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علي الحجار يحتفل
بعيد ميالده

احتف��ل املطرب علي احلجار بعي��د ميالده اخلام�س
وال�س��تني ،داخ��ل �أح��د الفن��ادق الك�بري بالقاهرة،
بح�ض��ور زوجته هدى ،و�ش��قيقه �أحمد النجار وعدد
من �أ�صدقائه املقربني.
و�ش��ارك احلج��ار احتفال��ه بعي��د مي�لاده كل م��ن
حمم��ود حمي��دة ،ولطف��ي لبي��ب والكات��ب� ،إبراهيم
عي�س��ى ومدي��ر امل��سرح القومي امل�رصي ال�س��ابق،
الفنان يو�س��ف �إ�س��ماعيل ،حيث طغ��ت �أجواء مرحة
على احلفل.
يذك��ر �أن عل��ى احلج��ار ق��د ط��رح �أخ�يراً �أغني��ة
بعن��وان "لي��ه الطريق" ،عرب قناته الر�س��مية مبوقع
"يوتي��وب" ،وهي من كلمات مايكل عادل و�أحلان
�شادي م�ؤن�س.

محمد سعد يحسم
موقفه من "عالء الدين"

ر�شح املخرج واملنتج جمدي الهواري ،الفنان حممد
�سعد ،للم�ش��اركة يف بطولة العر�ض امل�رسحي "عالء
الدين" ،املر�ش��ح لبطولته الفنان �أحم��د عز والفنانة
روبي .وقال م�ص��در� ،إن �س��عد مر�ش��ح لتج�س��يد دور
اجلن ،الذي يتديل من م�ص��باح "عالء الدين" ،ولكنه
طل��ب مهل��ة للتفكري ملدة � 48س��اعة ،حل�س��م موقفه
�س��واء بقب��ول العر���ض �أو االعت��ذار عنه ،م�ض��يف ًا �أن
عز مل يتعاقد ب�ش��كل ر�س��مي حت��ي الآن ،ولكنه يعقد
جل�سات حت�ضريية مع الهواري وروبي هذه الأيام.
يذكر �أن حممد �سعد م�شغول حالي ًا بت�صوير م�شاهده
الأخ�يرة م��ن فيل��م "حمم��د ح�س�ين" ،ال��ذي يق��وم
ببطولته �إيل جانب مي �س��ليم وفريال يو�سف و�سمري
�صربي ونبيل عي�سي ،من �إخراج حممد علي.

تفاصيل شراكة بيونسيه
مع نتفليكس

دينا الشربيني تحول
فان دام لصعيدي
تسريب

اعداد  :مالذ االويس

�أف��ادت تقارير �أن فيل��م النجمة الأمريكية بيون�س��يه
الوثائقي ،والذي يعر�ض حالي ًا على �ش��بك نتفليك�س،
بعنوان " ،"Home comingهو �أول م�ش��اريعها
�ض��من اتفاقية �رشاك��ة عقدتها م��ع نتفليك�س بقيمة
 60ملي��ون دوالر ،ح�ص��لت منه��ا عل��ى  20مليون
دوالر ل��شراء حق��وق الفيل��م الوثائق��ي ال��ذي تق��وم
بيون�س��يه ب�إخراج��ه و�إنتاج��ه� .أطلق��ت نتفلك���س
الأ�سبوع املا�ضي ،الفيلم الوثائقي ،والذي ي�ستعر�ض
خ�لال  137دقيق��ة ،لقط��ات جتم��ع ب�ين بيون�س��يه
وابنته��ا بلو ايفي من كوالي�س حت�ض�يرات حفلها يف
مهرجان كوت�ش��يال الغنائي العام املا�ضي،مع �صور
تظهر للمرة الأوىل.
بد�أت �أف��كار �إعالن��ات رم�ض��ان  2019يف الت�رسيب،
ليتم الك�شف عن تفا�صيل ظهور الفنانة دينا ال�رشبيني
مع النجم عمرو دياب لأول مرة على ال�شا�ش��ة ،وحتول
النجم العاملي فان دام ل�صعيدي مع حممد رم�ضان.
حيث ك�ش��فت تقارير �ص��حفية تفا�ص��يل ع��ن �إعالنات
رم�ض��ان  ،2019فم��ن املق��رر �أن يط��ل عم��رو دياب
يف �إع�لان لإح��دى �رشكات االت�ص��االت ،ليت��م تناول
ق�ص��ة حيات��ه يف لقطات ب�س��يطة ومدى ت�أث�يره على
جي��ل كام��ل ،وكل �أغنية من �أغانيه متث��ل فرتة مميزة
يف حي��اة كل معج��ب بفنه .و�أ�ش��ارت التقارير �أن دينا
ال�رشبيني م��ن املنتظر �أن تطل يف �إعالن عمرو دياب،
حي��ث �أنه��ا انتهت م��ن ت�ص��وير م�ش��اهدها يف مدينة
بور�سعيد م�سقط ر�أ�سه.

