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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

ت�س��ببت �ص��ور للفنان��ة دنيا بطم��ة ن�رشتها م�ؤخ��راً على
ح�س��ابها عل��ى ان�س��تقرام ،يف توريطها يف �أزم��ة جديدة
م��ع ابنة زوجها الفنانة حال ال�ترك ،بعد �أن هد�أت الأمور
بينهما .دنيا بطمة ن�رشت �ص��وراً لها وهي ترتدي عباءة
�س��وداء وجتل���س يف منزله��ا ،وبجواره��ا �ص��ورة كب�يرة
جتمعها م��ع ابنتها الوحيدة غ��زل وزوجها املنتج حممد
ال�ترك ووالدته��ا ،وعلق��ت عل��ى ه��ذه اللقط��ات بقوله��ا:
"ال ي�ص��ح �إال ال�ص��حيح" ثم وجهت ال�ش��كر �إىل م�ص��ممة
�إطاللته��ا الرم�ض��انية .مل متر �ص��ور وتعلي��ق دنيا بطمة
م��رور الك��رام ،ف�أخ��ذ البع���ض يلم��ح بتعمده��ا ن�رش هذه
ال�صور التي تظهر ال�صورة العائلية التي جتمعها بزوجها
وابنتها مع كتابتها لهذا التعليق "ال ي�صح �إال ال�صحيح"،
ليك��ون جتاه� ً
لا حل�لا ال�ترك و�ش��قيقيها و�أن ه���ؤالء هم
العائلة فقط.
يف ح�ين داف��ع حمبو دنيا بطم��ة على تعليقه��ا م�ؤكدين
�أنه��ا تق�ص��د ب��ه م�ص��ممة الأزي��اء ،و�أنه��ا ت�ش�ير �إىل �أن
ت�صميمها ال ميكن مناف�سته ،وال تق�صد بتعليقها ال�صورة
العائلي��ة التي جتل���س بجوارها .وكان��ت دنيا بطمة بكت
خ�لال وجودها يف برنامج "حلوة رم�ض��ان" ،لتعلن عن
م�ساحمتها حلال الرتك ،كما طلبت منها �أن ت�ساحمها هي
الأخرى لو كانت جرحتها ب�أي ت�رصف.

تلق��ي الفن��ان �أحم��د ال�س��قا عر�ض�� ًا م��ن املخ��رج
حممد �س��امي لتكرار التعاون مع��ه تليفزيوني ًا يف
رم�ض��ان املقب��ل ،بع��د جناحهما مع ًا يف م�سل�س��ل
"ولد الغالبة".
وق��ال م�ص��در مقرب م��ن ال�س��قا� ،إن �س��امي ميلك
فكرة ومعاجلة مل�سل�س��له اجلديد ،حيث �أبدى ال�سقا
موافقت��ه املبدئية عل��ى الفكرة ،ولكن��ه طلب مهلة
حل�س��م قراره النهائي ،خا�ص��ة و�أنه ب��ذل جمهوداً
م�ض��ني ًا �أثناء ت�ص��وير م�سل�س��له الأخ�ير ،ويحتاج
لفرتة من الراحة التخاذ قرار ب�ش�أن هذا العر�ض.
وي�شارك يف بطولة "ولد الغالبة" مي عمر وحممد
مم��دوح و�إجني املقدم وك��رمي عفيفي وكوكبة من
النجوم ،من ت�أليف �أمين �سالمة.

أحمد السقا يفكر في
دراما 2020

ربع مليون جنيه لمي
سليم في "صانع األحالم"

شوارزنيغر يقدم بطولة
فيلم لألطفال
سويفت

اعداد  :مالذ االويس

عاد الفنان ح�سن ح�سني �إيل منزله بعد تعر�ضه لوعكة
�ص��حية مفاجئة ا�س��تدعت نقل��ه �إىل �أحد م�ست�ش��فيات
القاه��رة .وقال م�ص��در مق��رب من ح�س��ني� ،إن الفنان
بخري ويتمتع ب�ص��حة جيدة ،ولكن��ه يعاين من متاعب
�ص��حية �ش��ديدة ،نتحفظ عن ذكره��ا يف الوقت احلايل
احرتام�� ًا لرغبة الفن��ان و�أ�رسته ،م�ض��يف ًا �أن عدداً من
الفنانني توا�صلوا مع جنله لالطمئنان عليه ،وكان يف
مقدمتهم الفنان عادل �إمام.
و�أو�ض��ح امل�ص��در �أن الأطباء طالبوا ح�س��ني بالراحة
التام��ة ،وع��دم بذل جمه��ود �أو التعر�ض لأي �ض��غوط
ع�ص��بية ،خا�صة �أن الفنان يعاين من ارتفاع يف حالة
ال�ضغط.

