، وهو من تاأليف اأمين مدحت. 

   اأع��رب الفنان امل�رصي ال�ساب اأحمد دا�ض عن �سعادته 
ب��ردود الفع��ل الت��ي تلقاها ع��ن م�سهد وفات��ه مب�سل�سل 

"طايع"، الذي يذاع عرب حمطات م�رصية وعربية. 
وق��ال دا���ض، اإن ردود الفعل فاق��ت توقعاته عرب مواقع 
التوا�س��ل الجتماعي، معربًا عن �سعادت��ه بتلك احلالة 
التفاعلي��ة الت��ي تعك���ض جن��اح امل�سل�س��ل جماهريي��ًا، 
خا�سة اأنه يت�سدى لق�سي��ة الثاأر يف ال�سعيد وحماولة 
التحذير منها. وي�سارك يف بطولة "طايع" عمرو يو�سف 
وعم��رو عبداجللي��ل و�سب��ا مب��ارك و�سه��ري املر�س��دي 
و�سلوى حمم��د علي ور�سدي ال�سامي، م��ن اإخراج عمرو 

�سالمة.  

�سيط��رت الطفلة "�سوكا" ال�سه��رية يف فيلم "اأبو علي" 
عل��ى حدي��ث رواد مواق��ع التوا�س��ل الآن، وذل��ك بع��د 
تداول �سور لها بعد مرور 13 عامًا على عر�ض العمل، 
لتط��ل على اجلمه��ور من جديد �ساب��ة جميلة عك�ض ما 
كانت عليه يف الفيلمويعود �سبب تداول �سور "�سوكا" 
بع��د م��رور 13 عام��ًا على فيل��م "اأبو عل��ي"، هو ن�رص 
ن��داء حم�سن خب��رية التجميل �سور حديث��ة لها بعد اأن 
خ�سعت للتجميل على يديه��ا، لت�ساألها اأحد متابعيها: 
"دي �س��وكا؟" لتجيب عليها: "نعم واإنها تق�سم لطوب 
الأر�ض عل��ى اإنها هي"وظهرت "�س��وكا" اأو �سارة عبد 
القادر ا�سمها احلقيقي يف جل�سة ت�سوير بعد خ�سوعها 
ملكي��اج خب��رية التجميل ن��داء حم�سن، لتب��دو خمتلفة 

كليًا عن �سكلها وهي طفلة.

اختار معهد الأفالم الأمريكي الفنانة جوليا روبرت�ض لتقدمي جائزة الإجناز مدى احلياة ل�سديقها وزميلها القدمي النجم جورج كلوين، تكرميًا ل�سهامته الكبرية يف تطوير �سناعة الأفالم وال�سينما. 
و�سيقام العر�ض خالل حفل توزيع جوائز املعهد الأمريكي ل�سناعة الأفالم يوم ٢١ حزيران اجلاري، يف دورته الرابعة وال�ستني، على م�رصح دولبي يف مدينة هوليوود يف لو�ض اأجنلي�ض. 

تفا�سي��ل  �سه��رية،  امل�رصي��ة  املمثل��ة  ك�سف��ت 
اخلالف بني زوجها الفنان الكبري حممود يا�سني 
والزعي��م عادل اإمام، قائلًة: "عادل اإمام مل يرفع 
�سماع��ة التليفون عل��ى حممود يا�س��ني ليحاول 

حل اخلالف".
وقال��ت �سه��رية، ان "ع��ادل اإم��ام يح��ب حممود 
يا�س��ني ويحرتمه ج��داً، ولكن خط��اأه الوحيد اأنه 
مل يتوا�س��ل مع��ه حت��ى الآن". واأ�سافت املمثلة 
امل�رصي��ة، "ع��ادل اإم��ام ل ي�س��األ ع��ن حمم��ود 
يا�س��ني حتى يف مر�سه". وتابعت �سهرية، "الفن 
اأعط��ى الكثري ملحمود يا�سني ومل ياأخذ منه �سئ، 

اأخذ مني اأنا ولكن مبزاجي واإرادتي".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة 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 ... 

