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دينا: لن أنتج "الراقصة 2"

تشاكي  تعود مجددًا 
للسينما العام المقبل

ق���ل �لفن���ن عم��رو عبد�جللي��ل، �إن��ه �صي�صت�أن��ف ت�صوير 
م�ص���هده يف فيل��م "ك�زبالن��ك�" للمخ��رج بي��ر ميم��ي، 
�لأ�صبوع �ملقبل، د�خل مدين��ة �لإنت�ج �لإعالمي.و�أ�ص�ف 
عبد�جللي��ل �أن��ه ي��وؤدي دور مو�ط��ن �إ�صكن��در�ين مقيم يف 
�لإ�صكندرية، ويقوم بعملي���ت خم�لفة للق�نون ب�لتع�ون 
م��ع �أمري ك��ر�رة وب��صل خي�ط، وت�صط��ره �لظروف لل�صفر 
�إيل �ملغ��رب، وتت��و�ىل �لأحد�ث.و�أب��دى �لفن���ن �صع�دت��ه 
لتع�ون��ه مع �ملخرج بير ميمي، و��صف��ً� �إي�ه ب�ملوهوب 
و�ملتمي��ز يف �أعم�ل��ه، وكذلك �لأمر ب�لن�صب��ة لأمري كر�رة 
و�ملنت��ج وليد من�صور، حيث حتم�ض خلو�ض هذه �لتجربة 
�ل�صينم�ئية معهم.وي�ص���رك يف بطولة "ك�زبالنك�" غ�دة 
ع�دل و�لرك��ي خ�لد �أرغن��ج ودلل عبد�لعزيز و�ملغربي 
حممد مفت�ح و�أحمد د��ض، �صين�ريو وحو�ر ه�ص�م هالل.  

ق�ل��ت �لفن�نة �صمية �خل�ص���ب، �إنه� تلق��ت �إ�ص�دة من 
�ملطرب��ة �ل�صورية �أ�ص�لة ع��ن �أغنيته� �جلديدة "قلبي 
ي��� ن����ض"، �لت��ي طرحته���، قب��ل �أي���م، ع��ر قن�ته� 

�لر�صمية مبوقع "يوتيوب".
وك�صف��ت �خل�ص���ب ، تف��صيل مك�مل��ة �أ�ص�لة له� عر 
�له�ت��ف، حي��ث حدثته��� �لأخ��رية ق�ئل��ة: "�لأغني��ة 
حزين��ة جد�ً ولكنه� �أكرث م��ن ر�ئعة، كم� �أنه� مالئمة 
خل�م��ة �صوتك"، م�صرية �إىل �أنه� �صعدت بر�أي �أ�ص�لة، 

لأنه� حتبه� كثري�ً على �ل�صعيد �ل�صخ�صي و�ملهني.
يذك��ر �أن �أغني��ة "قلب��ي ي� ن����ض" من كلم���ت ه�ص�م 

�ص�دق، و�أحل�ن �صوك�.

نفت دين��� م� تردد من �أنب�ء ع��ن �عتز�مه� �إنت�ج �جلزء 
�لث�ين من برن�مج "�لر�ق�صة"، �ملتخ�ص�ض يف �كت�ص�ف 
مو�هب �لرق�ض �ل�رشقي. وق�لت دين�، ، �إنه� لن تخو�ض 
جترب��ة �لإنت�ج ب�صكل ع���م، لأنه� ممثل��ة ور�ق�صة ولن 
تخ�ط��ر يف جم���ل جدي��د، بدع��وى �صعوب��ة �لتجرب��ة، 
ق�ئل��ًة: "ل��و ك�ن جم���ل �لإنت���ج �صه��اًل، مل��� خ�ص���ض 
معه��د �ل�صينم��� ق�صم��ً� ب��صم��ه، و�إل لحت�ص��دت �ل�ص�حة 
�ل�صينم�ئي��ة ب�ملنتج��ن". و�أك��دت �أنه��� ل تعلم م�صري 
"�لر�ق�ص��ة 2"، ولكن��ه يف ح�جة �إيل رع�ة لظهوره �إىل 
�لن��ور، ح�صب قوله�. يذكر �أن دين��� �ص�ركت يف ع�صوية 
حتكي��م �ملو�صم �لأول من برن�م��ج "�لر�ق�صة" مب�ص�ركة 

�لتون�صية فري�ل يو�صف و�ل�صين�ري�صت ت�مر حبيب.

