
محمد عبده يغني لترامب

أمير كرارة يقتل إرهابيًا 

حقيقة خالف سمية وريم  

  �أطل��ق �لفنان حمم��د عبده �أغنية جديدة با�س��م 
"قمة �لريا�ض" ي�ساركه فيها جنله عبد �لرحمن، 
مبنا�سبة زيارة �لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب 
لل�س��عودية و�نعق��اد �لقم��ة �لعربي��ة �لإ�س��امية 
�لأمريكية �ليوم �لأح��د. وحتمل �لأغنية �جلديدة 
�لتي �ألفها �س��الح �ل�س��ادي وحلنها عبد�لرحمن 
حممد عبده، عدة ر�سائل حول �لإرهاب وكر�هية 
�ملجتمع �ل�س��عودي له حيث ت�ستمل �لأغنية على 
�س��قني �أحدهما باللغة �لعربية ويتغنى بكلماته 
�لفن��ان حممد عب��ده، و�لآخر باللغ��ة �لإجنليزية 
ويغني��ه جنل��ه عبد �لرحم��ن، �إىل جانب �لن�س��يد 

�لوطني �لأمريكي.

 �أج��رى �ملوؤل��ف باه��ر دوي��د�ر تعديااً عل��ى �أحد�ث 
�حللق��ة �لأويل م��ن م�سل�س��ل "كلب���ض"، �ل��ذي يق��وم 
ببطولت��ه �لفن��ان �مل���ري �أم��ر ك��ر�رة، و�ملق��رر 

عر�سه يف رم�سان �ملقبل.
وجتدر �ل�س��ارة �ىل �أن كر�رة �لذي يج�س��د �سخ�سية 
�أح��د  من��زل  يد�ه��م  �لأن�س��اري"  "�س��ليم  �لر�ئ��د 
�لإرهابي��ني يف �حللق��ة �لأوىل، وكان من �ملفرت�ض 
�أن يلق��ي �لقب���ض علي��ه ح�س��بما جاء يف �س��يناريو 
�حللقة �لأوىل، ولكن �ملوؤلف �أجرى تعديااً على هذه 
ا  �جلزئية، حيث دفع "�س��ليم" لقتل �لإرهابي �نتقاماً
لزميله �ل�س��هيد، مما يدف��ع �لأجهزة �لأمنية ملعاقبة 
"�س��ليم" ونقل��ه كمعاون مباحث يف ق�س��م �ل�س��ف 

مبحافظة �جليزة، وتتو�ىل �لأحد�ث.

�أر�س��لت �لفنانة �سمية �خل�س��اب �أخر�اً بيانااً �إىل �ل�سحافيني 
تع��ر م��ن خال��ه ع��ن �س��عادتها �ل�س��ديدة بالنج��اح �لذي 
حققت��ه �أغني��ة "باحلال يا معلم"، و�لت��ي قدمتها مع �أحمد 
�س��عد، لتوؤكد به��ذه �لطريقة جتاهلها �لت��ام لإعان رمي عن 
��ستعد�دها للظهور مع ريهام �سعيد لف�سح عاقة �أحمد �سعد 
ب�س��مية �خل�ساب، وك�سف تفا�س��يل زو�جهما �ل�ري. و�أربت 
�خل�ّس��اب يف �لبيان عن �إعجابها باأحمد �سعد وب�سوته وهو 
م��ا �عتره �لبع�ض ��س��تفز�ز�اً لرمي و�إ�س��عال للمعركة بينهما 
�أك��ر. وقالت �س��مية: "وجود �س��وت قوي وممي��ز مثل �أحمد 
�س��عد �س��اهم كثر� يف جناح �لأغني��ة و�نت�س��ارها". وجتدر 
�ل�سارة �ىل �أن �أحمد حاول �لت�سال برمي وعائلتها ملعرفة 
م��ا �س��تقوله مع ريه��ام �س��عيد برناجمها، ولكنه ف�س��ل يف 

�لو�سول لأحدهم حيث رف�سو� �لرد عليه.

