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اأث��ارت الفنان��ة الإماراتية، اأحالم ال�سام�س��ي، قلق حمبيها 
م��ن جديد اإث��ر اإطالقها تغري��دة ثانية عرب توي��ر و�سورة 
جدي��دة عل��ى اإن�ستغ��رام، وذل��ك بع��د اأن طلب��ت موؤخرا من 
حمبيه��ا الدعاء لها. ون���رت اأحالم �س��ورة جديدة ليدها 
وعليه��ا ل�ساقة طبية، وكتبت عليه��ا: "احلمدهلل"، من دون 
تو�سيح الأ�سباب احلقيقية وراء دخولها امل�ست�سفى. وكانت 
النجمة قد اأطلقت تغريدة قبل اأيام عرب موقع توير، طالبت 
فيه��ا جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها، اإذ جاء فيها: "اأنا 
طيبة ب�س ادعوا يل"، واأتبعتها بتغريدة ثانية ت�سمنت الآية 

القراآنية التالية: "ياأت بها اهلل اإن اهلل لطيف خبري".

ت�ستع��د الفنان��ة ال�سوري��ة كاري���س ب�س��ار لت�سوي��ر 
م�ساهده��ا ببطول��ة م�سل�سل "دقيق��ة �سمت" للكاتب 
�سام��ر ر�س��وان واملخ��رج �سوقي املاج��ري، واإنتاج 

�ركتي "اإيبال الدولية"، و"ال�سّباح اإخوان".
حيث توؤدي كاري���س يف العمل �سخ�سية "ربا" وهي 
�سقيقة "اأمري" الذي يوؤدي دوره النجم ال�سوري عابد 
فهد، حيث تقف يف وجه اأهايل قريتهما عندما ت�سل 
جثت��ه للقري��ة، ويرف�س��ون دفنها، يف ح��ن تتواىل 
تربي��ة اأبنائ��ه، لك��ّن املفاج��اأة حت��دث عندم��ا يت��م 

اكت�ساف اأّن "اأمري" مل ميت، واأّن اجلثة مزيفة.

لل�سخري��ة  يو�س��ف  الفن��ان عم��رو  تعر���س 
موؤخراً، بعد ظهوره يف حفل افتتاح مهرجان 
القاهرة بوزن زائد، حيث كان �سكله خمتلفاآ 
عن املعتاد . حيث ق��ام بعدها بن�ر �سورة 
له من داخل ال�سالة الريا�سية، وهو يتدرب 
معلقًا عل��ى ال�سورة: "دائم��ًا م�ستعد"، ليعد 
ه��ذا اأول رد فعل عملي يتخذه الفنان ال�ساب 
نح��و ال�سخري��ة التي حلقت ب��ه ب�سبب زيادة 
وزن��ه. ويب��دو اأن عمرو يو�سف ق��رر خ�سارة 
وزن��ه الزائد وبن��اء ع�سالت ج�سم��ه، ب�سبب 
ا�ستع��داده لدخ��ول اجل��زء الث��اين م��ن فيلم 

"اأولد رزق".

ت�ستعد الفنان��ة دينا ال�ربيني مع املخرجة كاملة ابو 
ذكرى وال�سيناري�ست مرمي نعوم اجلل�سات التح�سريية 
مل�سل�سل �ستقوم دين��ا ببطولته الذي من املقرر عر�سه 
العم��ل ماأخ��وذ ع��ن فورم��ات   .2019 يف رم�س��ان 
عامل��ي، ومل يت��م ال�ستق��رار على ا�سم��ه النهائي حتى 

الآن، ومن املقرر البدء يف ت�سويره قريًبا.
وي�س��ارك يف بطولته كل من ريهام عبد الغفور، واأحمد 
ال�سعدين، واأحمد فهم��ي، و�سو�سن بدر، وجاري التعاقد 
مع عدد كبري من جنوم الدراما امل�رية، بح�سب بيان 

�سحايف �سدر عن ال�ركة املنتجة.
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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�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