هذه تطورات حالة حسن
حسني الصحية

تتاب��ع الفنان��ة م��ي �س��ليم ردود الفع��ل عل��ى
م�سل�سلها اجلديد "�صانع الأحالم".
وح�س��ب م�ص��ادر �ص��حفية �أن �س��ليم تقا�ضت
� 250ألف جنيه م�رصي ك�أجر لها ،حيث قبلت
به��ذا الرقم الذي ال يتما�ش��ي م��ع قيمة �أجرها
احلقيق��ي ،نظ��راً لع��دم وجوده��ا يف �أعم��ال
تليفزيوني��ة م�رصي��ة ه��ذا الع��ام ،ولقلة فرتة
الت�صوير.
وي�ش��ارك يف بطولة "�ص��انع الأحالم" مك�سيم
خليل وطوين عي�س��ى و�أروى جودة ورنا ري�شة
وكوكب��ة من النجوم ،من ت�أليف ب�ش��ار عبا�س
و�إخراج حممد عبدالعزيز.
ك�شفت �رشكة  !POWوغيني�س براند انرتنا�شونال
للإنت��اج والرتفي��ه ،ا�س��تعدادها لإط�لاق �سل�س��لة
�أف�لام ر�س��وم متحركة بعنوان "رو�ض��ة �س��تان يل
اخلارقة" ،من بطولة �أرنولد �ش��وارزنيغر .ومبنا�سبة
ه��ذا التعاون قال �ش��وارزنيغر" :ي�رشفن��ي التعاون
م��ع �رشكة " "!POWملوا�ص��لة تقدمي �إرث �س��تان
يل الإبداع��ي ب�إ�ص��دار جمموع��ة جديدة م��ن �أفالم
ق�ص���ص الأبط��ال اخلارق�ين للأطفال ،فهي لي�س��ت
جم��رد �سل�س��لة برام��ج تلفزيوني��ة تتمي��ز باحلركة
والكوميديا ،بل تقدم �أي�ض ًا جمموعة من �أهم درو�س
احلي��اة ،و�إن��ه م��ن دواعي اعت��زازي �أن �أ�ش��ارك من
خاللها بتعليم الأطفال حول العامل.

القيصر

تصدر ألبوما برسائل
سياسية

تايل��ور �س��ويفت قالت املغني��ة �إن �ألبومه��ا اجلديد �سي�ض��م �أغان
يغلب عليها الطابع ال�سيا�س��ي بر�س��ائل توعوية تهدف لتوجيهها
للجمهور ،لت�ش��جيعهم على الت�ص��ويت وامل�شاركة يف االنتخابات
الرئا�س��ية الأمريكي��ة يف  .2020و�أك��دت �س��ويفت �أنها ال تخطط
للتوقف عن ت�ش��جيع ال�ش��باب على الت�صويت وحثهم على التحدث
عم��ا يجري يف بالدهم وتابع��ت "�أعتقد �أن هذا �أحد �أهم الأ�ش��ياء
التي ميكنني القيام بها" ،وذلك خالل حديثها مع جملة ""RTL
الأملاني��ة .وحتدث��ت �س��ويفت من��ذ فرتة للم��رة الأوىل ع��ن �آرائها
ال�سيا�س��ية ،وعربت عن دعمها الثن�ين من احلزب الدميقراطي من
والية تيني�س��ي م�سقط ر�أ�س��ها ،وهما جيم كوبر النائب يف جمل�س
النواب الأمريكي ،وفيل بريدي�س�ين حاكم تيني�س��ي الأ�س��بق ،فيما
ع�برت ع��ن اعرتا�ض��ها على �سيا�س��ات ع�ض��و احل��زب اجلمهوري
مار�شا بالكبرين التي اعتربتها مناه�ضة للمر�أة.

"ديزني" توقف أعمالها في والية
أمريكية بسبب "نبضات القلب"

حتدثت النجمة العامليةجينيفر لوبيز عن ابنتها �إميا وموهبتها يف الغناء قائلة خالل حوارها مع " :Entertainment Tonightلقد ح�صلت على �صوت والدها� ،إنها
مذهلة� ،إنه لأمر طبيعي ،ميكن لإميا �أن تغني دوما� .أتذكر عندما كانت ر�ضيعة يف �رسيرها وكانت حتدث طنينا ،ك�أنها حتدث نف�سها".

