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عاد �لفنان ح�ضن ح�ضني �إيل منزله بعد تعر�ضه لوعكة 
�ض��حية مفاجئة ��ض��تدعت نقل��ه �إىل �أحد م�ضت�ض��فيات 
�لقاه��رة. وقال م�ض��در مق��رب من ح�ض��ني، �إن �لفنان 
بخري ويتمتع ب�ض��حة جيدة، ولكن��ه يعاين من متاعب 
�ض��حية �ض��ديدة، نتحفظ عن ذكره��ا يف �لوقت �حلايل 
�حرت�م��ًا لرغبة �لفن��ان و�أ�رسته، م�ض��يفًا �أن عدد�ً من 
�لفنانني تو��ضلو� مع جنله لالطمئنان عليه، وكان يف 

مقدمتهم �لفنان عادل �إمام.
و�أو�ض��ح �مل�ض��در �أن �لأطباء طالبو� ح�ض��ني بالر�حة 
�لتام��ة، وع��دم بذل جمه��ود �أو �لتعر�ض لأي �ض��غوط 
ع�ض��بية، خا�ضة �أن �لفنان يعاين من �رتفاع يف حالة 

�ل�ضغط.

تتاب��ع �لفنان��ة م��ي �ض��ليم ردود �لفع��ل عل��ى 
م�ضل�ضلها �جلديد "�ضانع �لأحالم".

وح�ض��ب م�ض��ادر �ض��حفية �أن �ض��ليم تقا�ضت 
250 �ألف جنيه م�رسي كاأجر لها، حيث قبلت 
به��ذ� �لرقم �لذي ل يتما�ض��ي م��ع قيمة �أجرها 
�أعم��ال  لع��دم وجوده��ا يف  �حلقيق��ي، نظ��ر�ً 
تليفزيوني��ة م�رسي��ة ه��ذ� �لع��ام، ولقلة فرتة 

�لت�ضوير.
وي�ض��ارك يف بطولة "�ض��انع �لأحالم" مك�ضيم 
خليل وطوين عي�ض��ى و�أروى جودة ورنا ري�ضة 
وكوكب��ة من �لنجوم، من تاأليف ب�ض��ار عبا�ض 

و�إخر�ج حممد عبد�لعزيز.

ك�ضفت �رسكة POW! وغيني�ض بر�ند �نرتنا�ضونال 
�ضل�ض��لة  لإط��الق  ��ض��تعد�دها  و�لرتفي��ه،  لالإنت��اج 
�أف��الم ر�ض��وم متحركة بعنو�ن "رو�ض��ة �ض��تان يل 
�خلارقة"، من بطولة �أرنولد �ض��و�رزنيغر. ومبنا�ضبة 
ه��ذ� �لتعاون قال �ض��و�رزنيغر: "ي�رسفن��ي �لتعاون 
م��ع �رسكة "POW!" ملو��ض��لة تقدمي �إرث �ض��تان 
يل �لإبد�ع��ي باإ�ض��د�ر جمموع��ة جديدة م��ن �أفالم 
ق�ض���ض �لأبط��ال �خلارق��ني لالأطفال، فهي لي�ض��ت 
جم��رد �ضل�ض��لة بر�م��ج تلفزيوني��ة تتمي��ز باحلركة 
و�لكوميديا، بل تقدم �أي�ضًا جمموعة من �أهم درو�ض 
�حلي��اة، و�إن��ه م��ن دو�عي �عت��ز�زي �أن �أ�ض��ارك من 

خاللها بتعليم �لأطفال حول �لعامل.
حتدثت �لنجمة �لعاملية  جينيفر لوبيز  عن �بنتها �إميا وموهبتها يف �لغناء قائلة خالل حو�رها مع Entertainment Tonight: "لقد ح�ضلت على �ضوت و�لدها، �إنها 

مذهلة، �إنه لأمر طبيعي، ميكن لإميا �أن تغني دوما. �أتذكر عندما كانت ر�ضيعة يف �رسيرها وكانت حتدث طنينا، كاأنها حتدث نف�ضها".