ك�صفت �رشكة �أوريون بيكت�رشز عن موعد طرح �جلزء 
�لق�دم من �صل�صلة �أفالم �لرعب �ملعروفة ب��صم "لعبة 
طفل"، يوم 21 يونيو )حزير�ن( 2019، يف �ص�لت 
�ل�صينم� حول �لع�مل، �لفيلم من بطولة �لنجمة �أوبري 

بالز� و�ملمثل غ�بريل ب�مت�ن.
ويتع�ون يف �إنت���ج �جلزء �لق���دم �لرئي�ض �لتنفيذي 
جيف��ري  و�ملنت��ج  دي��زين  و�ل��ت  ل�رشك��ة  �ل�ص�ب��ق 
تع�ون���  �لل��ذ�ن  �صمي��ث  جر�ه���م  م��ع  ك�تزن��رج 
م�صبق��ً� يف �إنت���ج فيلم �لرعب �لدر�م��ي "IT"، �لذي 
تخط��ت �إير�د�ت��ه يف �صب���ك �لتذ�ك��ر �لع�ملي ح�جز 
700 ملي��ون دولر �أمريك��ي ومت ت�صنيف��ه من �أكرث 
�أف��الم �لرعب حتقيق��ً� لالإير�د�ت يف ت�ري��خ �ل�صينم� 

�لأمريكية.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورن�ل"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لري��صية  و�لقت�ص�دية  �ل�صي��صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لك�مري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خل��ض بن� وكل م� حتت�جونه هو تن�صيب برن�مج�

متني�تن� لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورن�ل ... 

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���م �ملمث��ل و�ملغني و�ملخ��رج �لرك��ي �لو�صيم �أوزج���ن دنيز 
�ل�صهري بعم��ر�ن بطل "لعبة �لقدر" و"عرو���ض ��صطنبول" ب�إهد�ء 
زوجت��ه ف�ي��زة �أكت�ن دنيز و�ل��دة �إبنه �لوحيد ك��وز�ي)6 �أ�صهر( 
، �صي���رة جي��ب حديث��ة ف�خ��رة بقيمة ن�ص��ف مليون ل��رية �لتي 
تع���دل 80 �أل��ف دولر،موؤكد�ً للمقربن من��ه ب�أنه� ت�صتحق هذه 
�لهدية و�أكرث بعد �أن �أدخلت �ل�صع�دة �إىل حي�ته بحبه له�،وحبه� 

له،و�إهد�ئه �أثمن هدية يف حي�ته: �إبنه كوز�ي �لو�صيم.
ويعي���ض �أوزج���ن دني��ز ح�لي��ً� حي���ة ع�ئلية م�صتق��رة وهو يف 
منت�ص��ف �لأربعيني�ت م��ن عمره،ول يك��در �صفوه،�صوى تر�جع 
ن�صب��ة �مل�ص�ه��دة قليال مل�صل�صل��ه "عرو�ض ��صطنب��ول" مع �آ�صلي 
�إينف��ر مبو�صم��ه �لث�ين �لذي يعر���ض م�ص���ء كل جمعة،لهذ� تقرر 
عر�ص��ه م�ص���ء �لأحد م��ن كل �أ�صبوع،ب�أمل رفع ن�صب��ة م�ص�هدته 

يف تركي�.