نجيم يقلب مواقع 
التواصل وفستانها موضة

جيزيم كاراجا تتملص من 
قضية حيازتها للمخدرات 

  حورية فرغلي تخطف 
األنظار بعد عملية تجميل 

أنفها األخيرة

بعد شهرين من زواجها...هل شيرين حامل؟

: الزعيم  بريء من 
اعتذاري عن "بالحجم 

انقلب��ت مواق��ع التوا�سل مع اأح��داث احللقة 16 م��ن م�سل�سل "طريق"، 
وال��ذي �سهد حفل زف��اف الفنانة نادين جنيم والفنان عابد فهد �سمن 
�سي��اق الدرام��ا. وتفاع��ل م�ساه��دو م�سل�س��ل "طريق" م��ع حفل زفاف 
نادي��ن جنيم وعابد فهد، الذي تخلل��ه الرومان�سية واملواقف الطريفة، 
ليت��م ت��داول �س��وراً من ال��زواج ومقاط��ع فيدي��و لرق���ض العرو�سني. 
وا�ستط��اع عاب��د فه��د اأن يتقن دوره، عندم��ا اندم��ج يف الرق�ض على 
اأنغ��ام اأغ��اِن املهرجان��ات التي يع�سقه��ا "جابر" وه��و �سخ�سيته يف 
العم��ل، اأما نادين جني��م فو�سلت للم�ساهدي��ن م�ساعرها ب�سدق وهي 
حت��اول اأن تتفاع��ل مع عري�سه��ا وتندمج مع رق�س��ه الطريف. مل تكن 
امل�ساه��د الطريفة يف زفاف نادين جني��م وعابد فهد هي اأكرث ما لفت 
انتب��اه امل�ساهدي��ن فقط، ب��ل ف�ستان العرو���ض "اأم��رية" كان له حيزاً 
كب��رياً من تعليقات الفتي��ات على وجه التحديد، ليوؤكد البع�ض اأن هذه 

املوديل �سيكون مو�سة اأعرا�ض هذا العام.

ا�ستنك��رت هبة جمدي ما تردد اأخرياً ع��ن اأن �سبب اعتذارها 
ع��ن بطول��ة م�سل�سل "باحلج��م العائل��ي" ليحي��ي الفخراين، 
ان�سغاله��ا بت�سوي��ر م�ساهده��ا يف م�سل�س��ل "ع��وامل خفية" 

لعادل اإمام. 
 وقال��ت هبة، اإن الفخراين هناأها على م�ساركتها يف  "عوامل 
خفية"، م�سيفًة اأنها اعتذرت عن م�سل�سله نظراً لتطلبه البقاء 
يف مدينة مر�سي علم، 3 اأ�سهر متتالية، ما كان �سيبعدها عن 
زوجه��ا حممد حم�سن وابنتهما الوحي��دة "دهب"، فا�سطرت 

لالعتذار عنه مرغمة.
وي�س��ارك يف بطولة "باحلجم العائل��ي" مريفت اأمني، وي�رصا 
الل��وزي، و�سيم��اء �سي��ف، وحمم��د مه��ران، ون��دي مو�س��ى، 
وكارولني خليل، واأحمد كرارة، وهو من تاأليف حممد رجاء، 

واإخراج هالة خليل.