كاظم الساهر يحضر لمفاجأة
جديدة قريبًا

ي�س��تعد الفنان كاظم ال�ساهر لإطالق �أغنية جديدة قريبا ،وقد
ظهر ذلك عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
ويف التفا�ص��يل ،ن��شر قي�رص الغناء مقطع فيديو ق�ص�ير على
�ص��فحته الر�س��مية على في�س��بوك ،وك�أنه مقطع ت�ش��ويقي من
�أغنيت��ه اجلدي��دة .وبدا ال�س��اهر مي�ش��ي على �أنغام املو�س��يقى
لثوان معدودة لتظهر بعدها كلمة :قريبا.
وانهالت التعليقات على هذا الفيديو حيث عرب جمهور ال�ساهر
��جلت
و�س ّ
عن �ش��وقهم وانتظارهم له��ذه االغنية اجلديدة ،كما ُ
ن�س��بة �إعجاب كب�يرة فاقت ال��ـ � 5آالف بعد مرور � 15س��اعة
فقط على ن�رش الفيديو.
وجت��در اال�ش��ارة اىل ان ه��ذا ال�ص��يف �س��يكون حاف�لا
باملهرجان��ات اخلا�ص��ة بال�س��اهر �أبرزها يف لبن��ان وعمان
وا�سطنبول.

تصريحات حليمة بولند الجريئة تثير الجدل
ت�س��ببت مقاطع عدة من حلقة الإعالمية
حليمة بولند من برنامج "�شيخ احلارة"،
يف �إث��ارة اجل��دل عل��ى مواقع التوا�ص��ل
خا�ص��ة م��ع تعر�ض��ها لأ�س��ئلة حمرجة
دفعتها لإطالق ت�رصيحات جريئة.
تاب��ع اجلمهور حلقة حليم��ة بولندوذلك
بع��د �أن ُمن��ع عر���ض برنام��ج "�ش��يخ
احلارة" بالكامل من على ال�شا�ش��ة على
�إثر قرار نقابة الإعالميني.
تعر�ض��ت حليم��ة بولن��د ل�س���ؤال حم��رج
يخ�ص عملي��ات التجميل التي خ�ض��عت
له��ا ،لت�ؤكد عل��ى �أن مالحمها قدمي ًا يف
بداي��ات ظهوره��ا عل��ى ال�شا�ش��ة كان��ت
�أجم��ل كثرياً ،بعيداً عن الآن وخ�ض��وعها
حلقن الفيلر والبوتوك�س.

كما نفت حليمة بولند خ�ض��وعها لعملية
جتمي��ل يف �أنفه��ا ،الأم��ر ال��ذي ا�س��تفز
املذيعة ب�سمة وهبة و�أخذت ت�ؤكد لها �أن
�ش��كل �أنفه��ا قدمي ًا خمتلف ع��ن الآن� ،إال
�أن الإعالمية الكويتية ظلت على موقفها
�أنه��ا مل تخ�ض��ع لأي جتمي��ل يف �أنفه��ا،
و�أن �شكله تغري بفعل ال�سنني.
اال حمرج ًا حلليم��ة بولند عن
ووجه �س���ؤ ً
��سر �س��فرها �إىل الهن��د؟ ،ف�أجاب��ت �أنها
ذهب��ت �إىل هن��اك م��ن �أج��ل الت�ص��وف
وتطهري النف�س كما �أنها خ�ض��عت لنظام
ديتوك���س من �أجل �ص��حتها� ،إال �أنه نفى
هذا الكالم متام ًا م�ؤكداً �أنها �سافرت �إىل
هناك من �أجل عالج ركبتي والدتها.
حليم��ة بولند �أك��دت بدوره��ا �أنها ذهب

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم  PDFبصورة دامئة
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دنيا بطمة في أزمة جديدة
مع حال الترك