هكذا

الحلقة الثانية من مسلسل
صراع العروش مجددًا

تفاج���أ ع�ش��اق �سل�س��لة �أفالم ��صراع العرو�ش بت�رسي��ب �أحداث
احللق��ة الثانية من املو�س��م الأخري من م�سل�س��لهم املف�ض��ل عرب
من�صة "�أمازون برامي" يف �أملانيا للأ�سبوع الثاين على التوايل،
وهو ما �أكده الحق ًا املتحدث الر�سمي با�سم �رشكة �أمازون.
تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي عدد من ال�صور ومقاطع
فيدي��و احللق��ة الثانية ،ع�بر موقع ريدي��ت وتويرت ،قب��ل موعد
عر�ض��ها الأول على �ش��بكة " ،"HBOوالتي ت�ض��منت �أحداثها
حماكم��ة �س�ير "جاميي الني�س�تر" من قب��ل �أم التنان�ين امللكة
"دينريي���س تايجري��ان" و"�سان�س��ا �س��تارك" لي��دي وينرتفل،
وذل��ك بع��د حتالف جون �س��نو و�آريا لب��دء معركتهما �ض��د ملك
الليل ،للو�ص��ول �إىل العر�ش احلديدي� .أكد املتحدث با�سم �رشكة
�أمازون حقيقة الت�رسيب ،موجه ًا اعتذاره قائالً" :متكن عمالئنا
يف �أمازون برامي من م�شاهدة �أحداث احللقة الثانية .

تتح�رض املمثلة العاملية جنيفر لوران�س وخطيبها كوك ماروين لدخول القف�ص الذهبي قريب ًا ح�س��ب ما �أ�ش��ارت بع�ض امل�ص��ادر املطلعة  .وقد ر�ض��دتهما عد�سات
الباباراتزي وهما يتجوالن يف مدينة نيويورك مع �سم�سار عقارات بهدف �رشاء منزل جديد .و�أفادت امل�صادر ان زفاف الثنائي �سيقت�رص احل�ضور على العائلتني.

علقت كيم كارداشيان على
انتقادات عملها مع ترامب

ك�ش��فت جنمة تلفزيون الواقع ،كيم كاردا�شيان عن عدم اهتمامها
بالتعليق��ات ال�س��لبية لبع���ض رواد مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي،
ب�س��بب رغبتها يف درا�س��ة القانون ملتابعة توا�صلها مع م�س�ؤولني
يف البي��ت الأبي�ض و�إ�ص�لاح نظام ال�س��جون الفيدرالية ،مو�ض��حة
�أن كل اهتمامه��ا ي��دور ح��ول �إطالق ��سراح العديد من ال�س��جناء.
�أو�ضحت كاردا�شيان خالل لقائها يف برنامج على �شبكة "�سي �إن
�إن" الإخبارية يوم ال�س��بت� ،أنها تتلقى يومي ًا العديد من الر�س��ائل
من متابعيها ،الذين يطالبونها با�س��تثمار �شهرتها وت�أثريها على
الآخري��ن ،للتو�س��ط يف �إيج��اد حل��ول لبع�ض الق�ض��ايا ال�سيا�س��ية
واالجتماعي��ة .كما لفتت كاردا�ش��يان �إىل حر�ص��ها عل��ى التعامل
ب�ش��فافية وو�ض��وح �أثناء توا�ص��لها مع م�س���ؤويل البي��ت الأبي�ض،
م�ؤك��دة �أنه��ا حتدثت �إىل م�ست�ش��ار البي��ت الأبي�ض جاريد كو�ش�نر
وايفانكا ترامب عن حتفظها واعرتا�ضها على ال�سيا�سات الأخرية .

