
وفاة الممثل المصري عادل 
أمين عن 83 عامًا

سيرين عبدالنور تلفت 
األنظار في شوارع نيويورك

نانسي عجرم على موعد مع 
مولود جديد

الموت يغيب مبتكر "سبونج 
بوب"

غي��ب �مل��وت �ملمث��ل �مل���ري ع��ادل �أمني، 
�صباح �ليوم �لإثنني، بعد �ر�ع مع �ملر�ض.

جثمان��ه،  �لر�ح��ل  �لفن��ان  �أ���رة  وت�صلم��ت 
من��ذ قليل، متهي��د�ً لدفن��ه يف مقاب��ر �لعائلة 
مبحافظ��ة �لإ�صكندرية، فيم��ا مل يتحدد موعد 
�أو مكان �لعز�ء حت��ي �لآن.  وتدهورت �حلالة 
�ل�صحية للفنان ب�ص��دة يف �لأيام �لأخرية، ما 
��صتدعى نقله �إىل �مل�صت�صفى �أين لفظ �أنفا�صه.

يذك��ر �أن ع��ادل �أم��ني �لبال��غ م��ن �لعمر 83 
ع��ام، ق��دم �لعدي��د م��ن �لأدو�ر �ملمي��زة يف 
م�صريت��ه �لفنية، ومنه��ا �أدو�ره يف م�صل�صالت 
"�أر�بي�ص��ك"، و"ر�أف��ت �لهج��ان"، و"�أبو�لع��ال 

�لب�ري" و"�أبوعمر �مل�ري".

ن�رت �لنجمة �صريين عبد �لنور �صورة لها على 
ح�صابها �خلا�ض يف "�ن�صتغر�م" باإطاللة �صتوية 

باأ�صلوب street style يف �صو�رع نيويورك.
 و�خت��ارت �لفنان��ة �للبنانية ف�صتان��ًا م�صتوحى 
من باليزر كال�صيك��ي، و�أكملت �إطاللتها بجزمة 
�ص��ود�ء تتخطى حدود �لركب��ة، و�أختارت حقيبة 
ي��د م��ن "غوت�صي". و�أم��ا من �لناحي��ة �جلمالية 
ب�صيط��ة  �صع��ر  ت�ريح��ة  �إىل  �صريي��ن  فلج��اأت 
ومكياج متي��ز باأحمر �ل�صفاه بالل��ون �لربغندي 
�ملائ��ل �ىل �لبني �لذي يت��الءم مع �إطاللتها.  �إن 
كن��ت تبحثني ع��ن لوك ممي��ز و�أني��ق، ��صتوحي 

�إطاللتك من �صريين.

حر�ص��ت �لفنانة �للبنانية نان�صي عج��رم على �حل�صور 
يف �حتف��الت "م��ول دب��ي" رغم ظه��ور �أعر��ض �حلمل 

بو�صوح عليها.
�أطلّت نان�صي �أم��ام عد�صات �مل�صورين و�جلمهور ببطن 
منتف��خ، كما قدم��ت بع�ض �لأغني��ات ون�رت جمموعة 
م��ن �ص��ور �حلف��ل ع��رب ح�صابه��ا �لر�صمي عل��ى تطبيق 
"�ن�صتغر�م".   وكانت عجرم قد �ّرحت من قبل باأنها 
يف بد�ي��ة �ل�صه��ر �ل�صاد���ض م��ن حملها، لكنه��ا مل تتخذ 
حت��ى �لآن �لقر�ر �لنهائي يف ت�صمية �بنتها �لثالثة. كما 
�أو�صح��ت �أنها جتيد �لتوفيق بني عملها وفنها و�صفرها، 
وت�صتع��ني بو�لدته��ا وزوجه��ا لالهتم��ام بابنتيها �إيال 

وميال خالل غيابها.
�تهم��ت �ملغني��ة �لأمريكية ريهان��ا �لوليات �ملتحدة بالعنف و�لإرهاب، وذلك على خلفي��ة تعامل �أفر�د حر�ض �حلدود �لأمريكي مع �ملهاجري��ن �أم�ض، �لذين حاولو� �جتياز 

�حلدود �لأمريكية بعد جناحهم يف عبور �حلو�جز �ملك�صيكية، باإطالق �لغاز �مل�صيل للدموع عليهم.

