
سيد رجب يحقق 
أمنية فتاة

مايا دياب لوائل كفوري.. 
لمن قالت "إنت الملك"؟

إليسا: ال أحب أن أكون 
فنانة بال طعم

فهرية إفجان تضع 
مولودها األول

��س��تجاب �لنج��م �س��يد رجب لطل��ب فتاة متن��ت �أن 
يح�رض حفل زفافها، وي�س��لمها لعري�س��ها، خا�س��ة 
و�أن و�لده��ا مت��ويف. وفاج��اأ �س��يد رج��ب �لعرو�س 
يف حف��ل زفافه��ا بح�س��وره، فما كان منه��ا �إال �أن 
�حت�س��نه بق��وة من ه��ول �ملفاجاأة �ل�س��ارة، وبدت 
م�س��اعرها طبيعية بني بن��ت وو�لدها يف يوم مميز 
يف حياتها. وكانت �لفنانة ر�نيا فريد �سوقي ن�رضت 
فيديو حلظة دخول �س��يد رجب حلف��ل زفاف �لفتاة، 
معلق��ة بقوله��ا: "يف بنت كان نف�س��ها �لفنان �س��يد 
رجب يح�رض فرحها الإن باباها متويف، و�أ�س��دقاء 
�لعرو�س��ة قدرو� يو�س��لو� لالأ�ستاذ �سيد رجب، وفعال 
ح���رض �لف��رح ومعاه �ملوؤلف �الأ�س��تاذ ه��اين كمال 

�للي �سنع �أبو �لعرو�سة و�سخ�سية عبد�حلميد".

دع��م �لفنان و�ئ��ل كفوري برنام��ج �العالمية 
كارال ح��د�د "يف Male" �لذي يعر�س بنف�س 
توقي��ت برنام��ج �لفنان��ة ماي��ا دي��اب "هي��ك 

منغني" ويف نف�س �لليلة من كل �أ�سبوع.
حينه��ا مل ت��ّرد دي��اب عل��ى �ملو�س��وع، لكنها 
عّلق��ت بطريق��ة غ��ر مبا���رضة عل��ى كف��وري، 
ون�رضت �س��ورة �لفن��ان كارلو���س وقالت: �إنت 

"�مللك كارلو�س".
و�أ�س��ارت �ملو�قع �لفنية �ىل �أن دياب ��ستعملت 
حنكته��ا ل��ّرد على كف��وري حيث �أّنه م�س��هور 
�للبن��اين  �لفن��ي  �لو�س��ط  يف  "�ملل��ك"  بلق��ب 

و�لعربي.

�أّك��دت �لفنان��ة �إلي�س��ا، حر�س��ها عل��ى متابع��ة جمي��ع 
�لق�س��ايا �لت��ي ُتثار ع��ر مو�قع �لتو��س��ل �الجتماعي، 
منوه��ًة �إىل �أنه��ا مو�طن��ة لبنانية ولها �حل��ق يف �إبد�ء 

ر�أيها يف �أي ظاهرة �أو ق�سية.
و�س��ّددت �إلي�س��ا يف مقابل��ة م��ع �الإعالمي��ة رميا جنيم 
عل��ى �أنه��ا ال حتب �أن تك��ون فنانة بال طع��م، رغم �أنها 
تو�جه �لكثر من �النتقاد�ت عند طرحها الأي مو�سوع، 
م�س��يفًة: "عندم��ا �أطرح ق�س��ية �سيا�س��ية، �أرى �لبع�س 
يو�فقن��ي، �إذ� كان ر�أي��ي متو�فًق��ا مع��ه، وم��ن �س��دي 

يت�ساءل عن حديثي عن هذه �لق�سية".
و�أو�س��حت �أنه��ا �أ�س��بحت �أك��ر ن�س��ًجا يف �ل��رد على 
�ملتابعني عند مناق�س��ة �أي ق�س��ية، قائلة: "ردي يكون 

بطريقة مهذبة". 