تلق��ي �لفن��ان �أحم��د �ل�ض��قا عر�ض��ًا م��ن �ملخ��رج 
حممد �ض��امي لتكر�ر �لتعاون مع��ه تليفزيونيًا يف 
رم�ض��ان �ملقب��ل، بع��د جناحهما معًا يف م�ضل�ض��ل 

"ولد �لغالبة".
وق��ال م�ض��در مقرب م��ن �ل�ض��قا، �إن �ض��امي ميلك 
فكرة ومعاجلة مل�ضل�ض��له �جلديد، حيث �أبدى �ل�ضقا 
مو�فقت��ه �ملبدئية عل��ى �لفكرة، ولكن��ه طلب مهلة 
حل�ض��م قر�ره �لنهائي، خا�ض��ة و�أنه ب��ذل جمهود�ً 
م�ض��نيًا �أثناء ت�ض��وير م�ضل�ض��له �لأخ��ري، ويحتاج 

لفرتة من �لر�حة لتخاذ قر�ر ب�ضاأن هذ� �لعر�ض.
وي�ضارك يف بطولة "ولد �لغالبة" مي عمر وحممد 
مم��دوح و�إجني �ملقدم وك��رمي عفيفي وكوكبة من 

�لنجوم، من تاأليف �أمين �ضالمة.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�ضية  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �مل�ضتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�ضع �لكامري� على �ضورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

كاظم الساهر يحضر لمفاجأة 
جديدة قريبًا

دنيا بطمة في أزمة جديدة 
مع حال الترك

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

تصريحات حليمة بولند الجريئة تثير الجدل

تصدر ألبوما برسائل 
سياسية

ي�ض��تعد �لفنان كاظم �ل�ضاهر لإطالق �أغنية جديدة قريبا، وقد 
ظهر ذلك عرب مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي.

ويف �لتفا�ض��يل، ن���رس قي�رس �لغناء مقطع فيديو ق�ض��ري على 
�ض��فحته �لر�ض��مية على في�ض��بوك، وكاأنه مقطع ت�ض��ويقي من 
�أغنيت��ه �جلدي��دة. وبد� �ل�ض��اهر مي�ض��ي على �أنغام �ملو�ض��يقى 

لثو�ن معدودة لتظهر بعدها كلمة: قريبا.
و�نهالت �لتعليقات على هذ� �لفيديو حيث عرب جمهور �ل�ضاهر 
عن �ض��وقهم و�نتظارهم له��ذه �لغنية �جلديدة، كما و�ُض��ّجلت 
ن�ض��بة �إعجاب كب��رية فاقت �ل��� 5 �آلف بعد مرور 15 �ض��اعة 

فقط على ن�رس �لفيديو.
حاف��ال  �ض��يكون  �ل�ض��يف  ه��ذ�  �ن  �ىل  �ل�ض��ارة  وجت��در 
باملهرجان��ات �خلا�ض��ة بال�ض��اهر �أبرزها يف لبن��ان وعمان 

و��ضطنبول.