بيونسيه بارتفاع زيارات 
متحف اللوفر في باريس

زواج ابن الفنانين حسن يوسف 
وشمس البارودي 

نجوم بوليوود األعلى دخال 
في 2018

دالل عبد العزيز تشارك عادل امام "فالنتينو"

عادل إمام لرمضان 
2019

ا�ستط��اع متح��ف اللوف��ر يف باري�س، وه��و واحد من اأك��ر املتاحف 
�سعبي��ة وا�ستقطابًا لل��زوار يف العامل، اأن يحقق رقم��ًا قيا�سيًا جديداً 
بنهاي��ة ع��ام 2018 املا�س��ي، حي��ث اجت��ذب اأكر م��ن 10 مليون 
زائ��ر، ويرج��ع ال�سب��ب يف ذل��ك اإىل الفيدي��و الغنائ��ي الأخ��ري ال��ذي 
اأ�سدرت��ه النجم��ة بيون�سي��ه وزوجها ج��اي زي، وال��ذي مت ت�سويره 
يف متح��ف اللوف��ر. وج��اء ذل��ك يف البي��ان ال��ذي اأ�س��دره املتحف 
مو�سح��ًا: "اأنهم �سعداء بالتفاعل الذي حققه الفيديو اخلا�س باأغنية 
"APESH**T" لبيون�سي��ه وجي زي، واللذين ظهرا خالله اأمام 
بع���س الأعم��ال واللوح��ات الفني��ة ال�سه��رية يف اللوف��ر مث��ل لوحة 
املونالي��زا، ومتث��ال فينو���س دي ميلو، وغريها"، كم��ا تخطت اأعداد 
م�ساه��دات الفيدي��و 148 ملي��ون م�ساه��دة عل��ى يوتي��وب. واأ�س��ار 
املتحف يف بيانه اإىل اأن الأغنية امل�سورة على طريقة الفيديو كليب 

�ساهمت يف ت�سجيل رقم قيا�سي جديد.

يخ��رج النجم العربي، عادل اإمام، من ال�سب��اق الرم�ساين للعام اجلاري، 
على الرغم من تعاقده على بطولة م�سل�سل "فالنتينو".

وب��داأت التح�س��ريات للعمل الدرامي فعليا خ��الل الأ�سابيع الأخرية، كما 
ر�سح��ت اأ�سم��اء النج��وم الأ�سا�سين يف امل�سل�س��ل، اإل اأن الق��رار النهائي 
اتخ��ذ بتاأجي��ل امل�سل�س��ل لرم�س��ان 2020. وبذل��ك، يخرج ع��ادل اإمام 
م��ن ال�سب��اق الرم�ساين لأول م��رة منذ 7 �سنوات، يف ح��ن انت�رت عدة 
اأنب��اء ع��ن تعر�س امل�سل�سل ل�سعوب��ات اأثناء التح�سري ل��ه، كالتاأخر يف 
بن��اء الديك��ورات ال�سينمائي��ة وعدم ت�سل��م حلقات كافي��ة لتعر�س على 
م��دى ثالث��ن يوما. ويف الوقت نف�س��ه، اأبلغ املخرج، رام��ي اإمام، جميع 
العامل��ن باإمكاني��ة الذه��اب اإىل عمل جديد كليا لرم�س��ان 2019، يف 
ح��ال و�سلتهم عرو�س مل�سل�س��الت اأخرى يف الوقت املنا�سب. وكان اآخر 
ظهور رم�ساين لإمام يف م�سل�سل "عوامل خفية"، عام 2018، من تاأليف 

اأمن جمال وحممد حمرز وحممود حمدان، ومن اإخراج رامى اإمام.