يليق بال�شعب امل�رصي الأبي.
ويف ال�س��ياق ذاته� ،أعربت الفنانة لبلبة عن
�سعادتها بامل�شاركة يف اال�ستفتاء ،م�ؤكدة
�أنها �صوتت بـ"نعم للد�ستور" لإميانها ب�أن

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم  PDFبصورة دامئة
يعرض االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ُت��وج الفيل��م الت�س��جيلي "رم�س��ي�س راح ف�ين" للمخ��رج
عمرو بيوم��ي ،باجلائزة الكربى ملهرجان الإ�س��ماعيلية
الدويل للأفالم الت�س��جيلية والق�صرية ،يف دورته احلادية
والع�رشين التي اختتمت الثالثاء يف م�رص.
وي��دور الفيلم ع��ن متثال امللك رم�س��ي�س الث��اين الأثري،
ال��ذي كان يزي��ن قل��ب القاهرة ورحلة نقل��ه عام 2006
لو�ضعه باملتحف امل�رصي الكبري يف اجليزة.
وقالت جلنة حتكيم م�س��ابقة الأفالم الت�س��جيلية الطويلة
يف حيثيات منح اجلائزة �إن الفيلم "متكن من ربط تاريخ
�شخ�ص��ي مرك��ب بتاريخ بل��د ب�أكمله ،موثق�� ًا حلدث غري
عادي" .ومنحت اللجنة جائزتها اخلا�ص��ة لفيلم "الن�سمة
الزرق��اء" وه��و �إنتاج برتغايل فنلندي فرن�س��ي م�ش�ترك،
كم��ا نوه��ت اللجنة بفيلم "ماي��كل ودانيال" م��ن ت�أليف
و�إخراج الأوكراين �أندريه زاجدان�سكي.
ويف م�سابقة الأفالم الت�س��جيلية الق�صرية ،فاز باجلائزة
الك�برى فيل��م "بعي��داً" من �إخ��راج بيج��م زولدوباي من
قرغيز�س��تان ،بينم��ا ح�ص��ل الفيل��م امل��صري "اجلحي��م
الأبي�ض" على جائزة جلنة التحكيم .ويف م�سابقة الأفالم
الروائية الق�صرية ،فاز باجلائزة الكربى الفيلم املك�سيكي
"�أركاجني��ل" للمخرج �أجنلي�س كروز ،وفاز بجائزة جلنة
التحكي��م الفيل��م الهن��دي "مونول��وج ال�س��مك" للمخرجة
�س��وبورنا �سينجوتي تو�شي .ويف م�سابقة �أفالم التحريك،
فاز باجلائزة الكربى الفيلم ال�سوي�رسي "�أطفال" للمخرج
مايكل فري .
بينم��ا منح��ت جلن��ة التحكيم جائزته��ا اخلا�ص��ة للفيلم
البولندي "تاجنو احلَنني" للمخرجة مارتا �زسمياي�سكا.
واقتن���ص فيلم "ت�أتون من بعيد" للمخرجة امل�رصية �أمل
رم�س��ي�س جائزتي جلنة حتكيم الفيدرالية الأفريقية للنقد
ال�س��ينمائي وجلنة حتكيم االحتاد الدويل لنقاد ال�س��ينما
"الفيربي�سي".

تعرفي على سعر فستان إليسا
األسود المحتشم

بغداد  -الجورنال

ك�ش��ف طبيب م��ن جامعة تك�س��ا�س �أن املوناليزا عانت من
ق�ص��ور �ش��ديد يف الغدة الدرقي��ة ،و�أن ابت�س��امتها املبهمة
كانت ب�سبب ا�ضطراب حركي نف�سي.
وت�شري �أحدث نظرية من�شورة �إىل �أن املوناليزا مل تكن تعاين
من فرط ن�ش��اط الغدة الدرقية� ،أو نق�ص حاد يف ن�ش��اطها،

بل �إنها رمبا مل تكن قادرة على اجللو�س لأخذ ال�ص��ورة يف
ذلك الوقت ،نظرا لأنها كانت تعاين من الأعرا�ض املرتبطة
ب�ضعف الع�ضالت.
وي�ست�ش��هد الطبي��ب يف تف�س�يره ،بل��ون ب��شرة املونالي��زا
الأ�ص��فر ،واملظه��ر املت�ض��خم للغ��دة الدرقي��ة ،ونق���ص
احلواجب ،م�ض��يفا �أن ابت�سامتها الغام�ضة قد متثل تلميحا
للتخلف النف�سي احلركي الناجت عن �ضعف الع�ضالت.