بعد اأن �سدر حكم ق�سائي ر�سمي يق�سي بحب�ض عدد من 
امل�ساهري الأتراك بتهمة املتاجرة باملخدرات من �سمن 
34 مّتهًما من خمتلف املهن، من بينهماملمثل �ساتاي 
اأولو�س��وي ال�سهري باأم��ري بطل "فريحة" لثالث��ة موا�سم، 
واملمثل��ة ال�ساب��ة جي��زمي كاراج��ا بطلة املو�س��م الثالث 
م��ن "فريحة" بديل��ة بطلته الرئي�سة ه��ازال كايا، اللذين 
�س��در بحقهم��ا قرار جزائ��ي قابل لال�ستئن��اف باحلب�ض 
مل��دة 4 �سن��وات و�سهرين، ق��ام حمامي جي��زمي كاراجا 
فاروق زوربا، بتقدمي اعرتا�ض عليه، نافًيا يف اعرتا�سه 
اإق��دام موكلته على جتارة املخ��درات، واأنها بحكم طي�ض 
ال�سب��اب اأقدم��ت عل��ى خط��اأ تعاط��ي املخ��درات بجل�سة 
خا�سة م��ع اأ�سدقاء لي�ض اإّل، واأّن احلكم هّزها واأحزنها، 

وهي تبداأ حديًثا حياة زوجية جديدة و�سعيدة.
ويف خ��الل وج��ود جي��زمي كاراج��ا يف اأح��د الأماك��ن 
العام��ة، �ساأله��ا اأح��د ال�سحافي��ني ع��ن احلك��م، وراأيها 
بواقع��ة عث��ور البولي���ض عل��ى اأدل��ة تدينه��ا يف منزلها 
بتهم��ة جتارة املخ��درات، فتهربت م��ن الإجابة بالقول: 
حمام��ّي اخلا�ض فاروق زوربا قام بالإجراءات الالزمة، 
وق��ّدم التو�سيحات للجمي��ع حول موقفي م��ن الق�سية، 
واأ�ساف��ت: اأن��ا ل اأري��د اأن اأبخ��ل عليك��م باحلديث، لكني 
ل اأري��د التحدث بالق�سي��ة يف الإعالم، لأنه لن يكون يف 

�ساحلي، والق�سية منظورة اأمام الق�ساء.

 
ا�ستطاعت الفنان��ة حورية فرغلي اأن تخطف الأنظار 
يف ظهوره��ا الأول الإعالم��ي بع��د خ�سوعها لعملية 
اأنفه��ا، وذل��ك خ��الل ح�سوره��ا حف��ل  جتمي��ل يف 
�سحور. واأبدى حمب��و حورية فرغلي اإعجابها ال�سديد 
بالنتيج��ة النهائي��ة لعملي��ة جتمي��ل اأنفه��ا، والت��ي 
خ�سع��ت لها موؤخراً على اإث��ر وجود م�سكلة لديها يف 
التنف���ض، حي��ث ظهرت مبالمح لفت��ة جعلت البع�ض 

يوؤكد لها اإنها عادت مثل �سابق.
وم��ا زاد م��ن جمال حوري��ة فرغلي ه��و اإنها ظهرت 
م�رصق��ة الوجه، حيث بدا عليها ال�سعادة وهي حت�رص 
اأجواء ال�سحور الذي اأقامه الدكتور اأحمد جنم وحرمه 

الدكتورة مها العجمي يف منطقة ال�سيخ زايد.
وارتدت حورية فرغلي ف�ستان��ًا اأزرق اللون بت�سميم 
جدي��د  بنيول��وك  واأطل��ت   ،"Off Shoulder"
حي��ث اأ�ساف��ت خ�سل �سق��راء منحته��ا اإطاللة مليئة 

باحليوية.
والتقط��ت حورية فرغلي ال�سور مع حمبيها يف حفل 
ال�سح��ور، كم��ا �سارك��ت النج��وم الذين ح���رصوا يف 
اأج��واء الف��رح، حيث اندم��ج مع غن��اء الفنان مدحت 

�سالح.
وح���رص حفل ال�سحور كاًل من مدحت �سالح و�سمرية 
�سعي��د وعمر ال�سعيد وجنوم م���رصح م�رص من حمدي 
املريغن��ي ووي��زو واإ�رصاء عب��د الفت��اح وغريهم من 

امل�ساهري.
يذكر اأن حورية فرغلي عانت فرتة طويلة من م�سكلة 
يف التنف���ض اأج��رت عل��ى اإثره��ا ع��دد م��ن عملي��ات 
التجمي��ل يف اأنفها دون ج��دوى، وذلك بعد اأن اأ�سيب 

جراء حادث حيث �سقطت من على احل�سان.

