
نيللي وتصوير"ألعلى سعر"   

ديان كروغر أفضل ممثلة

ناصر القصبي يشعل تويتر

قالت النجم��ة امل�رصية نيللي ك��رمي، اإنها توا�صل 
حالي��ًا ت�صوي��ر م�صاه��د م�صل�صلها اجلدي��د "لأعلى 
�صع��ر" بعدد من �صوارع القاه��رة.  واأ�صافت نيللي، 
، اأنه��ا من املق��رر اأن تنتهي من ت�صوير دورها يف 
13 رم�ص��ان اجل��اري، لفتة اإيل اأنه��ا تعاين من 
الت�صوي��ر يف اأج��واء ح��ارة، مم��ا يعر�صه��ا حلالة 
م��ن الإره��اق. واأو�صحت نيلل��ي اأن املخرج ماندو 
الع��دل ا�صتعان بوح��دة اإخراجي��ة اإ�صافية، لإجناز 
ت�صوير امل�صاهد املتبقي��ة من العمل قبل منت�صف 
رم�ص��ان احلايل. وي�صارك يف بطولة "لأعلى �صعر" 
زين��ة واأحمد فهمي ونبيل احللفاوي واأحمد جمدي 
و�صل��وي حمم��د عل��ي و�ص��ارة �صالمة، م��ن تاأليف 

مدحت العدل. 

الأملاني��ة دي��ان كروغ��ر     ح�صل��ت املمثل��ة 
عل��ى جائ��زة اأف�صل ممثلة بالن�صخ��ة ال�70 من 
مهرج��ان كان ال�صينمائ��ي ال��دويل بفرن�صا عن 
دوره��ا يف فيل��م )In the Fade( للمخ��رج 

فاحت اأكني.
ال���70  ال��دورة  فعالي��ات  الي��وم  وتختت��م 
ملهرج��ان كان ال�صينمائي الدويل لعام 2017 
اجل��اري بتوزي��ع جائزة ال�صعف��ة الذهبية لأحد 
الأف��الم ال���18 امل�صاركة بامل�صابق��ة الر�صمية 

باملهرجان.
وقدم��ت احلف��ل اخلتام��ي النجم��ة الإيطالي��ة 
موني��كا بيلوت�ص��ي يف ح�ص��ور ع��دد كب��ر من 

�صناع ال�صينما حول العامل.

 ن�رص الفنان الكوميدي ال�صعودي، نا�رص الق�صبي، �صورة 
قدمية بالأ�صود والأبي���ض على ح�صابه على تويرت، يظهر 
فيه��ا طفاًل بني ذراع��ي والده. وكتب فوقه��ا: "مع والدي 
رحم��ه اهلل.. اأول رم�ص��ان ب��دون وال��دي.. اهلل يحفظ لكم 
والديكم وميتعكم بهم". وبدا ال�صبه جليًا اإىل حد بعيد بني 
املمثل ب�صكله احلايل ووالده. يذكر اأن والد بطل " �صيلفي" 
ت��ويف يف اأواخ��ر يناي��ر املا�ص��ي، وق��د نع��اه الق�صب��ي 
بتغري��دة على تويرت كاتبًا: "احلم��د هلل.. هلل ما اأعطى وهلل 
م��ا اأخذ.. تويف وال��دي ال�صيخ قا�صم الق�صب��ي �صباح هذا 
اليوم رحمات م��ن الرحيم الكرمي على روحك العظيمة يا 
اأبو عثم��ان". وقبل يومني اأي�صًا توج��ه الفنان ال�صعودي 
اإىل جمي��ع حمبي��ه بالته��اين على ق��دوم �صه��ر رم�صان، 

م�صراً اإىل اأن الأيام ترك�ض ب�رصعة. 