نف��ى �ملخ��رج ر�مي �إم�م م��� �أثري عن �عر��ض جه���ز �لرق�بة 
عل��ي �مل�صنف���ت �لفنية ل�صين�ريو م�صل�صل �لفن���ن ع�دل �إم�م، 
�ل��ذي مل ُي�صتقر على ��صمه بعد، و�ملفر�ض عر�صه يف رم�ص�ن 

.2020
وق���ل �إم���م، يف بي���ن �إعالمي �ص���در منه، �إنه ق��دم مع�جلة 
در�مية �إيل �لرق�بة مل�صل�صل من بطولة و�لده، من �ملقرر عر�صه 
يف 2020، خ��ص��ة و�أنه يتطلب حت�ص��ري�ت عديدة ومو�فق�ت 
�أمنية للت�صوير يف �أم�كن مهمة وحيوية، م� دفعه للقي�م بتلك 

�لإجر�ء�ت قبل ع�م ك�مل من تنفيذ �مل�صل�صل.
و�أو�ص��ح �أن��ه م��ن �ملقرر �لك�ص��ف ع��ن تف��صيل م�صل�ص��ل �إم�م 
�جلدي��د، نه�ية �ل�صهر �جل���ري، حلن �ل�صتق��ر�ر على �لأبط�ل 
ب�ص��كل نه�ئ��ي. يذك��ر �أن �آخر �أعم���ل ع�دل �إم���م ك�ن م�صل�صل 

"عو�مل خفية"، �لذي ُعر�ض يف رم�ص�ن �مل��صي.

لي�ص��ت �مل��رة �لأوىل �لت��ي ي�ص���ب فيه��� معجب��و �ص�روخ�ن 
ل��ه،  ع�صقه��م  ب�صب��ب  ب�جلن��ون    Shah Rukh Khan
و�آخره��م �أ�ص�ب �أحد معجبي �ص�روخ���ن نف�صه ب�صفرة خ�رج 
منزله يف من�م�ت يف مومب�ي وقد ُنقل �ل�ص�ب على �لفور �إىل 
�مل�صت�صف��ى. �ملعجب �ملجنون، �لذي يحم��ل ��صم حممد �صليم، 
م��ن كلكت� ج���ء �إىل مومب���ي ملق�بل��ة جنمه �ملف�ص��ل �لذي 
�حتف��ل بعيد مي��الده موؤخًر�، وبح�ص��ب �لتق�رير �ل��و�ردة، مت 
نق��ل حممد على �لفور �إىل �مل�صت�صف��ى وخرج بعد وقت ق�صري 
من تلق��ي �لعالج. وظهر فيديو للمعج��ب على �لإنرنت حيث 
ميكن روؤيته وهو ي�رشخ ب�صحب��ة �ل�رشطة، ويقول: "�ص�روخ 
ي� �صي��دي، �ص�ه روخ �صي��دي"، بينم� يو��ص��ل رج�ل �ل�رشطة 
�لقي���م بعملهم، وقد �أفيد �أنه بعد ه��ذ� �حل�دث، مل ُي�صمح لأي 
م��ن حمبي �لنج��م ب�لقرب م��ن منزل��ه. ومن �ملع��روف لدى 
خ���ن ق�عدة �صخمة م��ن �ملعجبن يف جمي��ع �أنح�ء �لع�مل، 
وق��د �حتفل �لنجم موؤخًر� بعيد مي��الده �لث�لث و�خلم�صن يف 
مومب���ي. ويف كل ع�م يف ه��ذه �ملن��صبة، يتو�فد �لآلف من 
معجبي��ه �إىل �ملن��زل للتق�ط بع���ض �ل�صور ل��ه. �لطريف �أن 
فيل��م �ص�روخ���ن "ف�ن" لع�م 2016، هو عب���رة عن حك�ية 
معج��ب، يتحول �صغف��ه بنجم��ه �ملف�ص��ل �إىل ه�ج�ض خطري. 
م��ن ن�حي��ة �أخرى، يتطل��ع �مللك خ�ن يف �لوق��ت �حل�يل �إىل 
�إ�صد�ر فيلمه �لق�دم "Zero" وقد مت �إطالق �ملقطع �لدع�ئي 
للفيل��م يف ذك��رى مي��الده موؤخ��ر�ً، و�ل��ذي تلق��ى ��صتج�ب��ة 
كب��رية م��ن �جلمهور. و�لفيلم �ل��ذي �أخرجه �آن�ن��د ر�ي، ي�صم 
�لنجمتن ك�ترين��� كيف Katrina Kaif و �نو�صك� �ص�رم� 
Anushka Sharma، وم��ن �ملتوق��ع �أن يعر���ض عل��ى 

�ل�ص��ص�ت يف 21 دي�صمر �ملقبل.