ب�س��كل ب�سي��ط  وه��ادئ ودون اإقام��ة حف��ل زف��اف، 
اأعل��ن الفنان عم��ر ابن النجم ح�سن يو�س��ف والفنانة 
املعتزل��ة �سم���س البارودي، عن زواج��ه من فتاة من 
خ��ارج الو�سط الفني، وقام مب�ساركة جمهوره �سورة 

له مع العرو�س فور انتهاء اإجراءات الزواج.
ن���ر يو�س��ف ع��رب ان�ستقرام �س��ور عدة ل��ه مبالب�س 
تقليدي��ة، مع �سي��دة بف�ستان اأبي���س ق�سري وجاكيت 
بالل��ون الأزرق، وعل��ق عليه��ا قائاًل: ه��ذه زوجتى.. 
تزوجنا للتو، من دون اأن يك�سف هل انتهى من مرا�سم 
��ا، ومل تظهر يف  عق��د الق��ران فق��ط، اأم الزف��اف اأي�سً
ال�سور  والدتة او والده ول اأقارب العرو�س، حيث عرب 
العديد م��ن اأ�سدقائه عن فرحته��م بدخوله "القف�س 
الذهب��ي"، واأك��دوا اأنه اختار ال��زواج بتفا�سيل دوره 
نف�س��ه يف م�سل�سل "باحلج��م العائلي"، ال��ذي ُعر�س 

مباراثون دراما رم�سان 2018.
اأّن عم��ر يو�س��ف ارتب��ط �سابًق��ا بعالق��ة خطوب��ة مع 
الفنان��ة ريه��ام اأمي��ن، اإل اأنه��ا مل ت�ستم��ر طوياًل، ثم 
تزوج��ت ريه��ام من الفن��ان �ري��ف رم��زي، واأعلن 
يف يناي��ر 2018 ع��ن خطوبته من فت��اة من خارج 
الو�س��ط الفن��ي، وك�س��ف فجاأة ع��ن ال��زواج من دون 

حفل.

ح�س��ب جمل��ة فورب���س م��ن ه��الل قائمته��ا ال�سنوي��ة 
مل�ساه��ري ال�سينم��ا الهندي��ة الأعل��ى دخ��اًل ه��ذا العام، 
والذي��ن مت ح�ساب اأرباحهم يف الفرة ما بن 1 اأكتوبر 
2017 وحت��ى 30 �سبتم��رب 2018 قب��ل خ�سم قيمة 

ال�رائب.
يف   Salman Khan خ��ان  �سلم��ان  النج��م  حي��ث 
الثال��ث  للع��ام   ،2018 القائم��ة يف  احت��الل �س��دارة 
عل��ى الت��وايل، بينم��ا �سهدت ه��ذه ال�سنة تراج��ع النجم 
�ساروخ��ان Shah Rukh Khan، ليح��ل يف مرك��ز 

متاأخر من املراكز ال�10 الأوىل.
اغتيال كيفان�س تاتليتوغ

تناقل��ت و�سائ��ل الع��الم خ��رب اغتيال املمث��ل الركي 
كيفان���س تاتليت��وغ  ال��ذي يعرف��ه العامل  م��ن م�سل�سل 
مهن��د ونور بث��الث طلق��ات نارية يف ظه��ره يف فندق 
كون��راد هيلتون اإ�سطنب��ول م�ساء ي��وم الأربعاء الفائت 
ال�ساعة اخلام�سة ا�سبح اخلرب لدى معجبيه بن م�سدق 
ومك��ذب، ومتن��وا لو اأنه��ا �سائعة ككثري م��ن ال�سائعات 

التي تالحقه
و�سب��ق انط��الق ال�سائع��ة ق�س��اء كيفان���س تاتليت��وغ 
وزوجته خب��رية املو�سة الركية با�س��اك ديزير الأيام 
الأوىل م��ن عام 2019 يف ا�سطنبول، فاأم�سى كيفان�س 

وقته ب�سيد ال�سمك.
وقامت با�ساك ديزير بن�ر �سورة زوجها كيفان�س وهو 
يحم��ل �سمكة، ا�سطادها بنف�س��ه يف ح�سابها ال�سخ�سي 
مبوق��ع التوا�س��ل الإجتماع��ي "اأن�ستق��رام"، وت�س��ارك 
زوجه��ا تاتليت��وغ �سورت��ه يف ح�ساب��ه ال�سخ�س��ي ب��� 
"اأن�ستق��رام" اأي�س��ًا. كم��ا ن�رت با�س��اك ديزير �سورة 
اأخ��رى لل�سمك بعد طهيه يف ح�سابه��ا ال�سخ�سي مبوقع 

التوا�سل الإجتماعي "اإن�ستقرام".