�أف��ادت �صبك��ة نيكلودي��ون �لتلفزيوني��ة لرب�م��ج 
�لأطف��ال، بوفاة �صتيفن هيلن��ربغ مبتكر �صخ�صية 
"�صبوجن ب��وب �صكوير بانت���ض" )�ل�صفنجة بوب( 
�ل�صخ�صي��ة �خليالي��ة وبط��ل �مل�صل�ص��ل �لتلفزيوين 
�ل��ذي يحم��ل نف���ض �ل�ص��م. وذك��رت �ل�صبك��ة �أن 
هيلن��ربغ )57 عاما( ت��ويف بعد �ر�ع مع مر�ض 
"�لت�صل��ب �جلانب��ي �ل�صم��وري" وه��و حالة من 
�ل�صمور �لع�صبي �لذي يوؤثر على �خلاليا �لع�صبية 
يف �لدماغ و�حلبل �ل�صوكي، علما �أنه مت ت�صخي�ض 
�إ�صابته بهذ� �ملر���ض يف مار�ض 2017. يذكر �أن 
م�صل�ص��ل "�صبوجن ب��وب �صكوير بانت���ض" ظهر على 

�ل�صا�صة للمرة �لأوىل يف 1 مايو 1999.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

على جثة المذيع البريطاني 
غافين فورد في لبنان

ديانا حداد تحتفل بعيد ميالد 
إبنتها ميرا

ياسمين الهواري: شاركت في 
"جريمة اإليموبيليا" لهذا 

السبب

العراب "آل باتشينو" يجسد رائعة من روائع شكسبير

تتهم الواليات المتحدة 
باإلرهاب

ع��ر على �ملذي��ع �لربيطاين غافني فورد، جث��ة هامدة يف منزله يف 
منطقة بيت مري يف لبنان، و�صط �صدمة �صعبية.

غافني ف��ورد يعمل كمذيع يف �إذ�عة "ر�دي��و و�ن" �للبنانية �لناطقة 
باللغ��ة �لإجنليزي��ة منذ �صن��و�ت. وقد �أف��ادت �ل�صح��ف �للبنانية �أن 
�ملذي��ع �لربيط��اين وجد يف �صقت��ه جثة هام��دة يف منطقة بيت مري 
�للبناني��ة. ويبق��ى �صبب وفات��ه غام�صا حت��ى �ل�صاع��ة. وبح�صب ما 
ن�ره موقع "ليبانون ديبايت" �للكرتوين، ووفق معلومات �لتحقيق 
�لأولّي��ة، فاإّن وفاة �ملذيع حام��ل �جلن�صّية �لربيطانّية لي�صت طبيعّية 
�أو ناجم��ة ع��ن �نتحار، ل بل ه��ي جرمية قت��ل �أودت بحياة �صاحب 
�ل�صعبّي��ة �لالفتة يف لبنان. وبح�صب �ل�صورة �لتي �نت�رت من مكان 
�جلرمي��ة، ف��اإّن �آث��ار �جلرمي��ة ب��دت و��صحة م��ن حيث �لدم��اء �لتي 
�نت�رت على �لر�ض و�إحتمال تعّر�صه للتعذيب �أو �خلنق قبل وفاته، 

كما وجد منزوع �ملالب�ض عند �لعثور على جثته.