تايل��ور �ض��ويفت قالت �ملغني��ة �إن �ألبومه��ا �جلديد �ضي�ض��م �أغان 
يغلب عليها �لطابع �ل�ضيا�ض��ي بر�ض��ائل توعوية تهدف لتوجيهها 
للجمهور، لت�ض��جيعهم على �لت�ض��ويت و�مل�ضاركة يف �لنتخابات 
�لرئا�ض��ية �لأمريكي��ة يف 2020. و�أك��دت �ض��ويفت  �أنها ل تخطط 
للتوقف عن ت�ض��جيع �ل�ض��باب على �لت�ضويت وحثهم على �لتحدث 
عم��ا يجري يف بالدهم وتابع��ت "�أعتقد �أن هذ� �أحد �أهم �لأ�ض��ياء 
 "RTL" لتي ميكنني �لقيام بها"، وذلك خالل حديثها مع جملة�
�لأملاني��ة. وحتدث��ت �ض��ويفت من��ذ فرتة للم��رة �لأوىل ع��ن �آر�ئها 
�ل�ضيا�ض��ية، وعربت عن دعمها لثن��ني من �حلزب �لدميقر�طي من 
ولية تيني�ض��ي م�ضقط ر�أ�ض��ها، وهما جيم كوبر �لنائب يف جمل�ض 
�لنو�ب �لأمريكي، وفيل بريدي�ض��ني حاكم تيني�ض��ي �لأ�ض��بق، فيما 
ع��ربت ع��ن �عرت��ض��ها على �ضيا�ض��ات ع�ض��و �حل��زب �جلمهوري 

مار�ضا بالكبرين �لتي �عتربتها مناه�ضة للمر�أة.

ت�ض��ببت �ض��ور للفنان��ة دنيا بطم��ة ن�رستها موؤخ��ر�ً على 
ح�ض��ابها عل��ى �ن�ض��تقر�م، يف توريطها يف �أزم��ة جديدة 
م��ع �بنة زوجها �لفنانة حال �ل��رتك، بعد �أن هد�أت �لأمور 
بينهما. دنيا بطمة ن�رست �ض��ور�ً لها وهي ترتدي عباءة 
�ض��ود�ء وجتل���ض يف منزله��ا، وبجو�ره��ا �ض��ورة كب��رية 
جتمعها م��ع �بنتها �لوحيدة غ��زل وزوجها �ملنتج حممد 
�ل��رتك وو�لدته��ا، وعلق��ت عل��ى ه��ذه �للقط��ات بقوله��ا: 
"ل ي�ض��ح �إل �ل�ض��حيح" ثم وجهت �ل�ض��كر �إىل م�ض��ممة 
�إطاللته��ا �لرم�ض��انية. مل متر �ض��ور وتعلي��ق دنيا بطمة 
م��رور �لك��ر�م، فاأخ��ذ �لبع���ض يلم��ح بتعمده��ا ن�رس هذه 
�ل�ضور �لتي تظهر �ل�ضورة �لعائلية �لتي جتمعها بزوجها 
و�بنتها مع كتابتها لهذ� �لتعليق "ل ي�ضح �إل �ل�ضحيح"، 
ليك��ون جتاه��اًل حل��ال �ل��رتك و�ض��قيقيها و�أن ه��وؤلء هم 

�لعائلة فقط.
يف ح��ني د�ف��ع حمبو دنيا بطم��ة على تعليقه��ا موؤكدين 
�أنه��ا تق�ض��د ب��ه م�ض��ممة �لأزي��اء، و�أنه��ا ت�ض��ري �إىل �أن 
ت�ضميمها ل ميكن مناف�ضته، ول تق�ضد بتعليقها �ل�ضورة 
�لعائلي��ة �لتي جتل���ض بجو�رها. وكان��ت دنيا بطمة بكت 
خ��الل وجودها يف برنامج "حلوة رم�ض��ان"، لتعلن عن 
م�ضاحمتها حلال �لرتك، كما طلبت منها �أن ت�ضاحمها هي 

�لأخرى لو كانت جرحتها باأي ت�رسف. 

�أو�ضح �لرئي�ض �لتنفيذي ل�رسكة ديزين، بوب �إيغر معار�ضته 
لن��ون حظ��ر �لإجها���ض يف ولي��ة جورجي��ا �لأمريكقية، 
موؤكد�ً �عتز�م �رسكته وقف �أعمالها و�إنتاجاتها �ل�ضينمائية 
و�لتلفزيوني��ة، يف ح��ال �إق��ر�ر �لقانون �جلدي��د، �ملعروف 
ب�"نب�ض��ات �لقلب" و�لذي يحظر �لإجها�ض منذ ر�ض��د �أول 