�إذ� كن��ت �لرجل �ملن��ص��ب، ف�إنك قد حت�صل على 60 �ألف جنيه 
��صرليني �صنوي� مق�بل مو�عدة مليونرية بريط�نية �ص�بة.

 وق�ل��ت ج��ن ب���رك، �لب�لغ��ة م��ن �لعم��ر 23 ع�م���، �لف�ئزة 
بج�ئ��زة "يورومليونز"، وقدره� ملي��ون جنيه ��صرليني، �إنه� 

ت�أمل يف �أن ت�ص�عده� �لأمو�ل يف �رش�ء �حلب.
ود�صن��ت ب���رك موقع� على �لإنرنت حي��ث ميكن للر�غبن يف 
مو�عدته��� �لتقدم بطلب، حيث �صتخت���ر �لرجل �لذي تعتقد �أنه 
ين��صبه���، و�صتخ�ص�ض له مبلغ� بقيم��ة 60 �ألف جنيه �صنوي�، 

مق�بل �أن يتن�ول معه� �ل�رش�ب و�لطع�م.
و�صتق��وم �أي�ص��� بت�صوي��ر عملي��ة �ملق�بلة م��ع �ملتقدمن له� 
وتوثيقه��� يف فيل��م وث�ئقي �صيتم بثه �لع���م �ملقبل، وفق� مل� 

نقلته �صحيفة مريور �لريط�نية عن م�ص�در مطلعة.
وق�ل��ت �مل�ص�در "�إن جن فت�ة ر�ئع��ة ولديه� �لكثري لتعطيه، 
لكنه��� وجدت نف�صه� وحيدة مرة �أخ��رى منذ ف�زت ب�جل�ئزة.. 

�إنه� تع�ين من حظ �صيئ".
و�أ�ص�ف��ت تل��ك �مل�ص���در �أن ج��ن مل تك��ن و�ثق��ة �أب��د� ب�أنه� 
حمبوب��ة لذ�ته��� �أو لر�صيده��� يف �لبنك، لذلك ق��ررت �أن تلج�أ 
�إىل هذ� �خلي�ر. و�أو�صح �أن جن م�صتعدة لدفع �ملبلغ �ملن��صبة 
لل�صخ���ض �ملالئ��م و�ملح��ب. وك�ن��ت ج��ن ق��د و�ع��دت �ص���م 
ك�له���ن، �لذي و�صل �إىل �ملرحلة �لنه�ئي��ة يف برن�مج �إك�ض 
ف�كت��ور ع�م 2016، لكنهم� �نف�ص��ال بعد �أن �كت�صفت خي�نته 
له�. ي�ص�ر �إىل �أنه��� ف�زت ب�جل�ئزة �ملليونية عندم� ك�نت يف 
�ل�ص�بع��ة ع���رش من عمره�، ومن��ذ ذلك �لوقت ��ص��رت �صي�ر�ت 
و�أنفق��ت مب�لغ من �لأمو�ل على �لعطالت، كم� �أجرت جر�ح�ت 

جتميلية.

�أعلن مهرج���ن �أبوظبي �ليوم �لثالث���ء، �أنه ب�صدد 
تق��دمي حفله �لتمهيدي �لأول �لذي ي�صبق �لنطالقة 
�لر�صمي��ة لن�صخت��ه �ل�ص�د�ص��ة ع�رشة لع���م 2019، 
وتت�ص��در م�صهد �حلف��ل �ملغني��ة �لأمريكية جوي�ض 
دي دون�تو من طبق��ة �مليتزو – �صوبر�نو، �حل�ئزة 