مع والدتها و�شقيقتها بالفعل ،ولكن ك ًال
كان يعالج ما يحتاجه فوالدتها عاجلت
ركبتيها �أما هي فكانت تعالج روحها.
وع��ن ��سر و�ص��فها للفا�شيني�س��تا نه��ى
نبي��ل باملنافق��ة� ،أجابت حليم��ة بولند
ب���أن نه��ى ظه��رت معه��ا يف برناجمها
"دي��و حليمة" وكانت معجبة كثرياً بها
و�أخذت متدحها ك�إعالمية يف ال�س��احة،
�إال �أنه��ا فوجئ��ت فيما بع��د مبهاجمتها
لها بحج��ة �أنها �أنهت متابعتها لها على
�سناب �شات.
ونفت حليمة بولند من جانبها �أن تكون
حذف��ت نهى نبيل من قائمة �أ�ص��دقائها
م��ن �س��ناب �ش��ات ،م�ؤك��دة عل��ى �أنها ال
تتابع غري املقربني منها فقط.
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�أو�ضح الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ديزين ،بوب �إيغر معار�ضته
الن��ون حظ��ر الإجها���ض يف والي��ة جورجي��ا الأمريكقية،
م�ؤكداً اعتزام �رشكته وقف �أعمالها و�إنتاجاتها ال�سينمائية
والتلفزيوني��ة ،يف ح��ال �إق��رار القانون اجلدي��د ،املعروف
بـ"نب�ض��ات القلب" والذي يحظر الإجها�ض منذ ر�ص��د �أول
نب�ضة قلب لدى اجلنني.
ويف حديث��ه �إىل رويرتز ،ق��ال �إيغر "�إن الكثري من النا�س ال
يرغبون يف العمل يف والية جورجيا� ،إذا مت �س��ن ما ي�سمى
بقانون "نب�ض��ات القل��ب" ،والذي يتم حالي ًا الطعن فيه يف
املحكم��ة بعد توقيع حاك��م جورجيا على القانون و�إعالنه
يف  7ماي��و ،والذي من املفرت�ض �أن ي�رسي العمل به يف 1
يناير  ،2020يف حال مل يتم �إلغا�ؤه.
و�أ�ش��ار �إيغر �إىل اهتمامه مبتابعة تط��ورات الأمر ،احرتام ًا
لرغب��ات عدد م��ن العاملني يف دي��زين ،والذي��ن عربوا عن
رف�ض��هم للقانون ،وي�أتي ذلك بعد ت�رصيح �رشكة نتفليك�س
ت�أييدها لدعوات مقاطعة رواد �صناعة ال�سينما جلورجيا.
يف املقابل� ،أ�ش��ار موقع جورجيا ال�س��ينمائي يوم الإثنني
املا�ضي� ،إىل وجود  38فيلم وعر�ض تلفزيوين قيد الإنتاج
يف الوالية يف الوقت احلايل.

أعمال مصرية يرشحها الجمهور للفوز بـ "أفضل مسلسل رمضاني"
بغداد  -الجورنال

مع دخولنا الأ�س��بوع الأخري من �شهر رم�ض��ان ،ت�شتعل حدة
املناف�سة بني الأعمال امل�رصية املر�شحة من اجلمهور للفوز
بلقب �أف�ضل م�سل�سل يف املاراثون الرم�ضاين هذا املو�سم ،مع
�إجمايل  24م�سل�س ًال موزعة على عدة قنوات عربية.
ويف هذا التقرير نر�صد �أبرز امل�سل�سالت امل�رصية التي ُيراهن
اجلمه��ور على جناحها يف رم�ض��ان هذا العام ،بعدما حازت
على �أعلى ن�س��ب �إقبال امل�ش��اهدين حتى الآن ،والتي تت�ض��ح
م��ن خ�لال حدي��ث ال�سو�ش��يال ميديا عنه��ا ،وت��داول مواقع
التوا�صل االجتماعي لها.
 1هوجانيناف���س بقوة عل��ى لقب الأف�ض��ل ،والأكرث م�ش��اهدة من بني
الأعم��ال املتناف�س��ة الت��ي مت��زج ب�ين الكوميدي��ا والدرام��ا
االجتماعية ،بحبكة ت�سند يف املقام الأول على ع�ضالت بطل
امل�سل�س��ل املمثل حممد �إمام ،وقوته اجل�س��مانية التي حولها
ب�أ�سلوب بارع �إىل قوة خارقة �شدت اهتمام اجلمهور.
وتدور ق�صة امل�سل�سل عن تورط ال�شاب "هوجان" ذو القدرات
اخلارقة يف مقتل �شخ�ص ،ثم يتورط يف �رسقة فيال ،وي�ستغل
رجل �أعمال قوته اخلارقة ليكون حار�سه ال�شخ�صي ،في�صبح
�شهرياً ويتحول �إىل �شخ�ص من �صفوة املجتمع.
 2حكايتيلفت��ت يا�س��مني �ص�بري الأنظ��ار �إليها ب�ش��دة ،ب�ين فنانات
وفنانني هذا املو�س��م الذي��ن �أحاطت بهم هالة من اجلدل عن
�أدائه��م يف مو�س��م الدراما الرم�ض��انية  ،2019خا�ص�� ًة �أنها
تناف�س ببطولة م�سل�سل حكايتي ،وهو �أول بطولة مطلقة لها.
تطل يا�س��مني �ص�بري هذا العام يف عمل يحكي ق�ص��ة فتاة
تتعر���ض ل�ص��دمة ع�ص��بية يف طفولته��ا بع��د وف��اة والدها
�أمامها ،فتدخل يف خالفات مع عائلته ب�سبب املرياث.
 3ولد الغالبةجن��ح امل�سل�س��ل يف ج��ذب امل�ش��اهدين م��ن خ�لال الأحداث
الدامية ،خا�ص�� ًة بعد امل�ش��هد امل�ؤثر بني املمثل �أحمد ال�س��قا
واملمثل��ة �إجني املق��دم ،الذي اع ُت�بر من �أبرز م�ش��اهد دراما
رم�ض��ان ه��ذا الع��ام ،ب�س��بب �أداء وانفع��االت كل منهم��ا،
و�ص��دقهما يف امل�ش��هد وك�أنهم��ا ال ميث�لان ،وه��و م��ا كان
يحت��اج امل�ش��اهد لر�ؤيت��ه بعي��داً ع��ن الأدوار امل�س��تندة �إىل

