
إبنة مايا دياب تفاجئ والدتها 
وتغني لها في عيدها!

سمية الخشاب تكشف 
تفاصيل مكالمة أصالة

دينا: لن أنتج "الراقصة 2"

نجالء فتحي تغيب عن 
عزاء حمدي قنديل

فاج��اأت كاي نا���ر اإبن��ة النجم��ة ماي��ا دي��اب والدتها 
مبنا�سب��ة عيد ميالده��ا وقّدمت لها مقط��ع فيديو غنائي 

برفقة �سديقها. 
وك�سف��ت كاي ع��ن موهبته��ا يف الغن��اء والتمثي��ل حيث 
ن���رت دياب الفيديو الذي ظهرت فيه كاي تغني "يا نور 
 Frenchالعني"، الأغنية قّدمته��ا والدتها مع م�ساري و

 .Montana
واأعرب��ت دي��اب ع��ن �سعادته��ا الكب��رة مب��ا قّدمته كاي 
وعّلق��ت قائل��ة: "كربت �سنة وزدت فخ��راً ب�سغرتي. على 
م��ّر ال�سنني، مل تف�سل يف مفاجاأت��ي واإبهاري. هذا الفيديو 
اأع��ده يل اأ�سخا���ص عزيزي��ن على قلب��ي لالإحتف��ال بعيد 

ميالدي. اأحبكم كثراً".

قال��ت الفنانة �سمية اخل�س��اب، اإنها تلق��ت اإ�سادة من 
املطرب��ة ال�سورية اأ�سالة ع��ن اأغنيتها اجلديدة "قلبي 
ي��ا نا���ص"، الت��ي طرحته��ا، قب��ل اأي��ام، ع��رب قناتها 

الر�سمية مبوقع "يوتيوب".
وك�سف��ت اخل�س��اب ، تفا�سيل مكامل��ة اأ�سالة لها عرب 
الهات��ف، حي��ث حدثته��ا الأخ��رة قائل��ة: "الأغني��ة 
حزين��ة جداً ولكنها اأكرث م��ن رائعة، كما اأنها مالئمة 
خلام��ة �سوتك"، م�سرة اإىل اأنها �سعدت براأي اأ�سالة، 

لأنها حتبها كثراً على ال�سعيد ال�سخ�سي واملهني.
يذك��ر اأن اأغني��ة "قلب��ي يا نا���ص" من كلم��ات ه�سام 

�سادق، واأحلان �سوكا.

نفت دين��ا ما تردد من اأنباء ع��ن اعتزامها اإنتاج اجلزء 
الثاين من برنامج "الراق�سة"، املتخ�س�ص يف اكت�ساف 
مواهب الرق�ص ال�رقي. وقالت دينا، ، اإنها لن تخو�ص 
جترب��ة الإنتاج ب�سكل ع��ام، لأنها ممثل��ة وراق�سة ولن 
تخاط��ر يف جم��ال جدي��د، بدع��وى �سعوب��ة التجرب��ة، 
قائل��ًة: "ل��و كان جم��ال الإنت��اج �سه��اًل، مل��ا خ�س���ص 
معه��د ال�سينم��ا ق�سم��ًا با�سم��ه، واإل لحت�س��دت ال�ساحة 
ال�سينمائي��ة باملنتج��ني". واأك��دت اأنه��ا ل تعلم م�سر 
"الراق�س��ة 2"، ولكن��ه يف حاجة اإيل رعاة لظهوره اإىل 
الن��ور، ح�سب قولها. يذكر اأن دين��ا �ساركت يف ع�سوية 
حتكي��م املو�سم الأول من برنام��ج "الراق�سة" مب�ساركة 

التون�سية فريال يو�سف وال�سيناري�ست تامر حبيب.