حليم��ة  الكويتي��ة  الإعالمي��ة  ردت 
بولند على النتق��ادات الالذعة التي 
طالته��ا ب�سب��ب فيدي��و ن�رت��ه م��ع 
بعدم��ا  وذل��ك  اإ�رائيلي��ن،  اأطف��ال 
قوبل��ت بهج��وم �سدي��د عل��ى مواق��ع 
حل��د  و�س��ل  الجتماع��ي  التوا�س��ل 

التخوين.
واأعرب��ت الإعالمي��ة الكويتية حليمة 
تطبي��ق  يف  �سفحته��ا  عل��ى  بولن��د 
"�سن��اب �سات" عن ا�ستيائها ال�سديد 
م��ن الهجوم ال��ذي تعر�س��ت له على 
و�سائ��ل التوا�س��ل الجتماعي ب�سبب 
"التقاطها �سورا تذكارية مع اأطفال 

اإ�رائيلين".
وب��ررت بولن��د التق��اط ه��ذه ال�سور 

م��ع الإ�رائيلين، باأنها "ل ت�ستطيع 
اأن ترف���س طلب��ا لطفل، وذل��ك وفقا 

لفطرتها كاإن�سانة واأم".
غ��ري  الهج��وم  ه��ذا   " اأن  واعت��ربت 

مربر م��ن الإع��الم وال�سحافة، حول 
ت�سوي��ري م��ع اأطفال م��ن اإ�رائيل.. 
فاأنا ت�رفت وقتها بفطرتي ال�سوية 
واإن�سانيت��ي جت��اه اأطف��ال اأبري��اء ل 

وقذارته��ا؛  بال�سيا�س��ة  له��م  عالق��ة 
فه��م اأحب��اب اهلل". واأو�سحت حليمة 
وكاأم  اأول  كاإن�سان��ة  "اأن��ا  بولن��د: 
لطفلت��ن ثاني��ا مل اأ�ستط��ع اأن اأك�ر 
بخاط��ر الأطف��ال واأرف���س الت�سوير 
معهم.. ولو تكرر املوقف لفعلت نف�س 

ال�سيء، ول�ست نادمة".
راأي��ي  اأق��ول  بولند:"ل��ن  وقال��ت 
ال�سيا�س��ي يف التطبي��ع م��ع اإ�رائيل 
اأو كرهي لإ�رائي��ل.. لكن ما اأريد اأن 
اأقول��ه هو اأن ل نتخلى عن اإن�سانيتنا 

يف كل الأحوال والظروف".
وظه��رت حليمة بولن��د يف �سور لها 
اأثن��اء  يف  اإ�رائيلي��ن  اأطف��ال  م��ع 
تواجدها يف اأنطاليا الركية، و�ساألت 
الأطفال عن وطنه��م فاأجابوها اأنهم 

من اإ�رائيل.

عل��ى الرغم من غيابه ع��ن الدراما ال�سورية 
بقرار منه، اإل اأّنه ل يزال حا�ًرا وبقوة يف 
ال�سينما، وعرب مواقع التوا�سل الجتماعي، 
لنتقاد الراجع الكبري الذي �سهدته الدراما 
ال�سورية خالل ال�سن��وات الأخرية، واحلنن 
لإجناز اأعمال تليق ب�سمعة الدراما ال�سورية 

ا . ا وعربيًّ حمليًّ
النج��م ال�س��وري الذي ح���ر اأم���س اأم�سية 
مو�سيقي��ة غنائية للفنان��ة ميادة ب�سيلي�س، 
وزوجها املو�سيقار �سمري كويفاتي، اللذين 
قّدم��ا مو�سيقى واأغنيات ت��رات العديد من 
اأه��م اأعم��ال الدراما ال�سوري��ة، ح�رت يف 