يب��دو جلّي��ًا اأّن ���رّص انبهار الق��ّراء بباول��و كويللو يع��ود اإىل 
اأك��رث م��ن اأمر. منه��ا، اجلن��وح اإىل النزعة ال�سوفي��ة، ولكّنها 
، �سوفي��ة تتما�س��ى م��ع الع���رص  �سوفي��ة م��ن ن��وع خا���ضّ
اجلدي��د ومتطّلباته. �سوفية اأو روحانّية تتو�ّسل املادة �سبياًل 
للو�سول اإىل الالمتناهي، روحانية ل حتارب الأديان، لكّنها 
تنف�سل عنها كلّيًا يف الطريق اإىل الهدف، مع قدرة لفتة على 
ا�ستخ��دام م�سطلحاته��ا مبا يقنع الق��ارئ اأن يجعله��ا رافداً 
لفك��ره، فيطمئ��ّن اإليها، ومن ث��ّم يب�رّص من خالله��ا باأفكاره 
الت��ي تتناق���ض معه��ا كلّي��ًا. هي �سوفي��ة تلج��اأ اإىل احلكمة 
الت��ي ل تف�سل العامل احل�سّي عن الع��امل املاورائي، بل تعمد 
اإىل التوفيق بينهما، والإ�سغ��اء اإىل متطّلبات النف�ض والروح 

واجل�سد.
فق��ارئ باول��و كويللو، يج��د اأّن��ه يكّثف اهتمام��ه على فكرة 
الوع��ي الباطني، واأكرث ما جتّل��ى ذلك يف روايته اخليميائي، 
ومقولت��ه ال�سهرية التي �سارت �سعاراً: »عندما تريد �سيئًا ما، 

حّقًا، فاإّن الكون باأ�رصه يطاوعك على حتقيق رغبتك« 
)اخليميائ��ي(. هي احلكمة على ل�س��ان امللك التي وجهها اإىل 
ال�س��اب )�سنتياغو بطل الق�سة(، م��ن اأجل اأن تزرع فيه الأمل 
و�سغ��ف احلي��اة وامل�س��ّي يف طموحاته. هي نزع��ة القتدار 
والتخّط��ي التي يحتاج اإن�س��ان القرن الواح��د والع�رصين من 
دون حواج��ز الدي��ن واحل��دود الت��ي يرميه��ا، يف الت�س��وف، 
يتح��ّرر الإن�س��ان من كّل ه��ذه احلواجز، وهذا م��ا ي�سعى اإليه 

ويريده.
جن��اح كويلل��و قريب من جناح ج��ربان يف رواج ه��ذا الأدب 
الروح��ي، م��ع بع���ض املالءم��ات الع�رصية. فج��ربان كانت 
ل��ه خلطت��ه اخلا�س��ة الفكرية الت��ي لّبت حاج��ات النا�ض يف 
ذل��ك احل��ني، الث��ورة عل��ى رج��ال الدين م��ع اح��رتام جوهر 
الدي��ن، الث��ورة على اأفع��ال حمتك��ري اهلل والع��ودة اإىل روح 
اهلل، ا�ستط��اع جربان اأن ينال ر�س��ى النا�ض بالتناغم الكوين 