   غاب��ت الفنان��ة امل�ري��ة الكب��رة جن��الء فتح��ي، 
عن ع��زاء زوجها الإعالمي امل���ري ال�سهر حمدي 
التحري��ر  مي��دان  يف  مك��رم  عم��ر  مب�سج��د  قندي��ل، 

بالقاهرة.
واأك��د م�سدر مقرب من جن��الء، اأن الفنانة الكبرة مل 
ت�ستط��ع ح�سور العزاء، ب�سبب تعر�سها لأزمة �سحية 
عقب وف��اة زوجها الإعالمي حم��دي قنديل، حلزنها 
ال�سدي��د عليه.وح���ر عزاء حمدي قندي��ل، نخبة من 
جنوم الفن والإعالم وال�سيا�سة، منهم: �سمر �سربي، 
خال��د النبوي، نادي��ة اجلندي، حمم��ود �سعد، حمدي 
الوزي��ر، عم��رو الليثي، حمدي الُكني�س��ي، عبد احلكيم 
عب��د النا���ر، ورئي���ص وزراء م�ر الأ�سب��ق ع�سام 

�رف.
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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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

أوزجان دنيز لزوجته التي تقدر 
قيمتها بنصف مليون ليرة تركية؟

شاروخان يتسبب بمحاولة انتحار 
أحد معجبيه

مليونيرة شابة تعرض 
راتبا "فلكيا" لمن يواعدها

هؤالء النجوم فضلوا اإلنجاب في الواليات المتحدة األمريكية

عادل إمام ينفي اعتراض 
الرقابة على مسلسل والده

ق��ام املمث��ل واملغني واملخ��رج الرتك��ي الو�سيم اأوزج��ان دنيز 
ال�سهر بعم��ران بطل "لعبة القدر" و"عرو���ص ا�سطنبول" باإهداء 
زوجت��ه فاي��زة اأكتان دنيز وال��دة اإبنه الوحيد ك��وزاي)6 اأ�سهر( 
، �سي��ارة جي��ب حديث��ة فاخ��رة بقيمة ن�س��ف مليون ل��رة التي 
تع��ادل 80 األ��ف دولر،موؤكداً للمقربني من��ه باأنها ت�ستحق هذه 
الهدية واأكرث بعد اأن اأدخلت ال�سعادة اإىل حياته بحبه لها،وحبها 

له،واإهدائه اأثمن هدية يف حياته: اإبنه كوزاي الو�سيم.
ويعي���ص اأوزج��ان دني��ز حالي��ًا حي��اة عائلية م�ستق��رة وهو يف 
منت�س��ف الأربعينيات م��ن عمره،ول يك��در �سفوه،�سوى تراجع 
ن�سب��ة امل�ساه��دة قليال مل�سل�سل��ه "عرو�ص ا�سطنب��ول" مع اآ�سلي 
اإينف��ر مبو�سم��ه الثاين الذي يعر���ص م�س��اء كل جمعة،لهذا تقرر 
عر�س��ه م�س��اء الأحد م��ن كل اأ�سبوع،باأمل رفع ن�سب��ة م�ساهدته 

يف تركيا.

نف��ى املخ��رج رامي اإمام م��ا اأثر عن اعرتا�ص جه��از الرقابة 
عل��ي امل�سنف��ات الفنية ل�سيناريو م�سل�سل الفن��ان عادل اإمام، 
ال��ذي مل ُي�ستقر على ا�سمه بعد، واملفرت�ص عر�سه يف رم�سان 

.2020
وق��ال اإم��ام، يف بي��ان اإعالمي �س��ادر منه، اإنه ق��دم معاجلة 
درامية اإيل الرقابة مل�سل�سل من بطولة والده، من املقرر عر�سه 
يف 2020، خا�س��ة واأنه يتطلب حت�س��رات عديدة وموافقات 
اأمنية للت�سوير يف اأماكن مهمة وحيوية، ما دفعه للقيام بتلك 

الإجراءات قبل عام كامل من تنفيذ امل�سل�سل.
واأو�س��ح اأن��ه م��ن املقرر الك�س��ف ع��ن تفا�سيل م�سل�س��ل اإمام 
اجلدي��د، نهاية ال�سهر اجل��اري، حلني ال�ستق��رار على الأبطال 
ب�س��كل نهائ��ي. يذك��ر اأن اآخر اأعم��ال عادل اإم��ام كان م�سل�سل 

"عوامل خفية"، الذي ُعر�ص يف رم�سان املا�سي.