طرحت �رضكة "�س��يرنجى" �الإعالن �لت�س��ويقي �لر�سمى مل�سل�سل "الآخر نف�س" بطولة �لنجمة يا�سمني عبد �لعزيز، �ملقرر عر�سه فى مار�ثون در�ما رم�سان 2019، 
وت�سمن �إطاللة غر م�سبوقة للفنانة �لتي تخ�س�ست طو�ل تاريخها �لفني يف �أعمال �لكوميديا، بينما ظهرت يف �الإعالن منذ �للحظة �الأوىل مبالب�س �حلد�د.

و�س��عت فهري��ة �إفج��ان طفله��ا �الأول كار�ن م�س��اء 
�أم�س يف �إحدى �مل�ست�س��فيات �خلا�س��ة يف ��سطنبول 
بح�س��ور و�لديها وزوجها بور�ك �أوزجيفيت وو�لديه 
�لذي��ن هرع��و� جميع��ًا مل�س��اندتها و�الطئمنان على 
�س��حتها. وبح�س��ب برنامج "Sayfa.2" �لذي يذ�ع 
عر "كنال دي" �لركية، فاإن �لنجم �لو�سيم وزوجته 
مل يتمال��كا دموعهم��ا حلظ��ة روؤي��ة �بنهم��ا كامر�ن 

�لذي بلغ وزنه بعد �لوالدة 3 كيلو و 670 غر�م.
وبرغ��م حر���س �لثنائي ب��ور�ك �أوزجيفي��ت وفهرية 
�إفج��ان على �ل�رضي��ة، �إال �أن عد�س��ات �لكامر�ت قد 
�لتقط��ت بع���س �ل�س��ور لل��زوج �أثن��اء و�س��وله �إىل 
�مل�ست�سفى �الأمريكي �خلا�س يف منطقة ني�سانتا�سي، 
حيث حلق زوجته وعائلتيهما �إىل �مل�ست�س��فى بعد �أن 

�سبقوه �إليها.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

فيلم يكشف عالقة حسن 
البنا بأدولف هتلر

تغيرات مفاجئة تطرأ على مسلسل 
"الطائر المبكر"

معمرة تخوض االنتخابات 
في ألمانيا

سميحة أيوب تسجن مدير أعمال فكشف زواجهما السري

تحظر بيع تذكارات المغني 
نيبسي هوسل بعد مقتله

   لف��ت �لفيلم �لوثائقي "�إخو�ن �لنازي"، �الأنظار �س��من فعاليات 
�ل��دورة �حلادي��ة و�لع�رضي��ن ملهرجان �الإ�س��ماعيلية �ل�س��ينمائي 
�لدويل لالأفالم �لت�س��جيلية و�لق�س��رة. وتدور �أح��د�ث �لفلم حول 
عالقة موؤ�س���س جماعة �الإخو�ن �مل�س��لمني، ح�س��ن �لبنا، بالزعيم 
�الأمل��اين �لنازي �أدول��ف هتلر. و�أو�س��حت خمرج��ة �لفلم جيهان 
يحي��ى توفيق وكاتب �مل��ادة �لوثائقية توحيد جم��دي، �أن كل ما 
جاء يف �لفيلم ي�ستند �إىل وثائق بريطانية و�أملانية ذ�ت م�سد�قية، 
وتك�س��ف حجم تعاون �الإخو�ن مع �الأملان، يف  �لوقت �لذي كانو� 
يعرب��ون للوالي��ات �ملتحدة عن والئه��م وتعاونه��م، وكيف تاآمر 
ح�س��ن �لبن��ا على عزي��ز �مل�رضي، بع��د �أن ر�أى فيه �الأمل��ان رمز�ً 
وطني��ًا يحظى باالح��ر�م و�جل��د�رة بتويل حكم م�رض. ويك�س��ف 
�لفيلم �لت�سجيلي �مل�رضي "�إخو�ن �لنازي" عالقة موؤ�س�س جماعة 

�الإخو�ن �مل�سلمني باأملانيا �لنازية.