بالعن��ف  �ملتح��دة  �لولي��ات  ريهان��ا  �لأمريكي��ة  �ملغني��ة  �تهم��ت 
و�لإره��اب، وذلك عل��ى خلفية تعامل �أفر�د حر���ض �حلدود �لأمريكي 
م��ع �ملهاجري��ن �أم�ض، �لذين حاول��و� �جتياز �حل��دود �لأمريكية بعد 
جناحهم يف عبور �حلو�جز �ملك�صيكية، باإطالق �لغاز �مل�صيل للدموع 
عليه��م. ول تعد تلك �ملرة �لأوىل �لتي جتاه��ر فيها ريهانا مبو�قفها 
�ل�صيا�صي��ة، حي��ث �أد�نت �أخري�ً ح��الت �لعنف �لت��ي يرتكبها حر��ض 
�حلدود �لأمريكية جتاه قو�فل �ملهاجرين من �ملك�صي�صك، يف تغريدة 
ع��رب ح�صابه��ا عل��ى توي��رت. �أع��ادت ريهانا ن���ر تغري��دة �ل�صحفي 
كري���ض �صريم��ان يف وكال��ة �أ�صو�صيتد بر�ض �ملك�صي�صكي��ة و�لتي ذكر 
فيه��ا �إطالق �ل�صلط��ات �لأمريكية عبو�ت �لغ��از �مل�صيل للدموع على 
مهاجري��ن يف �ملك�صي��ك قرب �ملعرب �حلدودي �ل��ذي يف�صل تيخو�نا 
ع��ن �صان دييج��و بكاليفورنيا، مم��ا ��صطر �لعائ��الت للهروب �آلف 

�لأميال مع �أطفالهم.

�إحتفل��ت �لفنانة ديانا ح��د�د بعيد ميالد �إبنتها 
مري� مبنا�صبة بلوغها عامها �ل� 11 .

دين��ا حد�د ن���رت مقط��ع فيديو ع��رب ح�صابها 
�لر�صمي على موق��ع "�إن�صتقر�م" ي�صم جمموعة 
�صورلإبنته��ا م��ري� تع��ود �إىل مر�ح��ل عمري��ة 
خمتلف��ة وعلق��ت علي��ه "كل ع��ام و�ن��ِت فرحة 
عم��ري ي��ا عم��ري . ي��ا �صحك��ة �لبي��ت و�صقية 
�لبي��ت يا مري� متل بع�ض �لنا�ض ملا كانو� هيك. 
يخليلي ياكم ي��ا عمري ول يحرمني منكم و�هلل 

يعطيكم �أحلى �ّيام بحياتكم يا رب".
�لفيدي��و ح�صد �لكثري م��ن �لتعليقات �لتي متنت 
مل��ري� �ل�صح��ة و�لعافية و�ل�صع��ادة، يف �ملقابل 
�أكد �لبع�ض على �ل�صبه �لكبري بني ديانا و�إبنتها.
ي�ص��ار �إىل �أن م��ري� ه��ي �لإبنة �ل�صغ��رى لديانا 
ح��د�د م��ن زوجها �ل�صاب��ق �صهيل �لعب��دول، �أما 
�بنته��ا �لك��ربى فا�صمها �صويف وه��ي تبلغ 22 

�صنة.

قال��ت �لفنان��ة �مل�ري��ة يا�صم��ني �له��و�ري، �إن 
�صيناريو فيلم "جرمي��ة �لإميوبيليا" يختلف كثري� 
عن �أف��الم �لأك�صن �لأخرى، وهو �لأمر �لذي دفعها 

للعمل فيه.
و�أ�صاف��ت �أن جرمي��ة �لقت��ل �لت��ي حدث��ت بالفيلم 
يتم ���رد �أحد�ثها ب�ص��كل خمتل��ف يف �لعمل، و�أن 
�ملخرج خالد �حلجر، �عتمد على �لإثارة و�لت�صويق 
يف �آن و�ح��د، وه��و م��ا �صاه��م يف خ��روج �لفيل��م 