ذاكرت��ه �سن��وات اجله��د والتف��اين لإجن��از 
درام��ا جميل��ة، مت�سائ��اًل: "ه��ل كل م��ا مت 

اإجنازه ل معنى له" ؟

وق��ال اأمي��ن يف تعلي��ق ن�ره ع��رب ح�سابه 
ال�سخ�س��ي عل��ى "في�سبوك" : خ��الل اأم�سية 
الليل��ة ل�سمري وميادة "مع حف��ظ الألقاب"، 
.... الدرام��ا  ه��و  الرئي���س  املو�س��وع  كان 
الغن��اء  لأيقون��ة  ال�ساح��ر  الأداء  وخ��الل 
املده���س  �سم��ري،  ومو�سيق��ى   .. ال�س��وري 
واملختل��ف ..كان يف العم��ق �سا�سة تعر�س 
الأعم��ال الدرامي��ة التي �س��اغ مو�سيقاها 
�سمري كويفاتي باإب��داع لفت ...كنت اأراقب 
تل��ك  كل  ذاكرت��ي  يف  وحت���ر  ال�ري��ط 
ال�سن��وات م��ن اجله��د والتف��اين ....اأتابعه��ا 
واأن��ا الآن يف حلظ��ة ل ت�سبه م��ا كنا نحلم 
ب��ه ... يف حلظ��ة اأ�سعر فيها واأن��ا يف زاوية 
ق�سّي��ة م��ن ال�سال��ة، بكثري م��ن الوجع ..". 

واأ�س��اف اأمي��ن: "�سوؤال كب��ري ينهكني ..هل 
يعق��ل اأّن كل ما �سفحن��اه من جهد قد ذهب 
عبًث��ا...؟ ه��ل كل ما اأجنزن��اه ل معنى له... 
ا  ؟ اأع��رف اأّن �سحنة غ�سبن��ا امل�روع اأي�سً
�ستذه��ب اأدراج الرياح، لك��ّن احلاجة للبوح 
اأحياًنا تدفعنا لل���راخ ..ثم نعود ل�سمتنا 
الذي األفناه". من جهة اأخرى وعلى ال�سعيد 
الدرام��ي، ل ي��زال اأمي��ن يف�س��ل البتع��اد 
عل��ى الرغم م��ن ك��رة العرو���س املقدمة، 
ا، حيث  بينم��ا يركز ن�ساطه الفن��ي �سينمائيًّ
خا���س اأوىل جتاربه الإخراجية يف الأفالم 
الروائي��ة الطويلة من خالل فيل��م "اأمينة". 
بالإ�ساف��ة لبطولة فيل��م "م�سافرو احلرب" 

للمخرج جود �سعيد .

"فالنتينو" الذي يقوم ببطولته املمثل امل�ري عادل اإمام �سوف ت�س��ارك الفنانة دلل عبد العزيز على بطولة م�سل�سل 
وم��ن املقّرر عر�سه يف رم�سان 2019، حيث اأكدت بع�س 
امل�س��ادر اأّن اإمام هو من ق��ام باختيارها وتر�سيح ا�سمها 

للمخرج لت�ساركه البطولة.
ومن املق��ّرر اأن جت�سد دلل دور الزوجة الأوىل، التي ت�سهد 
الأح��داث زواجه م��ّرة ثانية، ومل يتّم اختي��ار الفّنانة التي 

�ستلعب دور الزوجة الثانية اىل الن.
امل�سل�س��ل ت��دور اأحداثه فى اإطاٍر اجتماع��ي ويج�ّسد الّزعيم 
دور رج��ل متزوٍج وله 3 اأبناء ميتلك هو وزوجته جمموعة 
مدار���س دولي��ة وتتواىل الأح��داث ويتزوج م��رة اأخرى من 
فتاه �سابة، الأمر الذي يت�سّبب مب�ساكل بينه وبن زوجته.

ويعم��ل املخ��رج رام��ي اإم��ام عل��ى النته��اء م��ن اختيار 
الفنان��ن امل�سارك��ن يف البطول��ة متهي��داً لب��دء الت�سوير 

خالل الأيام القليلة املقبلة.
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