�أعلن موق��ع "�يباي" �اللكروين حظر بي��ع جميع تذكار�ت مغني 
�ل��ر�ب �الأمريك��ي �لر�ح��ل نيب�س��ي ها�س��ل، بع��د ي��وم من ت�س��ييع 
جنازت��ه يف م�س��قط ر�أ�س��ه يف لو���س �أجنلي���س، بع��د مقتل��ه �أمام 
متجره للمالب�س بطلق ناري، منعًا ال�س��تغالل �الأحد�ث �الإن�سانية 
�ملوؤ�سفة للربح و�ال�س��تغالل �لتجاري. �تخذ موقع �إيباي للتجارة 
�الإلكروني��ة، �إج��ر�ء�ت قانوني��ة �س��ارمة �س��د �لبائع��ني �لذي��ن 
يحاولون ك�س��ب �ملال من وفاة نيب�س��ي ها�س��ل �ملاأ�ساوية، وذلك 
مبوج��ب قو�نني �ملوق��ع و�أحكامه، �لتي متنع �ال�س��تفادة جتاريًا 
من �أي ماأ�س��اة �إن�س��انية. وقال متحدث با�سم موقع �يباي "يعتزم 
�ملوق��ع تعليق �ل�رض�ء و�إز�ل��ة �لقو�ئم �ملخالف��ة للقو�نني، و�إخبار 
�مل�س��تخدمني ب�س��بب �الإجر�ء"، وذلك بعد حماولة جتار بيع تذ�كر 
لزيارة �لن�سب �لتذكاري �ملر�سع بالنجوم للمغني نيب�سي ها�سل 

يف مركز �ستابلز بلو�س �أجنلي�س.

فوجئ جمهور م�سل�س��ل "�لطائر �ملبكر" باإعالن منتجيه 
عن تغر�ت �س��املة يف �أح��د�ث �لعمل بد�ي��ة من �حللقة 
40، مما �أثار �لكثر من �لت�ساوؤالت حول نية بطليه جان 
يامان ودمييت �أوزدمير يف �الن�س��حاب من �لعمل �لذي 

حقق جناحًا كبر�ً منذ عر�سه �أو�ئل �ل�سيف �ملا�سي.
�أن��ه بع��د تغي��ر كات��ب  وق��د �أعل��ن منتج��و �مل�سل�س��ل 
�ل�س��يناريو، �سيتم تغير �س��كل �الأحد�ث منذ �حللقة 40، 
حي��ث �س��تكون هناك قف��زة زمني��ة يف �الأح��د�ث مدتها 
�س��نة كاملة، ولهذ� �ل�س��بب �سينف�س��ل بع�س �لنجوم عن 
�مل�سل�س��ل، ويف �ملقابل فاإن �أ�سماء جديدة �ستن�سم.. غر 
�أنه لي�س من �ملتوقع �ن�س��حاب بطلي �لعمل جان يامان 

ودمييت �أوزدمير.
ووفقًا لتغر�ت �الأحد�ث، فاإن �س��نام �ست�س��بح �سخ�سية 
م�س��هورة، �أم��ا عزي��ز و�لد ج��ان و �ميره �س��يعود الإنقاذ 
�ل�رضك��ة، و�س��تكون مع��ه حبيبته �لقدمية، كم��ا �أن جان 
�س��يظهر بت�رضيحة �سعر ق�س��رة للغاية الأن �لنجم جان 
يامان �س��يلتحق بفرة جتنيد �إجبارية يف �جلي�س مدتها 
تقرب من �سهر، ولهذ� �سيغر �ستايله بالكامل كما �سيتم 
تن�سيق مو�عيد �لت�سوير بح�س��ب �ن�سغاله يف �لتدريبات 
يف وحدته �لع�سكرية، لكن لن يتم تاأجيل ت�سوير �ملو�سم 
�لثاين �أو ح�س��ول �الأبطال على ر�حة �س��يفية، بل �سيتم 

��ستئناف �لت�سوير ب�سكل طبيعي.