لي�س��ت امل��رة الأوىل الت��ي ي�س��اب فيه��ا معجب��و �ساروخان 
ل��ه،  ع�سقه��م  ب�سب��ب  باجلن��ون    Shah Rukh Khan
واآخره��م اأ�ساب اأحد معجبي �ساروخ��ان نف�سه ب�سفرة خارج 
منزله يف منامات يف مومباي وقد ُنقل ال�ساب على الفور اإىل 
امل�ست�سف��ى. املعجب املجنون، الذي يحم��ل ا�سم حممد �سليم، 
م��ن كلكتا ج��اء اإىل مومب��اي ملقابل��ة جنمه املف�س��ل الذي 
احتف��ل بعيد مي��الده موؤخًرا، وبح�س��ب التقارير ال��واردة، مت 
نق��ل حممد على الفور اإىل امل�ست�سف��ى وخرج بعد وقت ق�سر 
من تلق��ي العالج. وظهر فيديو للمعج��ب على الإنرتنت حيث 
ميكن روؤيته وهو ي�رخ ب�سحب��ة ال�رطة، ويقول: "�ساروخ 
يا �سي��دي، �ساه روخ �سي��دي"، بينما يوا�س��ل رجال ال�رطة 
القي��ام بعملهم، وقد اأفيد اأنه بعد ه��ذا احلادث، مل ُي�سمح لأي 
م��ن حمبي النج��م بالقرب م��ن منزل��ه. ومن املع��روف لدى 
خ��ان قاعدة �سخمة م��ن املعجبني يف جمي��ع اأنحاء العامل، 
وق��د احتفل النجم موؤخًرا بعيد مي��الده الثالث واخلم�سني يف 
مومب��اي. ويف كل عام يف ه��ذه املنا�سبة، يتوافد الآلف من 
معجبي��ه اإىل املن��زل للتقاط بع���ص ال�سور ل��ه. الطريف اأن 
فيل��م �ساروخ��ان "فان" لعام 2016، هو عب��ارة عن حكاية 
معج��ب، يتحول �سغف��ه بنجم��ه املف�س��ل اإىل هاج�ص خطر. 
م��ن ناحي��ة اأخرى، يتطل��ع امللك خان يف الوق��ت احلايل اإىل 
اإ�سدار فيلمه القادم "Zero" وقد مت اإطالق املقطع الدعائي 
للفيل��م يف ذك��رى مي��الده موؤخ��راً، وال��ذي تلق��ى ا�ستجاب��ة 
كب��رة م��ن اجلمهور. والفيلم ال��ذي اأخرجه اآنان��د راي، ي�سم 
النجمتني كاترين��ا كيف Katrina Kaif و انو�سكا �سارما 
Anushka Sharma، وم��ن املتوق��ع اأن يعر���ص عل��ى 

ال�سا�سات يف 21 دي�سمرب املقبل.

اإذا كن��ت الرجل املنا�س��ب، فاإنك قد حت�سل على 60 األف جنيه 
ا�سرتليني �سنويا مقابل مواعدة مليونرة بريطانية �سابة.

 وقال��ت ج��ني ب��ارك، البالغ��ة م��ن العم��ر 23 عام��ا، الفائزة 
بجائ��زة "يورومليونز"، وقدرها ملي��ون جنيه ا�سرتليني، اإنها 

تاأمل يف اأن ت�ساعدها الأموال يف �راء احلب.
ود�سن��ت ب��ارك موقعا على الإنرتنت حي��ث ميكن للراغبني يف 
مواعدته��ا التقدم بطلب، حيث �ستخت��ار الرجل الذي تعتقد اأنه 
ينا�سبه��ا، و�ستخ�س�ص له مبلغا بقيم��ة 60 األف جنيه �سنويا، 