القائ��م على الروحانية، والوعي بال��روح هو الوعي الباطني 
كطريق��ة وحيدة للعب��ور اإىل احلقيق��ة، امل�سي مب��وازاة القيم 
الدينية واأخالقياتها مع التحّرر الكلّي من �سطوة طقو�سياتها 
وو�سائطها. ويف مقارنة �رصيعة بني كتاب كويللو »خمطوطة 
وج��دت يف عك��را« و »النب��ّي«، جن��د اأن كويلل��و مل يبتعد عن 
اأ�سل��وب ج��ربان يف النبي وعظ��ا واإر�ساداً ح��ول مو�سوعات 

تظهر مدى تاأثر الثنني بالفكر الثيو�سويف.
ويف باب الرواية ال�سوفية، جنحت اإليف �سافاق يف روايتها:« 
قواع��د الع�س��ق الأربعون« م��ن ا�ستقطاب �رصيح��ة كبرية من 
املهتّم��ني بالأدب، وظه��ر الهتمام الكبري ب��الأدب ال�سويف 
تني يف زمنني  م��ن خالل بيعها اآلف الن�سخ، وهي حتكي ق�سّ
خمتلف��ني، زم��ن الكاتب��ة، مطل��ع الق��رن الواح��د والع�رصين، 
والق��رن الثالث ع���رص، وعر�ست �س��رية جالل الدي��ن الرومي 
)املت��زوج من ك��ريا امل�سيحية وم��ن ثم البهائي��ة(، وعالقته 
مبعّلمه �سم�ض تربي��زي، ومّت النتقال بني الزمنني عرب قراءة 
خمطوط��ة بعنوان«الكفر احللو«، لبطل��ة يهودية تغرم بعزيز، 
امللح��د- امل�سيحي املتحّول اإىل الإ�سالم ال�سويف، لت�سّب يف 
قاع��دة �سم�ض تربيزي عن وحدة الأدي��ان بتجاوزها جميعًا، 

وه��ي ملّخ�س��ة يف الرواية �سم��ن القاعدة الرابع��ة: »ميكنك 
اأن ت��رى اهلل من خالل كل �س��يء، وكل �سخ�ض يف هذا الكون، 
لأّن وج��ود اهلل ل ينح���رص يف امل�سج��د اأو يف الكني�س��ة اأو يف 
الكني���ض، اإذا كن��ت ل ت��زال تري��د اأن تع��رف اأين يق��ع عر�سه 
بالتحديد، يوجد مكان واحد فقط ت�ستطيع اأن تبحث فيه عنه، 
وه��و قلب عا�سق حقيقي، فلم يع�ض اأح��د بعد روؤيته ومل ميت 
اأح��د بعد روؤيت��ه، فمن يجده يبقى مع��ه اإىل الأبد.« والنتقال 
م��ن اجلهاد اخلارج��ي )حماربة الكف��ار( اإىل اجلهاد الداخلي 
)رغبات النف���ض(. الرواية اإحياء للقي��م ال�سوفية، ودعوة اإىل 
الروحاني��ة يف اأبهى قيمها واأخالقها املثالية مبا يتوق اإليه 
الإن�س��ان املعا���رص، مع اإع��الء الهتمام بامل��اّدة والجنرار 
وراء العاطف��ة ول��و ت�سّببت باخليانة حتت ا�س��م احلّب املطّهر 
املحي��ي، وهو ما وجدناه لدى كويللو اأي�سًا و�سنجده يف فكر 
اأو�س��و لحق��ًا. »كما ترين ي��ا اإيال، كل ما ميكنن��ي اأن اأمنحك 
اإي��اه هو اللحظ��ة الراهنة، هذا كل ما اأملك��ه، ويف احلقيقة ل 
اأح��د ميلك اأكرث م��ن ذل��ك«. الت�سديد على الهتم��ام باللحظة 
وعي�سه��ا مبا تقّدمه من فرح و�سالم هو حمور اهتمام اإن�سان 
الق��رن الواحد والع�رصين، الذي م��ا عادت تروقه اأخبار اجلّنة 