ب�صورة مغايرة ومده�صة.
وتابعت �أنها �صعيدة بح�صور �لنجوم �لكبار لعر�ض 
�لفيل��م، وكذل��ك ردود �لفع��ل �لت��ي تبع��ت عر�ص��ه 
مبهرجان �لقاهرة �ل�صينمائ��ي �لأحد 25نوفمرب/ 
ت�رين �لث��اين، و�أنها ت�صتعد خ��الل �لفرتة �ملقبلة 
للرتكي��ز يف �أعمال كبرية، بع��د ما حققته يف فيلم 

"جرمية �لإميوبيليا".
و�أ�ص��ادت يا�صم��ني مب�صتوى �لتنظي��م يف مهرجان 
�لقاه��رة �ل�صينمائ��ي يف دورت��ه �لأربعني، وكذلك 

بالأفالم �مل�صاركة يف �لدورة �حلالية.
ي�ص��ارك يف بطول��ة �لعم��ل ه��اين ع��ادل وناه��د 
�ل�صباعي، ودعاء طعيمة ويو�صف �إ�صماعيل ولطيفة 
فهمي وط��ارق عبد�لعزيز، ويا�صمني �لهو�ري،  من 

تاأليف و�إخر�ج خالد �حلجر.
وت��دور �أحد�ث �لعم��ل د�خل عم��ارة "�لإميوبيليا" 
�ل�صه��رية �لتي مت بناوؤها نهاي��ة ثالثينيات �لقرن 
�لقاه��رة، و�صكنه��ا  �ملا�ص��ي يف منطق��ة  و�ص��ط 
�لعدي��د م��ن �مل�صاهري وجنوم �لف��ن ، ومنهم جنيب 
�لريح��اين و�ملو�صيقار حمم��د عبد �لوه��اب و�أنور 
وجدي وليلى مر�د، حيث حتدث جرمية قتل غريبة 
يف �لعمارة، يت��و�ىل بعدها جر�ئم قتل �أخرى دون 

معرفة �لقاتل.

ك�صف��ت �لفنان��ة دين��ا �ل�ربين��ي للم��رة �لأوىل ع��ن موقفها من 
"�لهجوم �ل�صاري" لرو�د �ل�صو�صال ميديا، بعد �رتباطها بالنجم 
عم��رو دياب، موؤكدة �أنه��ا "�تبهدلت" ولكنه��ا ت�صحك من بع�ض 
�لتعليق��ات، مث��ل و�صفه��ا ب"�ل�صلع��وة" �أثن��اء تقدميه��ا حت��دي 
�لكيكي على �أنغام �أغنية "�صّوقنا"، كما عّلقت لأول مرة على �أزمة 
�طاللتها بحفل �فتتاح مهرجان �جلونة، و�أعلنت دينا �ن�صمامها 
ا ع��ن �أكل �للحوم، كما  لفري��ق "�لنباتي��ني" بعد �لمتن��اع نهائيًّ
ك�صفت ع��ن مهار�تها كزوج��ة بعد �خل�صوع لختب��ار�ت �لغ�صيل 

و�لكي و�لطبخ، و�عرتفت باأ�صو�أ عاد�ت �لزوجة �مل�رية.

�عرتفت دينا مبعاناتها من �لتعليقات �ل�صاخرة مبو�قع �لتو��صل 
�لجتماعي، و�أ�صاف��ت يف لقاء متلفز "�ل�صو�صال ميديا بهدلتني، 
�ض، وطول عم��ري يف حايل،  ولك��ن عن��دي ميزة حل��وة �إين مبب�صّ

وعمري ما دخلت يف حياة حّد �أو عّلقت على �صكل حد.
و��صتدرك��ت قائلة: يف حاجات بت�صحكني زي تعليق كان بيقول 
)�إحل��ق �ل�صلعوة فكت(، لكن بت�صايق من زعل و�لدي وو�لدتي من 
�ل�صائع��ات. وتابع��ت: "�أهلي ربوين عل��ى �إين مقول�ض على حاجة 
وح�ص��ة، وملا بن��زل �ل�صارع بقاب��ل تعليقات كوي�صة م��ن �لنا�ض، 