مقابل اأن يتناول معها ال�راب والطعام.
و�ستق��وم اأي�س��ا بت�سوي��ر عملي��ة املقابلة م��ع املتقدمني لها 
وتوثيقه��ا يف فيل��م وثائقي �سيتم بثه الع��ام املقبل، وفقا ملا 

نقلته �سحيفة مرور الربيطانية عن م�سادر مطلعة.
وقال��ت امل�سادر "اإن جني فتاة رائع��ة ولديها الكثر لتعطيه، 
لكنه��ا وجدت نف�سها وحيدة مرة اأخ��رى منذ فازت باجلائزة.. 

اإنها تعاين من حظ �سيئ".
واأ�ساف��ت تل��ك امل�س��ادر اأن ج��ني مل تك��ن واثق��ة اأب��دا باأنها 
حمبوب��ة لذاته��ا اأو لر�سيده��ا يف البنك، لذلك ق��ررت اأن تلجاأ 
اإىل هذا اخليار. واأو�سح اأن جني م�ستعدة لدفع املبلغ املنا�سبة 
لل�سخ���ص املالئ��م واملح��ب. وكان��ت ج��ني ق��د واع��دت �س��ام 
كاله��ان، الذي و�سل اإىل املرحلة النهائي��ة يف برنامج اإك�ص 
فاكت��ور عام 2016، لكنهما انف�س��ال بعد اأن اكت�سفت خيانته 
لها. ي�سار اإىل اأنه��ا فازت باجلائزة املليونية عندما كانت يف 
ال�سابع��ة ع���ر من عمرها، ومن��ذ ذلك الوقت ا�س��رتت �سيارات 
واأنفق��ت مبالغ من الأموال على العطالت، كما اأجرت جراحات 

جتميلية.

اأب��دت الفنان��ة املغربي��ة، نادي��ة كون��دا، اأمنياتها 
يف عر���ص فيلمه��ا املغربي اجلدي��د "اأبي مل ميت" 
�سم��ن فعاليات ال��دورة الثالثة ملهرج��ان اجلونة 
ال�سينمائي، املقرر اإقامته نهاية 2019، موؤكدة اأن 
اأحداث الفيلم تدور يف اإطار اإن�ساين وقت ال�ستعمار 
الفرن�س��ي عل��ي املغ��رب. وك�سفت كون��دا يف حوار 
�سحف��ي ع��ن طبيع��ة دوره��ا واخلط��وط الدرامية 
بالفيل��م، وروؤيته��ا حلج��م �سعبيته��ا يف م�ر بعد 
جناحه��ا يف م�سل�س��ل "اأبوعم��ر امل���ري" بطولة 
الفنان اأحمد عز، الذي ُعر�ص يف رم�سان املا�سي، 
وتفا�سي��ل اأخرى كثرة خ��الل ال�سطور املقبلة. ما 
ال��ذي حم�سك للموافقة علي بطول��ة الفيلم املغربي 
"اأب��ي مل مي��ت"؟ اإعجابي بق�س��ة الفيلم وخطوطه 
الدرامي��ة، لكونه��ا تدور يف اإطار اإن�س��اين، وحتديداً 
وقت ال�ستعمار الفرن�سي للمغرب، حيث اأج�سد دور 
�سيخة مغربي��ة، اأي مطربة تغني اأغنيات فلكلورية 

و�سعبية. وهل تغنني بنف�سك يف الفيلم؟
لأ، لأن الغن��اء الفلكلوري ي�ستل��زم درا�سات معينة، 
رغم اإجادتي غناء الأغني��ات املغربية والفرن�سية، 
ولك��ن �سعب ج��داً ملمثلة الو�س��ول لطبقات �سوت 
"ال�سيخة"، لأنها حال حماولتها قد تتهتك اأحبالها 
ال�سوتي��ة، بحكم اأن هذه املوهب��ة تتطلب التدريب 