التعدي�لات مهم��ة للبل��د يف ه��ذا التوقيت،
ال��ذي يتطل��ب بق��اء الرئي���س ال�سي�س��ي يف
من�ص��به ،لإجن��از م�رشوعات��ه الت��ي ب��د�أت
تتحقق على �أر�ض الواقع ،بح�سب قولها.
و�أ�ش��ادت الفنان��ة ب�إقب��ال امل�رصيني على
مقار جلانهم الإنتخابية ،متمنية ا�س��تمرار
هذه احلالة التفاعلية طيلة �أيام اال�ستفتاء.
وم��ن ناحية �أخ��رى� ،أرج���أت الفنانة وفاء
عامر م�ش��اركتها يف اال�ستفتاء �إىل الإثنني
املقبل ،حيث قالت لـ� 24إن ظرف �صيامها
يحول دون م�شاركتها ،اليوم ال�سبت ،ولذلك
ق��ررت ت�أجي��ل م�ش��اركتها �إلآ �آخ��ر �أي��ام
اال�ستفتاء.
و�ش��ددت عامر عل��ى �أنها �ست�ص��وت بـ"نعم
للد�س��تور" ،مطالبة امل�رصيني بامل�ش��اركة
بكثافة يف اال�ستفتاء.
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خطفت الفنانة �إلي�س��ا الأنظار بف�س��تانها الأ�سود املخملي،
الذي ت�ألقت به يف حفل جدة يف ال�س��عودية ،فرغم ب�س��اطة
ت�صميمه �إال �أنه ا�ستطاع �أن يلفت االنتباه.
�إلي�س��ا ارتدت يف حف��ل ال�س��عودية الثاين ف�س��تان ًا خمملي
�أ�س��ود اللون ،من بيت �أزياء  ،Max Maraجاء بت�صميم
حمت�ش��م ب�أكم��ام طويل��ة ويب��د�أ يف االت�س��اع م��ن منطقة
اخل��صر ،م��ع وجود ح��زام حري��ري عري�ض عل��ى اخل�رص
�أ�ضاف للت�صميم رقي.
ويبلغ �س��عر ف�س��تان �إلي�س��ا يف ج��دة الذي خط��ف الأنظار
حوايل  752ي��ورو ،وحاولت النجم��ة اللبنانية �أن حتتفظ
ب�إطاللته��ا الناعم��ة فرتك��ت �ش��عرها من�س��دل بتموج��ات
وا�س��عة ،م��ع ارتدائها حذاء بي��ج اللون ليك�رس ح��دة اللون
الأ�سود قليالً.
وم��ن جه��ة �أخ��رى� ،أ�ش��علت �إلي�س��ا حفله��ا يف ال�س��عودية
ب�أغانيها ،ومن �ش��دة �س��عادتها بالأجواء املبهجة� ،س���ألت
القائم�ين عل��ى احلف��ل هل من املمك��ن �أن ترق���ص؟ �إال �أن
الإجابة جاءت بالنفي ،ف�أخربت احل�ضور �أنه مت منعها من
�أي حركات راق�ص��ة ،ولكن ذلك مل مينع من امتاع حمبيها
ب�أجمل �أغانيها.

حل اللغز بعد  500سنة ...سر "ابتسامة الموناليزا" كشف

نبيلة عبيد ولبلبة تكشفان لـ 24كواليس مشاركتهما في االستفتاء
توافد عدد من جنوم الفن امل�رصي �إىل مقار
جلانهم االنتخابية ،للإدالء ب�أ�ص��واتهم يف
اال�س��تفتاء على تعديالت الد�ستور امل�رصي
املق��ررة خالل الفرتة من � 20إىل � 22إبريل
(ني�س��ان) اجل��اري ،حيث كان��ت الفنانتان
نبيلة عبيد ،ولبلبة يف مقدمة احل�ضور.
وم��ن جانبه��ا قال��ت عبي��د� ،إنه��ا �أب��دت
موافقتها عل��ي التعديالت الد�س��تورية ،ملا
حتمله من خري مل�رص وامل�رصيني ،م�ضيفة
�أنه��ا منحازة للرئي�س عبدالفتاح ال�سي�س��ي،
ال��ذي ال يكل وال ميل عن �إحداث نه�ض��ة يف
البلد ،بح�سب قولها.
ونا�شدت الفنانة جموع امل�رصيني بالنزول
للم�شاركة يف اال�س��تفتاء ،ال�سيما �أن العامل
�أجمع يتابع هذا احلدث ال�سيا�س��ي ال�ضخم،
وبالتايل البد من الظهور يف موقف م�رشف