وب�صاألهم: �أمال مني بي�صتمني؟".
وردت �إ�صع��اد عل��ى من �نتقدو� �رتباط دينا بعم��رو دياب قائلة: 
�إنتو� حمروقني ليه، فاكرين �إنه لو ما �رتبط�ض بيها كان حيب�ض 

لو�ح��دة منكم، و�كتفت دينا بتاأييد كالمه��ا و�لتعقيب بابت�صامة 
خجول��ة. و�رح��ت دين��ا �أ�صب��اب ظهوره��ا بطريق��ة غ��ري لئقة 
يف مقط��ع �لفيديو �ملت��د�ول لتح��دي "كيكي" على �أنغ��ام �أغنية 
"�صّوقنا" لعمرو دياب، وقالت: عندهم حق يقولو� �إين كنت �صبه 

.� �ل�صلعوة، لأّن �ملقطع مت ت�صويره يف ظروف �إ�صاءة �صّيئة جدًّ
و�أ�صاف��ت �أنها مل تكن تعل��م �صيًئا عن هذ� �لتح��دي، لكّن �لنجمة 
يا�صمني رئي�ض �أخربتها مباهّيته، بعدها �أّدياه د�خل �لكومباوند 
ا  �ل��ذي تقطن به �لأخرية، م�ص��رية �إىل �أّن يا�صمني كانت �أوفر حظًّ
منه��ا، لأنه��ا جنحت يف ت�صويرها و�صط �إ�ص��اءة جيدة بعك�ض ما 

وقع معها.
وقدم��ت دين��ا �عت��ذ�ًر� ع��ن خو�ض ه��ذ� �لتح��دي، بع��د �أن علمت 
بخطورت��ه و�لتحذير�ت �لر�صمية من �لقيام ب��ه، و�أكدت �أنها �أدت 

�لتحدي و�صط �ملنازل ويف منطقة بعيدة عن �ل�صيار�ت.
�ل�ربيني علقت للمرة �لأوىل على �لهجوم �حلاّد �لذي �صنه عليها 
بع���ض متابعيه��ا عل��ى �ل�صو�صال ميدي��ا، بعد ظهوره��ا يف حفل 
�فتت��اح مهرجان �جلونة �ل�صينمائ��ي، مبظهر نحيف، وقالت �إنها 
تعر�ص��ت لنتقاد�ت كثرية �لفرتة �ملا�صية، لك��ّن �أكر هجوم �أّثر 

فيها، �لذي لقته بعد حفل �فتتاح �ملهرجان.
وك�صف��ت دينا �أنها كانت مري�صة و��صط��رت للخ�صوع �إىل �إجر�ء 
حتالي��ل كثرية يف م�صت�صفى �جلونة، قبل �نطالق �ملهرجان بيوم 
و�حد، لكنها �لتزمت بح�صور حفل �لفتتاح ب�صبب م�صاركتها يف 

�لأغنية �لتي كان مقرًر� عر�صها.
�أك��دت دين��ا �أّن �لزوجة �مل�ري��ة تغار �أكر من �لرج��ل، وقالت: 
وبتبق��ى حا�ص��ة �إنه هيب���ضّ على حد ت��اين، �إمنا �لر�ج��ل بيبقى 

مطمن لل�صت �أكر، ول يتوقع منها �خليانة �أبًد�.
و�عرتف��ت �ل�ربين��ي �أنه��ا رّغاي��ة )كث��رية �ل��كالم( وتتكل��م مع 
��ا، وتتفاءل  �أّي ح��د، ولديه��ا نا�ض ب�صط��اء مف�صلني للحو�ر يوميًّ
عندم��ا ت�صادفهم يف طريقها، وقالت تعليًقا على ظاهرة �ل�صمت 
�لزوج��ي للرج��ال: �لن�صاء تف�ص��ل �لون�ض و�حل��و�ر، و�لرجل يريد 
ا م��ن �أعباء �ملنزل  �لتخفيف م��ن �صماع �ل�صك��وى �ملعتادة يوميًّ