عليها منذ �سن العا�رة.
اأت�سنف��ني فيلمك من نوعية الأف��الم ال�سيا�سية مبا 

اأن اأحداثه تدور وقت الحتالل الفرن�سي للمغرب؟
لي���ص �سيا�سيًا واإمن��ا اإن�سانيا، وت��دور اأحداثه حول 
اب��ن فقد والده اأثن��اء توجههم��ا اإيل ال�سينما، حيث 
اعتقلت��ه ق��وات ال�ستعمار دون ارتكاب��ه لأي جرم 
يذك��ر، م��ا ي�سطر الب��ن للذهاب اإيل �س��رك داخل 
منطقت��ه، وهن��اك يحظ��ي برعاي��ة واهتم��ام م��ن 
العامل��ني فيه، ويتع��رف علي ق�س��ة حب جتمعني 
باأح��د العامل��ني داخ��ل ال�س��رك، ون��ري ق�س���ص 
الفق��راء  مواجه��ة  كيفي��ة  ت��ربز  عدي��دة  اإن�ساني��ة 

لال�ستعمار اآنذاك.
للفيل��م عر�س��ه يف  ه��ل تعت��زم اجله��ة املنتج��ة 

مهرجانات دولية؟
اأمتن��ي عر�س��ه يف مهرج��ان اجلون��ة ال�سينمائ��ي 
مب���ر، لأن هذا املهرجان يحظ��ي مبكانة خا�سة 
يف قلبي، بعد اأن نلت جائزة اأف�سل ممثلة يف دورته 
الأويل، ولكننا مل ننته من ت�سوير الفيلم حتى الآن، 
حيث يتبقى ع��دد من امل�ساه��د ال�سعبة املفرت�ص 

ت�سويرها يف املغرب خالل الفرتة املقبلة.

عل��ى ذك��ر مهرج��ان اجلونة.. م��ا تقييم��ك لدورته 
الثانية التي اختتمت فعالياتها قبل اأ�سابيع عدة؟

الأوىل،  ع��ن  الثاني��ة  ال��دورة  باأج��واء  ا�ستمتع��ت 
لتمكن��ي من م�ساه��دة عدد م��ن الأف��الم، والتقيت 
ع��دداً م��ن املمثلني ال��ذي اأحبه��م، ومنه��م �سناع 
اأف��الم "فوتوكوب��ي" و"�سي��خ جاك�س��ون" اللذي��ن 

عر�سا �سمن فعاليات الدورة الأويل.
ه��ل ت�سعرين بات�ساع حج��م �سعبيتك يف م�ر بعد 

جناحك يف م�سل�سل "اأبوعمر امل�ري"؟
ل اأ�ستطي��ع الإجاب��ة عل��ي �سوؤال��ك، لأنن��ي مل اأزر 
القاهرة قط، ب��ل زرت اجلونة اأكرث من مرة، ولكني 
تلقي��ت ر�سائ��ل رائعة م��ن امل�ري��ني، ومنهم من 
دعوين لتناول وجبة الغذاء يف منازلهم، ما جعلني 
اأ�سعر باجنذاب لهذه البلد و�سعبها اجلميل. األ ترين 

اإنِك بحاجة لتعلم اللهجة امل�رية واإجادتها؟
اأوافق��ك ال��راأي متام��ا، فاأن��ا اأمتني اإج��ادة اللهجة 
امل�ري��ة، باعتبار اأن م�ر هوليوود ال�رق، وبلد 
غزيرة بالإنتاج ال�سينمائي والتلفزيوين، ولكن هذه 

اخلطوة تتطلب اإقامتي يف م�ر.
وما الذي ُيعيق ا�ستقرارك يف م�ر؟

رمب��ا اأ�س��ع ه��ذه اخلط��وة يف خطت��ي امل�ستقبلية، 
ولكني اأ�سعي للرتكيز يف ال�سينما املغربية، وتقدمي 
اأفالم ت�سارك يف مهرجانات دولية، لأين اأحلم بنقل 
اللهجة املغربية ل��كل بقاع الوطن العربي، واأمتني 
اأن اأرى الأف��الم املغربية منت���رة كحال نظرتها 