املظاهر واجلمال.
امل�سل�سل من بطولة �أحمد ال�سقا وفيه يلعب دور مدر�س تاريخ
من �ص��عيد م�رص ،وب�سبب �ضيق احلال وتوايل امل�صائب يجد
البطل نف�سه �أمام نارين� ،إما اتباع ما ميليه عليه �ضمريه� ،أو
االن�ض��مام لعامل جتارة املخ��درات واخلروج من عباءة الفقر
للأب��د ،وهو م��ا �أوحى للجمه��ور ب�أن فكرة العمل م�س��توحاة
من امل�سل�س��ل الأمريكي ال�شهري "بريكينغ باد" Breaking
.Bad
 4زي ال�شم�سيتن��اول امل�سل�س��ل ق�ص��ة حمامي��ة يقت��ل �ش��قيقها عل��ى ي��د
جمهول ،لتب��د�أ البحث عن القاتل ...ح�ص��ل العديد من �أبطاله
عل��ى م�س��احات يف الأداء مل يظهروه��ا م��ن قبل خا�ص�� ًة �أن
�أغلب ال�شخ�ص��يات مركبة و�أثارت اجل��دل بني اجلمهور ،وهو

ما اعتربه القائمون على العمل "�رس جناحه".
كم��ا جذبت م�ش��اركة دين��ا ال�رشبين��ي يف العم��ل الكثري من
املتابعني لتقييمه واكت�ش��اف م��ا �إذا كانت بطولتها املطلقة
م�ستحق ًة �أم مرتبطة ب�شائعات ارتباطها بعمرو دياب.
 5قابيلتدور الأحداث يف �إطار من الت�ش��ويق عن جرائم قتل متتابعة
وغام�ض��ة ،وحظي��ت ب�إعج��اب متابع��ي مواق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي ،خا�ص�� ًة �أنه��ا البطول��ة املطلق��ة الأوىل للممثل
حممد ممدوح الذي ي�ؤدي دور �ضابط �رشطة يحقق يف ق�ضية
معقدة اعتماده الأ�سا�س��ي فيها على �شبح القتيلة الذي يظهر
له با�ستمرار ،ما يجعله ي�رص على فك لغز اجلرمية مهما كلفه
الأم��ر ،وه��ذه الأحداث الغام�ض��ة يف حبكة امل�سل�س��ل �أثارت
اهتمام امل�شاهدين ملتابعة احللقات واكت�شاف النهاية.

ً

تطبيق «الجورنال» متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة

009647827824135

يمكنك تنزيله من أسواق

009647827824131

التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية  ,ولخدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( الجورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق
برنامج معني
الخ��اص بن��ا ،وأيضاً الدخ��ول إىل أي صفحة وق��راءة تعليقات الق��راء حول خ� ٍ
بر أو ٍ
وأيض��اً كتاب��ة آرائ��ك الخاصة ،كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إع��ادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة
عىل ش��بكات التواصل اإلجتامعي كالفيس��بوك  Facebookبكتابة كلمة الجورنال .