نب�ضة قلب لدى �جلنني.
ويف حديث��ه �إىل رويرتز، ق��ال �إيغر "�إن �لكثري من �لنا�ض ل 
يرغبون يف �لعمل يف ولية جورجيا، �إذ� مت �ض��ن ما ي�ضمى 
بقانون "نب�ض��ات �لقل��ب"، و�لذي يتم حاليًا �لطعن فيه يف 
�ملحكم��ة بعد توقيع حاك��م جورجيا على �لقانون و�إعالنه 
يف 7 ماي��و، و�لذي من �ملفرت�ض �أن ي�رسي �لعمل به يف 1 

يناير 2020، يف حال مل يتم �إلغاوؤه.
و�أ�ض��ار �إيغر �إىل �هتمامه مبتابعة تط��ور�ت �لأمر، �حرت�مًا 
لرغب��ات عدد م��ن �لعاملني يف دي��زين، و�لذي��ن عربو� عن 
رف�ض��هم للقانون، وياأتي ذلك بعد ت�رسيح �رسكة نتفليك�ض 

تاأييدها لدعو�ت مقاطعة رو�د �ضناعة �ل�ضينما جلورجيا.
يف �ملقابل، �أ�ض��ار موقع جورجيا �ل�ض��ينمائي يوم �لإثنني 
�ملا�ضي، �إىل وجود 38 فيلم وعر�ض تلفزيوين قيد �لإنتاج 

يف �لولية يف �لوقت �حلايل.

مع دخولنا �لأ�ض��بوع �لأخري من �ضهر رم�ض��ان، ت�ضتعل حدة 
�ملناف�ضة بني �لأعمال �مل�رسية �ملر�ضحة من �جلمهور للفوز 
بلقب �أف�ضل م�ضل�ضل يف �ملار�ثون �لرم�ضاين هذ� �ملو�ضم، مع 

�إجمايل 24 م�ضل�ضاًل موزعة على عدة قنو�ت عربية.
ويف هذ� �لتقرير نر�ضد �أبرز �مل�ضل�ضالت �مل�رسية �لتي ُير�هن 
�جلمه��ور على جناحها يف رم�ض��ان هذ� �لعام، بعدما حازت 
على �أعلى ن�ض��ب �إقبال �مل�ض��اهدين حتى �لآن، و�لتي تت�ض��ح 
م��ن خ��الل حدي��ث �ل�ضو�ض��يال ميديا عنه��ا، وت��د�ول مو�قع 

�لتو��ضل �لجتماعي لها.
-1 هوجان

يناف���ض بقوة عل��ى لقب �لأف�ض��ل، و�لأكرث م�ض��اهدة من بني 
�لأعم��ال �ملتناف�ض��ة �لت��ي مت��زج ب��ني �لكوميدي��ا و�لدر�م��ا 
�لجتماعية، بحبكة ت�ضند يف �ملقام �لأول على ع�ضالت بطل 
�مل�ضل�ض��ل �ملمثل حممد �إمام، وقوته �جل�ض��مانية �لتي حولها 

باأ�ضلوب بارع �إىل قوة خارقة �ضدت �هتمام �جلمهور.
وتدور ق�ضة �مل�ضل�ضل عن تورط �ل�ضاب "هوجان" ذو �لقدر�ت 
�خلارقة يف مقتل �ضخ�ض، ثم يتورط يف �رسقة فيال، وي�ضتغل 
رجل �أعمال قوته �خلارقة ليكون حار�ضه �ل�ضخ�ضي، في�ضبح 