معظم �لنا�س يرون �أن بلوغ �ملائة �سبب كاف لالبتعاد عن 
�حلي��اة �لعام��ة و�لر�حة لكن ليزل هاي�س��ه كان لديها ر�أي 
�آخر. قررت هاي�س��ه، معلمة �لريا�سيات �ل�سابقة �لتي تبلغ 
من �لعمر 100 عام، فتح ف�سل جديد يف حياتها بالر�سح 

النتخابات �ملجل�س �ملحلي يف بلدة كر�سهاميبوالندن.
وتركز هاي�س��ه حملتها عل��ى �إعادة فتح حو�س �ل�س��باحة 

�خلا�س بالبلدة �لذي �أغلق يف عام 2011.
و�س��اهمت هاي�س��ه كث��ر�ً يف جه��ود �إعادة فت��ح �حلو�س 
وع��رت ع��ن ��س��تيائها لنقل��ه �إىل �أط��ر�ف �لبل��دة لكنه��ا 

�كت�سفت �أن �آر�ءها يتم جتاهلها عادة الأنها �مر�أة م�سنة.
وقالت لرويرز "كانو� يغلقون مكر �ل�س��وت عادة عندما 
�أب��د�أ �حلديث عن حو�س �ل�س��باحة وعندها تتوقف بالطبع 

عن �لكالم. ال يوجد معنى لال�ستمر�ر".
و�أ�سافت "�الآن وقد بلغت �ملئة �ختلف موقفي متامًا. �الآن 

�أملك فر�سة �حلديث وقول �أي �سيء".
وجت��رى �النتخاب��ات يف ي��وم 26 ماي��و )�أي��ار( يف بل��دة 
كر�س��هاميبوالندن �لتي يقطنها نحو ثمانية �آالف ن�س��مة 
يف والي��ة ر�ينلند - باالتينات يف جنوب غرب �لبالد وبد�أ 

�لناخبون ي�ستمعون ملا تقوله هاي�سه.
وتر�س��ح هاي�س��ه �ملعروف��ة حملي��ًا عل��ى نط��اق و��س��ع 
ع��ن جماع��ة �س��عبية حتمل ��س��م "فر ف��ور كيب��و" )نحن 
كر�س��هاميبوالندن( وه��ي معني��ة بالدف��اع ع��ن �لتنمية 

�مل�ستد�مة و�ملزيد من �مل�ساركة �ملدنية.
�أما بالن�سبة الآر�ئها �ل�سيا�سية تقول هاي�سه "مل يكن يتعني 
�ل�س��ماح بانف�س��ال بريطانيا عن �الحتاد �الأوروبي. و�أرى 
�أن��ه م��ن �لر�ئ��ع �أن يح��اول �ل�س��باب حل م�س��كالت �لتغر 

�ملناخي. �أمتنى لهم �لنجاح يف هذ� �مل�سعى".

يغي��ب بع���س جن��وم �لدر�م��ا �مل�رضي��ة �لكب��ار عن �ملو�س��م 
�لرم�س��اين، خ�سو�س��ًا بعد تاأجيل م�سل�س��ل ع��ادل �إمام. هنا 
�أبرز �الإنتاجات �مل�رضية و�لعربية �مل�س��ركة لدورة رم�سان 

.2019
بع��د جن��اح �جلز�أي��ن �الأول و�لث��اين م��ن "كلب�س"، يع��ود هذ� 
�ملو�س��م بج��زء �آخ��ر، بطولة �أم��ر ك��ر�رة، ونبيل ن��ور �لدين، 

و�أحمد عبد �لعزيز، وهالة فاخر. 
يتقدم �سليم �الأن�ساري با�ستقالته من وز�رة �لد�خلية �إىل �للو�ء 
جالل خطاب، ولكن �الأخر يعر�س على طلب �ال�س��تقالة. يف 
نهاية �الأمر، وبعد �إحلاح، ير�سخ لطلب �مل�ستقيل، ليتجه �سليم 

بعد ذلك �إىل تاأ�سي�س �رضكة �أمن، وي�ساركه �أكرم �سفو�ن، لكن 
�رضعان ما يبد�أ �ل�رض�ع بينهما يف �إطار من �لت�سويق. 