على ج�ئزة "جر�مي" عدة مر�ت.
وتط��ل دي دون�تو على جمهور �لع�مل �لعربي لأول 

م��رة على م�رشح ق���رش �لإم�ر�ت م�ص���ء 24 ين�ير 
)ك�نون �لث�ين( �ملقبل يف حفل بعنو�ن "يف �حلرب 

و�ل�صالم.. تف�هم من خالل �ملو�صيقى".
"�إي��ل بوم��و  �أورك�ص��ر�  �إىل  وتن�ص��م دي دون�ت��و 
دي �أورو" �لإيط�لي��ة بقي���دة �مل�ي�ص��رو �لرو�ص��ي 
م�ك�صي��م �إمييلي�ن�صي��ف، ليقدم��و� مع��ً� جمموع��ة 
م��ن �ملقطوع�ت �لأوبر�لية من ع���رش �لب�روك من 
�أعم���ل ج��ورج ه�نديل، وه��ري ِبْر�َص��ل، ونيكولو 
جوميلي، وكالوديو مونتيفريدي، و�لتي ت�صتك�صف 

فك��رة �حل��رب و�ل�ص��الم عل��ى �مل�صت��وى �لد�خل��ي 
و�خل�رجي.

وك�ن عر���ض "يف �حل��رب و�ل�ص��الم.. تف�ه��م م��ن 
خالل �ملو�صيقى" قد ولد من رحم م�رشوع �صخ�صي 
لإب��د�ع جمموع��ة م��ن �ملقطوع�ت �لت��ي ل حتظى 
ب�صه��رة و��صع��ة م��ن �أوب��ر� �لب�روكي��ة �لن�بولي��ة، 
وقدمت��ه دي دون�ت��و كدعوة بليغ��ة مفعمة ب�لأمل 
حت��ى يعم �ل�صالم يف هذ� �لع���مل �مل�صطرب، وك�ن 

�أُنتج بد�يًة ك�ألبوم يف ع�م 2016.
ويق��دم �حلفل ملحة عن برن�م��ج مهرج�ن �أبوظبي 
2019، �ل��ذي �صي�صهد ح�صور كوكبة من �لفن�نن 
�حلف��الت،  �أرق��ى  �صيقدم��ون  �لذي��ن  �لع�ملي��ن 
�لأوبر�لي��ة، و�أم�صي���ت �جل���ز، وعرو���ض �لب�لي��ه 
وغريه� من عرو�ض جتم��ع عن��رش �لرقي و�لتميز 
و�لتق�لي��د �لعريقة و�لبتك�ر و�لإبد�ع. و�لتي جت�صد 
جميعه� روؤية مهرج�ن �أبوظبي �لتي ي�صعى له� يف 
كل ع���م لتعزيز تن�غم �لثق�ف���ت �لع�ملية، �إ�ص�فة 
�أي�ص��ً� �إىل م��� يق��وم ب��ه �ملهرج���ن م��ع �رشك�ئ��ه 
�لدولي��ن م��ن �أعم���ل ح�رشي��ة ُيقدم م��ن خالله� 
فن�ن��ون �إم�ر�تي��ون وع��رب �إىل �لع���مل، ف�صاًل عن 
���رش�ك�ت ُت�صهم يف تعزيز مك�ن��ة �أبوظبي �لثق�فية 
يف �لع���مل. وك�ن مهرج�ن �أبوظب��ي ومنذ �إطالقته 
�لأوىل قب��ل 16 ع�مً� قد �صع��ى �إىل �إبر�ز تلك �لقيم 
وت�صليط �ل�صوء على قوة �لتن�غم و�لتب�دل �لثق�يف.
و�لي��وم، يعتر مهرج���ن �أبوظبي، �حل��دث �لثق�يف 
و�لفن��ي �لأبرز �ل��ذي يق�م يف �صه��ر م�ر�ض من كل 
ع�م، كم� متت��د بر�جمه �ملجتمعية وتلك �ملتوجهة 
لل�صب���ب )�ل�صب�ب يف �ملهرج�ن( عل��ى مد�ر �ل�صنة 
وتقدم فع�لي�ت خ��صة تت�صمن �حلفالت �مل�ص�ئية 
و�أن�صط��ة �لتو��صل مع �جلمه��ور �لع�ملي من خالل 

م�ص�ريع �لتكليف و�لتع�ون.
و�صيت��م �لإعالن ع��ن تف��صيل �لرن�م��ج �لرئي�صي 
وفع�لي���ت مهرج���ن �أبوظب��ي 2019 يف دي�صمر 
)ك�ن��ون �لأول( �ملقب��ل من خ��الل موؤمتر �صح�يف 

ُيعقد يف ق�رش �لإم�ر�ت.