�ضهري�ً ويتحول �إىل �ضخ�ض من �ضفوة �ملجتمع.
-2 حكايتي

لفت��ت يا�ض��مني �ض��ربي �لأنظ��ار �إليها ب�ض��دة، ب��ني فنانات 
وفنانني هذ� �ملو�ض��م �لذي��ن �أحاطت بهم هالة من �جلدل عن 
�أد�ئه��م يف مو�ض��م �لدر�ما �لرم�ض��انية 2019، خا�ض��ًة �أنها 
تناف�ض ببطولة م�ضل�ضل حكايتي، وهو �أول بطولة مطلقة لها. 
تطل يا�ض��مني �ض��ربي هذ� �لعام يف عمل يحكي ق�ض��ة فتاة 
تتعر���ض ل�ض��دمة ع�ض��بية يف طفولته��ا بع��د وف��اة و�لدها 

�أمامها، فتدخل يف خالفات مع عائلته ب�ضبب �ملري�ث.
-3 ولد �لغالبة

جن��ح �مل�ضل�ض��ل يف ج��ذب �مل�ض��اهدين م��ن خ��الل �لأحد�ث 
�لد�مية، خا�ض��ًة بعد �مل�ض��هد �ملوؤثر بني �ملمثل �أحمد �ل�ض��قا 
و�ملمثل��ة �إجني �ملق��دم، �لذي �عُت��رب من �أبرز م�ض��اهد در�ما 
�أد�ء و�نفع��الت كل منهم��ا،  ب�ض��بب  �لع��ام،  رم�ض��ان ه��ذ� 
و�ض��دقهما يف �مل�ض��هد وكاأنهم��ا ل ميث��الن، وه��و م��ا كان 
يحت��اج �مل�ض��اهد لروؤيت��ه بعي��د�ً ع��ن �لأدو�ر �مل�ض��تندة �إىل 

�ملظاهر و�جلمال.
�مل�ضل�ضل من بطولة �أحمد �ل�ضقا وفيه يلعب دور مدر�ض تاريخ 
من �ض��عيد م�رس، وب�ضبب �ضيق �حلال وتو�يل �مل�ضائب يجد 
�لبطل نف�ضه �أمام نارين، �إما �تباع ما ميليه عليه �ضمريه، �أو 
�لن�ض��مام لعامل جتارة �ملخ��در�ت و�خلروج من عباءة �لفقر 
لالأب��د، وهو م��ا �أوحى للجمه��ور باأن فكرة �لعمل م�ض��توحاة 
 Breaking "من �مل�ضل�ض��ل �لأمريكي �ل�ضهري "بريكينغ باد

.Bad
-4 زي �ل�ضم�ض

 يتن��اول �مل�ضل�ض��ل ق�ض��ة حمامي��ة يقت��ل �ض��قيقها عل��ى ي��د 
جمهول، لتب��د�أ �لبحث عن �لقاتل... ح�ض��ل �لعديد من �أبطاله 
عل��ى م�ض��احات يف �لأد�ء مل يظهروه��ا م��ن قبل خا�ض��ًة �أن 
�أغلب �ل�ضخ�ض��يات مركبة و�أثارت �جل��دل بني �جلمهور، وهو 

ما �عتربه �لقائمون على �لعمل "�رس جناحه".
كم��ا جذبت م�ض��اركة دين��ا �ل�رسبين��ي يف �لعم��ل �لكثري من 
�ملتابعني لتقييمه و�كت�ض��اف م��ا �إذ� كانت بطولتها �ملطلقة 

م�ضتحقًة �أم مرتبطة ب�ضائعات �رتباطها بعمرو دياب.
-5 قابيل

تدور �لأحد�ث يف �إطار من �لت�ض��ويق عن جر�ئم قتل متتابعة 
�لتو��ض��ل  باإعج��اب متابع��ي مو�ق��ع  وغام�ض��ة، وحظي��ت 
�لجتماع��ي، خا�ض��ًة �أنه��ا �لبطول��ة �ملطلق��ة �لأوىل للممثل 
حممد ممدوح �لذي يوؤدي دور �ضابط �رسطة يحقق يف ق�ضية 
معقدة �عتماده �لأ�ضا�ض��ي فيها على �ضبح �لقتيلة �لذي يظهر 
له با�ضتمر�ر، ما يجعله ي�رس على فك لغز �جلرمية مهما كلفه 
�لأم��ر، وه��ذه �لأحد�ث �لغام�ض��ة يف حبكة �مل�ضل�ض��ل �أثارت 

�هتمام �مل�ضاهدين ملتابعة �حللقات و�كت�ضاف �لنهاية.