�سحرت جنمة بوليوود اآي�سواريا راي بات�سان ح�سور مهرجان كان ال�سينمائي بعد ظهورها على ال�سجادة احلمراء و كال�سندريال، وبدت بكامل 
جمالها املعتاد وتاألقها. 
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

االن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية ، وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

عرب االجهزة الذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا، واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�س����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�س����ة، كما ميكنك 
م�سارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك اخلا�سة على �سب����كات التوا�سل 

االإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

    

�أف��ام  يتوقع��ون يف  م��ا  �لأمريكي��ة  �ل�س��ينما   يج��د ع�س��اق 
�مليز�نيات �ل�س��خمة من �أبطال وقر��س��نة وكائنات ف�س��ائية 
با�س��تثناء �س��يء و�ح��د، وهو �أن �أي��ااً منها مل يتم ت�س��ويره يف 
هوليوود معقل �ل�س��ينما �ل�سهر. ورغم �جلهد �لكبر �لذي بذلته 
لو�ض �أجنلي�ض خال �لعامني �ملا�س��يني جلذب �سناعة �لأفام 
�إىل هوليوود يو��سل �ملنتجون �إنتاج �لأفام �لكبرة يف �أماكن 
�أخ��رى تق��دم تخفي�س��ات �ريبية �أك��ر. ولهذ� �س��ّورت و�رنر 
برو���ض فيلميها "و�ن��در وومان" و"�مللك �آرث��ر" يف بريطانيا، 
و�ختارت توينتي-فر�س��ت �س��ين�ري فوك�ض �أ�سرت�ليا لفيلمها 
�جلدي��د "�إيلي��ان: كوفينان��ت". و�س��افرت مارفي��ل �س��توديوز 
�لتابع��ة لو�لت ديزين �إىل جورجيا لت�س��وير "غارديانز �أوف ذ� 
جالك�س��ي". وقال كيفن فيج رئي���ض �ركة مارفل يف مقابلة: 
"�لدعم �لذي ح�سلنا عليه يف جورجيا هائل". وقبل 25 عامااً، 
كانت �لأفام �لكبرة تنتج يف �لأ�س��ا�ض د�خ��ل لو�ض �أجنلي�ض.  
ومن��ذ ذلك �حلني وجلذب �لإنتاج ب��د�أت مو�قع يف �أنحاء �أخرى 
م��ن �لوليات �ملتحدة و�لعامل يف عر�ض تخفي�س��ات �ريبية 
وخ�س��وم ت�س��ل �إىل %40 من نفق��ات �لإنت��اج �ملحلي، وهو 
مبل��غ كبر بالن�س��بة لأف��ام �حلركة �لتي تتكلف ما ي�س��ل �إىل 

250 مليون دولر.

�أع��ادت �ملمثل��ة بامي��ا �أندر�س��ون جنم��ة م�سل�س��ل "ب��اي 
ووت�ض" �ل�س��هر ن�ر �س��ورة �س��يلفي يبت�س��م فيها جوليان 
�أ�س��اجن موؤ�س���ض موقع ويكيليك�ض �أم�ض �جلمعة على تويرت، 
بع��د �أن �أ�س��قطت �ل�س��ويد حتقيقااً �س��ده، مما جدد �لف�س��ول 

ب�ساأن �سائعات عن عاقة غر�مية بينهما.
وم��ا تن���ره �أندر�س��ون عل��ى �س��فحاتها ب�س��اأن زيار�ته��ا 
�ملتع��ددة ل�س��فارة �لإك��و�دور يف لندن، �لت��ي يحتمي فيها 
�أ�س��اجن منذ خم�ض �سنو�ت لتجنب ت�س��ليمه لل�سويد ملو�جهة 
مز�ع��م بالغت�س��اب و�لتحر���ض نفاه��ا م��ر�ر�اً، ك�س��ف عن 

جو�نب �أكر ت�سويقَا من حياة �أ�ساجن..
و�أندر�س��ون لي�س��ت �لنجمة �لوحيدة �لتي تدعم �أ�س��اجن. فقد 
ز�رت��ه جنمة �ليوب �ل�س��هرة لي��دي غاغا يف ع��ام 2012 
و�س��ورته م��ن �أج��ل فيدي��و وزع ه��ذ� �لأ�س��بوع لاحتفال 
بالإفر�ج عن ت�سيل�س��ي ماننج �لتي زودت ويكيليك�ض باأكر 

من 700 �ألف وثيقة �رية من وثائق �جلي�ض �لأمريكي.
وقال��ت ليدي غاغا لأ�س��اجن يف مقابل��ة يف �لفيديو ن�رها 
موقع ويكيليك�ض �لأربعاء �ملا�س��ي: "رمبا �أنت عدو للدولة 
لكنك ل�س��ت عدو�اً لاإن�س��انية". ومل يدل �أ�س��اجن بت�ريحات 
ع��ن عاقته باأندر�س��ون ومل حتدد ه��ي طبيعة �لعاقة على 

وجه �لدقة.

صناع األفالم األميركية يهربون 
من هوليوود

الشائعات  تالحق باميال وجوليان