�أث���ر خ��ر �إجن���ب �لفن�نة �ملعتزل��ة ب�صم��ة بو�صيل زوج��ة ت�مر 
ح�صني جنله� �لث�لث يف �لولي�ت �ملتحدة �لأمريكية، جدًل كبرًي� 
��� و�أنه مل يكن �لفن�ن �لأول �لذي يف�صل �أن يح�صل جنله  خ�صو�صً

على �جلن�صية �لأمريكية، فقد �صبقه عدد كبري من �لنجوم..
ت�م��ر وب�صم��ة �نف�صهم� ف�صال و�ص��ع �بنتهم� ت�لي��� يف �لولي�ت 
�ملتح��دة �لمريكي��ة، م��ن �أجل ح�صوله��� على �جلن�صي��ة، وهو م� 

�صجعهم� على �ل�صفر مرة �أخرى من �أجل ولدة "�آدم".
روب��ي �خت�رت �لولدة يف �أمريك� و�أطلقت على �بنته� ��صم طيبة، 
وه��ي �بنته��� �لوحي��دة من �ملخ��رج �ل�صه��ري �ص�مح عب��د �لعزيز، 
وع���دت روب��ي مل�رش بع��د �ل��ولدة ب�صهرين حي��ث ح�صلت على 

طالقه� و��صت�أنفت حي�ته� مع �بنته� من دون زوجه�.
� �خت�رت �أن ت�صع تو�أميه��� عز �لدين وزين �لدين، يف  زين��ة �أي�صً
�أمري��ك� يف �رشية ت�مة، حيث ف�ج�أت �جلمهور بخر ولدته� بعد 
عودته��� للق�هرة، عندم� �ص�أله� �ص�ب��ط �أمن �ملط�ر عن �لأطف�ل، 

ف�أكدت �أنهم� جناله� م��ن �لفن�ن �ل�صهري �أحمد عز، وهي �لق�صية 
�لتي �أث�رت وقته� جدًل كبرًي� م�ز�لت �أ�صد�وؤه م�صتمرة حتى �لآن.
�أحم��د حلمي ومن��ى زكي م��ن �لنجوم �لذي��ن �خت���رو� �لولي�ت 
�ملتح��دة �لأمريكية م��ن �أجل و�ص��ع �بنهم� �صليم هن���ك، بعد �أن 
�أجنب��� �بنتهم��� �لأوىل ليل��ي يف م���رش، ووقته� تعّر�ص��� لهجوم 
�صدي��د، ف�أعل��ن حلم��ي �إ�ص�بت��ه مبر���ض �ل�رشط���ن، وك�ص��ف �أّن 
وجودهم��� يف �لولي���ت �ملتح��دة �لأمريكي��ة، من �أج��ل �لعالج، 
وت�ص�دف موعد ولدة منى زكي. وب�لفعل و�صع� طفلهم� �لث�لث 

"يون�ض" يف م�رش.
� ف�صلت �أن ت�صع مولودته� �لأوىل �إيف� يف  �ص�ندي �لتون�صية �أي�صً

�لولي�ت �ملتحدة �لأمريكية.
فيم��� ك�نت لو�صي من �أو�ئ��ل �لنجم�ت �لالتي �خرن هذ� �لتقليد، 
حي��ث و�صعت جنله��� �لوحيد "فتحي" يف �أمري��ك� وم�ز�ل يعي�ض 

فيه� وي�صتكمل در��صته هن�ك.
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