املوعودة.
 ك��رث الهتم��ام بجالل الدي��ن الروم��ي اأي�س��ًا وق�سائده يف 
العامل��ني العرب��ي والغرب��ي، م��ن خ��الل الهتم��ام الكثي��ف 
بدرا�ست��ه نقدّي��ًا، واأهمّيت��ه يف ن���رص احلوار ب��ني احل�سارات 
ورّد تهم��ة الأ�سولية عن الإ�سالم خ�سو�سًا يف العامل الغربي 

اأّخرياً
وق��د كرث ال�ست�سه��اد بحكمه ومقاطعه ال�سعري��ة كذلك ب�سعر 
اب��ن عرب��ي واحل��الج يف اإط��ار ت��ّن له��ا يف قب��ول الآخ��ر، 
والحت��اد بالطبيع��ة، وكل م��ا خلق��ه اهلل درب��ًا اإىل الو�سول 
اإلي��ه. ويف نظرة �ساملة لعّين��ات كثرية من تعبري النا�ض على 
�سفحاته��م يف مواقع التوا�س��ل الجتماعي، نرى الن�سو�ض 
ال�سعرية ال�سوفية من اأكرثها رواجًا، خ�سو�سًا تلك املقتب�سة 

�سة لل�سعراء ال�سوفيني. من ال�سفحات املخ�سّ

انطل��ق خرب ب�رصعة الربق يفيد بحمل الفنان��ة �سريين عبد الوهاب يف 
طفله��ا الأول من زوجها الفنان ح�سام حبيب، وما زاد من 

تلمي��ح البع���ض اأن اخل��رب �سحيح ه��و الر�سالة التي 
كتبه��ا حماه��ا عل��ى ح�سابه عل��ى الفي���ض بوك. 

وقيل اأن �سريي��ن عبد الوهاب حامل يف طفلها 
الأول م��ن ح�سام حبي��ب، واإنها تعي�ض �سعادة 
كب��رية من جراء هذا اخل��رب ال�سعيد، والغريب 
اأن بع���ض حمبيه��ا �سدق��وا اخل��رب رغم عدم 
تاأكي��د �سريين له، موؤكدين عل��ى اأن اإطاللتها 

برنام��ج  يف  له��ا  ظه��ور  اآخ��ر  يف  الوا�سع��ة 
"جمموع��ة اإن�س��ان" رمبا كانت ب�سب��ب حملها، 

بخالف اإنها بدت مكت�سبة بع�ض الوزن عن املعتاد.  
وحت��ى الآن مل توؤكد اأو تنف��ي �سريين عبد الوهاب ب�سكل 

مبا���رص اخل��رب املت��داول ع��ن حمله��ا يف �سهوره��ا الأوىل، ليظل 

حمبوها يف انتظار ردها على هذا الأمر. وكان والد ح�سام حبيب عايد 
عل��ى ابنه مبنا�سبة عيد ميالده عل��ى ح�سابه على الفي�ض 
ب��وك، ليقول ل��ه: "كل �سنة واأنت طي��ب، وحتّقق كل 
اأحالم��ك.. ويك��ون حفي��دي مع��اك ال�سن��ة دي". 
وب�سبب هذه الر�سالة العلنية، ربط البع�ض بني 
خرب حم��ل �سريين عبد الوهاب املتداول هذه 
الأيام، وبني كلم��ات حماها، ليلمح البع�ض 
اإىل اإن��ه رمب��ا ك�س��ف ع��ن انتظاره��ا طفلها 
الأول م��ن ح�س��ام حبيب به��ذه الكلمات غري 
املبا���رصة. �سريين عبد الوهاب ل ت��رتدد اأبداً 
يف اأي لق��اء اإعالم��ي يف احلديث ع��ن عالقتها 
بزوجه��ا ح�س��ام حبيب، وكي��ف اإن��ه يدعمها بقوة 
عل��ى ال�سعيد ال�سخ�سي والعمل��ي، واإنها ت�سعر بالراحة 

النف�سية بعد زواجها منه.
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