تتويج "رمسيس راح فين" في
مهرجان اإلسماعيلية

ويف ال�س��نوات الأخرية ،اق�ترح علماء الروماتي��زم وعلماء
الغ��دد ال�ص��ماء الذين فح�ص��وا اللوحة ال�ش��هرية لليوناردو
دافن�ش��ي� ،أن امل��ر�أة الت��ي جل�س��ت يف ال�ص��ورة من��ذ مئات
ال�س��نني عانت من �آفات جلدية وتورم نتيجة ال�ض��طرابات
الدهون و�أمرا�ض القلب.
لكن الدكتور مايكل يايف ،من ق�س��م �أمرا�ض الغدد ال�ص��ماء
لدى الأطفال بجامعة تك�س��ا�س� ،أ�شار يف �آخر حتليل له �إىل
�أن معاناة املوناليزا من ق�ص��ور يف ن�ش��اط الغدة الدرقية،
�أعطاها رقبة مت�ض��خمة وجعل ع�ضالت وجهها �ضعيفة ،ال
�أ�سا�س لها من ال�صحة.
و�أو�ض��ح يايف�" :شعرت مب�س���ؤولية �شخ�ص��ية بالدفاع عن
املوناليزا ،ال�سيدة الرائعة التي ت�صور اللوحة" ،وتابع" :لقد
�ألهمت �آالف الأ�شخا�ص على مدار القرون القليلة املا�ضية.
مل �أ�س��تطع �أن �أفكر بالطريقة ال�سائدة ب�أنها م�صابة بق�صور
يف الغدة الدرقية ،عندما يبدو يل �أنها كانت �سوية الدرقية،
�أي �أن الغدة كانت تعمل يف حالتها الطبيعية".
و�أ�شار يايف �إىل �أن توثيق مر�ض الغدة الدرقية كان �شائعا
يف تاري��خ الف��ن ،و�أن ه��ذه اللوح��ة ال تتطابق م��ع عدد ال
يح�ص��ى من ت�ص��وير فرط ن�ش��اط الغدة الدرقية� ،أو النق�ص
احل��اد يف ن�ش��اطها ،م��ن ذل��ك املنحوت��ات امل�س��جلة م��ن
ح�ض��ارات الأندي��ز وم�رص القدمية يف مناط��ق نق�ص اليود
البيئي ،مثل منطقة تو�سكانا ،حيث عا�شت املوناليزا.
لك��ن الطبيب الح��ظ �أنها مل تكن قادرة عل��ى اجللو�س حتى
خ�لال ر�س��م اللوحة ،ب�س��بب معاناتها من نوع من �ض��عف
الع�ض�لات والتخل��ف النف�س��ي احلرك��ي ،ال��ذي مل يكن لدى
ر�سام موهوب مثل دافن�شي �أي م�شكلة يف التعبري عنه.
وك�ش��ف الطبي��ب �أن ب�رشته��ا ال�ص��فراء تعود بب�س��اطة �إىل
عم��ر العمل الفني ،ويقول �إن ا�ص��فرار اجللد ال يظهر �إال بعد
ف�ترة طويل��ة من املر���ض .وعادة ،ف�إن الإ�ص��ابة بق�ص��ور
الغدة الدرقية على املدى الطويل من �ش���أنه �أن ي�ؤثر ب�ش��دة
عل��ى اخل�ص��وبة ،ولكن من املع��روف �أن ،لي��زا غريارديني،
املعروفة با�س��م "املوناليزا" �أجنبت خم�س��ة �أطفال ،مبا يف
ذلك حملها قبل �ش��هر واحد فقط من اجللو�س �أمام دافن�ش��ي
لر�سم اللوحة.
و�أ�ش��ار �إىل �أن العديد من لوحات دافن�شي ت�صور الن�ساء بال
حواج��ب ،لذلك لي�س من ال�رضوري �أن نعزو هذه امليزة �إىل
الغدة الدرقية.
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