وتربية �لأطفال.
وو��صلت دين��ا �نتقادها للزوجة �مل�رية موؤك��دة �أنها "نكدّية" 
فعاًل، وقالت: من دون تعميم طبًعا، ولكّن هذه �ملعلومة حقيقية، 
بطبعن��ا كلن��ا مني��ل للكاآب��ة، لك��ن بن�صح��ك يف ثاني��ة و�ح��دة، 
� �لتي تتاأثر باأّي كلمة، ولكنها ل  وو�صفت نف�صه��ا بالعاطفية جدًّ

ترتك �ملوقف مير من دون رّد ومن هنا ياأتي �لنكد.

�أك��دت م�ص��ادر �إعالمي��ة عودة ر�ئع��ة �لأدي��ب و�لكاتب 
�لعاملي ولي��م �صك�صبري "�مللك ل��ري" �إىل �صا�صات 

�ل�صينم��ا يف فيل��م م��ن بطول��ة �لع��ر�ب "�آل 
بات�صينو"، بالتعاون مع �ملخرج �لربيطاين 

مايكل ر�دفورد. بعد �صنو�ت من �صائعات 
 78( بات�صين��و  �آل  ي�صتع��د  �عتز�ل��ه، 
عام��ًا( خلو���ض و�ح��دة من �أه��م �لأدو�ر 
�ل�صينمائي��ة و�أكرها جناحًا، و�لتي برع 

يف جت�صيده��ا قدمي��ًا �لفن��ان �لربيط��اين 
�لفيلم  "�مللك ل��ري"،  �أوليفيي��ه"،  "لور�ن���ض 

ماأخوذ عن م�رحية تر�جيدية لالأديب ويليام 
�صك�صبري و�لتي مت تاأليفها وعر�صها لأول مرة على 

�مل���رح ع��ام 1606، بح�صب ما ذكرت �جلاردي��ان.   وي�صارك 
يف �إنت��اج �لفيل��م �ملنتج ب��اري نفي��دي بعد تعاون��ه �لأول مع 

�آل بات�صين��و يف فيل��م "تاج��ر �لبندقي��ة" و�لذي ج�ص��د فيه دور 
�ليه��ودي "�صايلوك"و�ل��ذي ر�ص��ح للعديد م��ن �جلو�ئز 
�لعاملي��ة، �لفيلم من �إخر�ج ماي��كل ر�دفورد �لذي 
قدم �لفيلم �لرت�جيدي "�ل بو�صتينو"، �لذي حقق 

جناحًا كبري�ً ومت تر�صيحه لالأو�صكار.
و�أ�ص��ار �ملخرج ماي��كل ر�دف��ورد عن حتم�ض 
�آل بات�صين��و له��ذ� �ل��دور قائاًل: "هن��اك فرق 
ب��ني دوره يف �صخ�صي��ة �صايل��وك يف فيل��م 
تاج��ر �لبندقية، �لذي يظه��ر يف خم�صة م�صاهد 
فق��ط، ودور �ملل��ك ل��ري �لذي تق��وم علي��ه غالية 
�لأح��د�ث �إىل ح��د كب��ري". وتدور ق�ص��ة �لفيلم حول 
ملك بريطانيا �لأ�صطوري ل��ري، �لذي عا�ض �صبابه فار�صًا 
من �أقوى �لفر�صان وعندما تقدم به �لعمر، قرر تق�صيم ملكه بني 

بناته �لثالث، ثم طلب منهن �لتعبري عن حبهن له.
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