احتفلت املمثلة الأمريكية اأجنلينا جويل Angelina Jolie بذكرى ميالد ابنتها �شيلوهShiloh احلادية ع�شر يف مدينة مالهي "ديزين" يف 
ولية كاليفورنيا.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�ش����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�ش����احة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

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

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بنا, واأي�ش����ًا الدخول اإىل اأي �ش����فحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ش����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ش����ة, كما ميكنك 
م�ش����اركة اخلرب اأو اإعادة ن�ش����ره على ح�ش����اباتك اخلا�ش����ة على �ش����بكات التوا�شل 

الإجتماعي كالفي�شبوك 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

    

 اأعلن��ت جلن��ة التحكي��م يف مهرج��ان كان ال�صينمائي 
ال��دويل بفرن�ص��ا، م�ص��اء الي��وم الأحد، عن من��ح الفيلم 
ال�صوي��دي ال�صاخ��ر "املي��دان" اأو "�صكوي��ر" للمخ��رج 
روبن اأو�صتلوند، جائزة ال�صعف��ة الذهبية كاأف�صل فيلم 
ملهرج��ان الع��ام احل��اىل 2017. و�صه��دت ال�صج��ادة 
احلمراء حلفل ختام مهرج��ان كان ال�صينمائي ح�صور 
يرتاأ�صه��ا  والت��ي  املهرج��ان  حتكي��م  جلن��ة  اأع�ص��اء 
املخرج الإ�صب��اين بيدرو اأملودوف��ار، وت�صم 8 اأع�صاء 
وهم جنم��ي هوليوود جي�صيكا �صا�صت��ني وويل �صميث، 
والأملاني��ة ماري��ن ادي، والنجمة ال�صيني��ة فان بينغ 
Park Chan- بين��غ، واأجنا���ض ج��اأوي واملخ��رج
wook، اأي�صًا جربيال يارد واملخرج الإيطاإيل باأولو 

�صورنتينو.
فيم��ا ح���رص اأي�ص��ًا اأع�ص��اء جلن��ة حتكي��م نظ��رة م��ا 
والت��ي ترتاأ�صه��ا النجم��ة الأمريكي��ة اأوم��ا ثروم��ان، 
وت�ص��م جلنة التحكي��م املخرج امل���رصي حممد دياب 
واملمث��ل الفرن�ص��ي ر�صا كات��ب، واملخ��رج البلجيكي 
جوا�صي��م لفو���ض، وكاريل اأو���ض وهو املخ��رج الفني 
 Festival International de Karlovy"���ل

."Vary

اإ�صتط��اع م�صل�صل "احلرباي��ة" بطولة النجمة اجلماهرية 
هيفاء وهب��ي اأن ُيحقق جناحًا كبراً وملمو�صًا من خالل 
مواقع التوا�صل الإجتماعي، حيث دخل قائمة املوا�صيع 
الأك��ر تداوًل بها�صتاغ #احلربايه على موقع التويرت يف 
اأك��ر من دول��ة من بينها لبن��ان، م���رص واجلزائر، وبقي 

الو�صم يف مراتب متقدمة حتى بعد �صاعات من العر�ض.
وقد واكبت هيفاء عر�ض احللقة الأوىل عرب قنوات "األفا"، 
"النه��ار"، "النهار درام��ا" و"اآ�صيا" عرب ح�صاباتها على 
ال�صو�صي��ال ميديا، هي التي ل زالت متكث يف م�رص حيث 

ُتتابع ت�صوير اأحداث العمل خالل الأيام القليلة املقبلة.
ويف �صي��اق منف�ص��ل، خطفت هيف��اء وهب��ي الأنظار يف 
مدين��ة كان الفرن�صية بعد ح�صورها �صهرتني اأقيمتا على 
هام���ض املهرجان ال�صينمائ��ي الأ�صهر بدورت��ه ال�صبعني 
قب��ل عودتها م��ن جديد اإىل القاهرة حي��ث تتابع ت�صوير 
اأح��داث م�صل�صلها "احلرباية". هيف��اء ح�رصت اإىل جانب 
ع��دد كبر من النجوم العامليني �صهرة دار دوغريزوغونو 
للمجوه��رات، وقد انت�رصت لها �ص��ور وفيديوهات برفقة 
النجم العاملي انطونيو بانديرا�ض الذي اأعرب عن اإعجابه 

بها وحلقها عرب ح�صابها اخلا�ض على الن�صتقرام.

الفيلم السويدي "الميدان"
 يفوز بـ"السعفة الذهبية" 

ًهيفاء والحرباية األكثر تداوال