بركة 
ت��دور �الأحد�ث ح��ول بركة، وهو مو�طن م�رضي من �ل�س��عيد 
ي�س��ل �إىل �لقاه��رة مع و�لدت��ه، ويعي�س فيها، لك��ن مع مرور 
�لوقت يبد�أ يف �لبحث عن �ملال من م�س��ادر خمتلفة، فيتورط 
يف م�س��اكل كثرة ب�س��بب �أفع��ال بع�س �لنافذي��ن. �لعمل من 
بطول��ة عمرو �س��عد، وكمال �أبو رية، وهالة �س��دقي، وهنادي 

مهنا. 
ولد �لغالبة 

يع��ود �أحم��د �ل�س��قا �إىل �لدر�م��ا �لتلفزيوني��ة. رجل �س��عيدي 
يع��اين �لفقر، ي�س��طر �إىل �لعم��ل يف مهنتني ب�س��بب �لظروف 

�ملادية �لت��ي يتعر�س لها خالل �الأحد�ث؛ �الأوىل �أ�س��تاذ� يف 
�إحدى �ملد�ر�س �حلكومية، و�لثانية يعمل لياًل �س��ائق تاك�سي، 

وبالرغم من ذلك تدفعه �لظروف �إىل �الجتار يف �ملخدر�ت. 
�لرن�سي�سة بي�سة 

جت�ّسد مي عز �لدين �سخ�سيتني د�خل �أحد�ث �مل�سل�سل؛ �الأوىل 
فتاة �سعبية، تعمل يف جمال �الأفر�ح، وترث مدر�سة من عّمها، 
�ل��ذي يعي���س يف �إيطالي��ا ويق��ع يف حب بي�س��ة. �لفن��ان �أمر 
�مل�رضي، وهو �بن �لفنانة بو�سي. �أما �ل�سخ�سية �لثانية، فهي 
�جلدة، �لتي تعي�س معها، وب�سكل كوميدي تفر�س �إتاو�ت على 
�أهل �ملنطقة. �لعمل من بطولة مي عز �لدين وبو�س��ي ومرفت 

�أمني و�سليمان عيد.
زلز�ل 

تدور �أحد�ث م�سل�سل "زلز�ل" يف فرة زلز�ل 1992، عن رجل 
ي�س��ري منزاًل باأق�س��اط حمددة �مل��دة و�لقيم��ة، وحني ياأتي 
موعد �س��د�د �لق�س��ط �الأخر، يطالب �س��احب �ملنزل بت�سجيل 
�لبيت با�س��مه و�لتنازل عن ملكيت��ه، �إال �أن �لبائع مُياطل، �إىل 
�أن يق��ع زل��ز�ل 1992 �لذي يلقى فيه �ل�س��اري حتفه وينهار 
�ملنزل. �لعمل من بطولة حممد رم�س��ان وحال �سيحة وحنان 

�سليمان و�أحمد �سيام. 
�أبو جبل 

تدور �الأحد�ث حول �أ�رضة وعائلة و�حدة هي عائلة )�أبو جبل(، 
�لذي مير بالعديد من �الأزمات �لتي جتعله يفقد �ل�سيطرة على 
نف�س��ه ويو�جه �لعدي��د من �مل�س��اكل. �لعمل بطولة م�س��طفى 

�سعبان وحممود �لبز�وي وح�سن ح�سني. 
قمر هادي 

يف �إطار در�ما �لت�س��ويق و�الإثارة، تدور �أحد�ث �مل�سل�سل حول 
تاج��ر �ملخ��در�ت )ه��ادي �أبو �مل��كارم( �لذي ميتل��ك معر�س 
�س��يار�ت فارهة، متخذ�ً �إياه �س��تار�ً لغ�س��ل �الأمو�ل من جتارة 
�ملخ��در�ت، ويتورط يف كثر من �خلالفات مع �لتجار. �لعمل 
بطول��ة هاين �س��المة ود�ليا م�س��طفى وحم�س��ن حميي �لدين 

وهالة فاخر. 
�بن �أ�سول 

ه�س��ام من عائلة ثري��ة يعمل يف جتارة �الأملا���س مع و�لدته، 
ُي�ساب بانف�سام، ويظن �أن بع�س �الأ�سخا�س يحاولون قتله، 
وي�س��عى �إىل �إقناع عائلته مبا يعتقد، �إال �أنه يكت�س��ف �أن جده 
مت��ورط، و�إذ باالأحد�ث تنقلب ر�أ�ًس��ا على عقب. بطولة حمادة 

هالل و�آينت عامر وعماد ر�ساد. 