امل�رية بال�سبط.
ولكن اللهجة املغربية لق��ت قبوًل عند امل�ريني 

بعد دورك يف "اأبوعمر امل�ري"؟
نعم، ورمبا ت�سبح مو�سة ب�سببي، كما اأن املو�سيقي 
املغربي��ة تلقي اهتمامًا كبراً من امل�ريني، وهذا 
�س��يء ي�سعدين ب�س��دة. اأخراً.. ه��ل جتهزين لأعمال 

جديدة بخالف الفيلم خالل الفرتة املقبلة؟
لأ، لأين م�سغولة بالفيل��م، واإن كنت تلقيت عرو�سًا 
تلفزيونية يف م�ر، ولكنها مل تكتمل ب�سبب عامل 

اللهجة امل�رية.

اأث��ار خ��رب اإجن��اب الفنانة املعتزل��ة ب�سم��ة بو�سيل زوج��ة تامر 
ح�سني جنلها الثالث يف الوليات املتحدة الأمريكية، جدًل كبًرا 
��ا واأنه مل يكن الفنان الأول الذي يف�سل اأن يح�سل جنله  خ�سو�سً

على اجلن�سية الأمريكية، فقد �سبقه عدد كبر من النجوم..
تام��ر وب�سم��ة انف�سهما ف�سال و�س��ع ابنتهما تالي��ا يف الوليات 
املتح��دة المريكي��ة، م��ن اأجل ح�سوله��ا على اجلن�سي��ة، وهو ما 

�سجعهما على ال�سفر مرة اأخرى من اأجل ولدة "اآدم".
روب��ي اختارت الولدة يف اأمريكا واأطلقت على ابنتها ا�سم طيبة، 
وه��ي ابنته��ا الوحي��دة من املخ��رج ال�سه��ر �سامح عب��د العزيز، 
وع��ادت روب��ي مل�ر بع��د ال��ولدة ب�سهرين حي��ث ح�سلت على 

طالقها وا�ستاأنفت حياتها مع ابنتها من دون زوجها.
ا اختارت اأن ت�سع تواأميه��ا عز الدين وزين الدين، يف  زين��ة اأي�سً
اأمري��كا يف �رية تامة، حيث فاجاأت اجلمهور بخرب ولدتها بعد 
عودته��ا للقاهرة، عندما �ساألها �ساب��ط اأمن املطار عن الأطفال، 

فاأكدت اأنهما جنالها م��ن الفنان ال�سهر اأحمد عز، وهي الق�سية 
التي اأثارت وقتها جدًل كبًرا مازالت اأ�سداوؤه م�ستمرة حتى الآن.
اأحم��د حلمي ومن��ى زكي م��ن النجوم الذي��ن اخت��اروا الوليات 
املتح��دة الأمريكية م��ن اأجل و�س��ع ابنهما �سليم هن��اك، بعد اأن 
اأجنب��ا ابنتهم��ا الأوىل ليل��ي يف م���ر، ووقتها تعّر�س��ا لهجوم 
�سدي��د، فاأعل��ن حلم��ي اإ�سابت��ه مبر���ص ال�رط��ان، وك�س��ف اأّن 
وجودهم��ا يف الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، من اأج��ل العالج، 
وت�سادف موعد ولدة منى زكي. وبالفعل و�سعا طفلهما الثالث 

"يون�ص" يف م�ر.
ا ف�سلت اأن ت�سع مولودتها الأوىل اإيفا يف  �ساندي التون�سية اأي�سً

الوليات املتحدة الأمريكية.
فيم��ا كانت لو�سي من اأوائ��ل النجمات الالتي اخرتن هذا التقليد، 
حي��ث و�سعت جنله��ا الوحيد "فتحي" يف اأمري��كا ومازال يعي�ص 

فيها وي�ستكمل درا�سته هناك.
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