ت�ض��ببت مقاطع عدة من حلقة �لإعالمية 
حليمة بولند من برنامج "�ضيخ �حلارة"، 
يف �إث��ارة �جل��دل عل��ى مو�قع �لتو��ض��ل 
خا�ض��ة م��ع تعر�ض��ها لأ�ض��ئلة حمرجة 

دفعتها لإطالق ت�رسيحات جريئة.
تاب��ع �جلمهور حلقة حليم��ة بولندوذلك 
"�ض��يخ  برنام��ج  عر���ض  ُمن��ع  �أن  بع��د 
�حلارة" بالكامل من على �ل�ضا�ض��ة على 

�إثر قر�ر نقابة �لإعالميني.
تعر�ض��ت حليم��ة بولن��د ل�ض��وؤ�ل حم��رج 
يخ�ض عملي��ات �لتجميل �لتي خ�ض��عت 
له��ا، لتوؤكد عل��ى �أن مالحمها قدميًا يف 
بد�ي��ات ظهوره��ا عل��ى �ل�ضا�ض��ة كان��ت 
�أجم��ل كثري�ً، بعيد�ً عن �لآن وخ�ض��وعها 

حلقن �لفيلر و�لبوتوك�ض.

كما نفت حليمة بولند خ�ض��وعها لعملية 
جتمي��ل يف �أنفه��ا، �لأم��ر �ل��ذي ��ض��تفز 
�ملذيعة ب�ضمة وهبة و�أخذت توؤكد لها �أن 
�ض��كل �أنفه��ا قدميًا خمتلف ع��ن �لآن، �إل 
�أن �لإعالمية �لكويتية ظلت على موقفها 
�أنه��ا مل تخ�ض��ع لأي جتمي��ل يف �أنفه��ا، 

و�أن �ضكله تغري بفعل �ل�ضنني.
ووجه �ض��وؤ�ًل حمرجًا حلليم��ة بولند عن 
���رس �ض��فرها �إىل �لهن��د؟، فاأجاب��ت �أنها 
ذهب��ت �إىل هن��اك م��ن �أج��ل �لت�ض��وف 
وتطهري �لنف�ض كما �أنها خ�ض��عت لنظام 
ديتوك���ض من �أجل �ض��حتها، �إل �أنه نفى 
هذ� �لكالم متامًا موؤكد�ً �أنها �ضافرت �إىل 

هناك من �أجل عالج ركبتي و�لدتها.
حليم��ة بولند �أك��دت بدوره��ا �أنها ذهب 

مع و�لدتها و�ضقيقتها بالفعل، ولكن كاًل 
كان يعالج ما يحتاجه فو�لدتها عاجلت 

ركبتيها �أما هي فكانت تعالج روحها.
وع��ن ���رس و�ض��فها للفا�ضيني�ض��تا نه��ى 
نبي��ل باملنافق��ة، �أجابت حليم��ة بولند 
ب��اأن نه��ى ظه��رت معه��ا يف برناجمها 
"دي��و حليمة" وكانت معجبة كثري�ً بها 
و�أخذت متدحها كاإعالمية يف �ل�ض��احة، 
�إل �أنه��ا فوجئ��ت فيما بع��د مبهاجمتها 
لها بحج��ة �أنها �أنهت متابعتها لها على 

�ضناب �ضات.
ونفت حليمة بولند من جانبها �أن تكون 
حذف��ت نهى نبيل من قائمة �أ�ض��دقائها 
م��ن �ض��ناب �ض��ات، موؤك��دة عل��ى �أنها ل 

تتابع غري �ملقربني منها فقط.
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