ت�س��بب �لفنانة �س��ميحة �أيوب يف حب�س مدير 
�أعماله��ا �ملخ��رج �أحم��د �لنحا���س، بع��د �أن 
�تهمته ب�رضقتها فما كان منه �إال �أن يك�س��ف 
عن كو�لي�س زو�جهما �لعريف منذ 18 عامًا.

ب��د�أت �حلكاي��ة، عندما قدمت �س��ميحة �أيوب 
بالغ��ًا �س��د مدي��ر �أعماله��ا �أحم��د �لنحا�س، 
تتهمه باال�س��تيالء على 120 �ألف دوالر من 

�أمو�لها �ملودعة يف �أحد �لبنوك.
وقدم��ت �س��ميحة �أيوب �أور�قًا تفي��د �أن �أحمد 
�لنحا���س متك��ن ما ب��ني عام��ي 2015 �إىل 
2017، بالتعاون مع موظفي خدمة �لعمالء 
يف �لبنك من تزوير توقعها و�ال�س��تيالء على 

�أمو�لها.
وتو�ل��ت �لق�س��ية يف �ملحكمة، حتى �أ�س��در 
�حلك��م بحب���س �أحم��د �لنحا���س 10 �س��نو�ت 
م�س��دد، فخ��رج ع��ن �س��مته ب��دوره وك�س��ف 

باالأور�ق �لر�س��مية زو�جهما �لعريف منذ 18 
عامًا.

ون�رض �أحمد �لنحا�س على ح�سابه على مو�قع 
�لتو��س��ل وثيقة زو�ج��ه من �س��ميحة �أيوب، 
كا�س��فًا مالب�س��ات ما وقع بينهما و�أدى �إىل 
�تهامه��ا ل��ه بال�رضق��ة و�لتزوي��ر ليق��ول يف 
من�س��وره �الآتي: "�أن �الأمر ب��د�أ عند عودتهما 
ب�س��حبة �ملمثل��ة �س��مرة عب��د �لعزي��ز م��ن 
مهرج��ان �الإ�س��كندرية �ل�س��ينمائي، عندم��ا 
ت�سلمت �س��ميحة �أيوب خطابًا من �ملعا�سات 
با�ستدعائها للتحقيق معها بناء على �سكوى 
من بنات زوجها �ل�س��ابق �س��عد �لدين وهبة، 
تفي��د باأنها تتح�س��ل عل��ى معا���س و�لدهما 

دون وجه حق خا�سة الأنها متزوجة".
و�أ�س��اف �أحم��د �لنحا���س يف من�س��وره: "�أنا 
�س��ميحة �أي��وب �س��األت �بنه��ا ع��الء حمم��ود 

مر�س��ي ع��ن موقفه��ا �لقان��وين، فاأك��د له��ا 
�أن �ل��زو�ج �لع��ريف ال مين��ع ح�س��ولها عل��ى 
�ملعا�س، ولكنها ق��ررت �إخفاء �لزو�ج وظلت 

تقدمه للجميع على �أنه مدير �أعمالها".
وتاب��ع �أحم��د �لنحا���س �رضح ما ح��دث باأنه 
�أخ��ر زوجته �س��ميحة �أيوب عن رف�س��ه هذ� 
�لو�س��ع، و�أنه يف حال طلبه لل�سهادة �سيقول 
�حلقيق��ة، ث��م رف��ع عليه��ا ق�س��ية الإثب��ات 
زو�جهما منذ 1 يناير 2000، وح�س��ل على 

حكم باالأمر".
و��س��تكمل �أحم��د �لنحا���س �أن �س��ميحة �أيوب 
�عترت �أن ق�س��يته �سدها و�إثبات زو�جهما 
�س��د�م معه��ا و�أن م��ا فعله يفيد بنات �س��عد 
�لدي��ن وهبة، فق��ررت �أن تقا�س��يه يف تهمة 
�رضقة دفر �س��يكاتها و�لت�رضف يف �أمو�لها 

ب�سفته مدير �أعمالها.
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