
هند سعيدة بـ"حالوة الدنيا"

داعش يهدد منى شداد 

مكي سأعود إلى السينما قريبًا

    اأعرب��ت النجم��ة التون�سي��ة هند �سربي ع��ن �سعادتها 
بردود الفع��ل التي تلقتها عن حلق��ات م�سل�سلها اجلديد 
"ح��اوة الدني��ا"، ال��ذي ي��ذاع ح�رصي��ًا عل��ى �سا�س��ة 
ت ل�سخ�سي��ة "اأمينة  cbc.  وقال��ت هن��د، اإنه��ا حت�رصرّ
ال�سم��اع" جي��داً، حيث �ساه��دت اخلم�س حلق��ات الأوىل 
م��ن الفورمات الأ�سل��ي املاأخوذ عنه "ح��اوة الدنيا"، 
م�سيف��ة  لاأح��داث،  العام��ة  اخلط��وط  عل��ى  للتع��رف 
اأنه��ا مل تكم��ل م�ساهدة باق��ي احللق��ات واعتمدت على 
�سيناريو الور�سة التي ي�رصف عليها الكاتب تامر حبيب. 
واأو�سح��ت الفنان��ة التون�سية اأن املام��ح العامة لبطلة 
الفورم��ات الأ�سلي بعيدة متامًا ع��ن �سخ�سية "اأمينة" 
اأن احللق��ات املقبل��ة  اإىل  حت��ى يف ماحمه��ا، لفت��ة 

�ست�سهد ت�ساعداً يف الأحداث.

   ك�سف��ت املمثل��ة الكويتي��ة منى �س��داد، خال 
اإطالته��ا �سمن برنامج تلفزي��وين على احدى 
ه��ا تعررّ�س��ت للتهدي��د من  القن��وات العربي��ة اأنرّ

تنظيم "داع�س".
ها "منذ ح��وايل اأ�سبوع، تلقرّت  واأعلنت �س��داد اأنرّ
�س��اًل عل��ى هاتفه��ا، م��ن رقم غ��ر معررّف،  اترّ
ه من عنا�رص التنظيم الذين هدرّدوها  ليترّ�سح اأنرّ

ها �سمن "الائحة". وقالوا لها اإنرّ
هم "ه��درّدوين بهدر الدم، لكن ل  واأ�س��ارت اىل اأنرّ
يه��م. يقول��ون يلي يقولون��ه، اأنا يل��ي عليرّ اإين 
قدم��ت ر�سال��ة �سامي��ة"، موؤك��دًة اأنرّ "داع���س" 

واقع مر ول ميثل الدين الإ�سامي".

ق��ال املمث��ل امل���رصي اأحم��د مكي، اإن��ه يعت��زم تقدمي 
فيلم �سينمائي بعد انتهائ��ه من ت�سوير اأحداث م�سل�سله 
اجلدي��د "خل�سانة ب�سياك��ة"، الذي يعر���س حاليًا على 
قن��اة dmc الف�سائي��ة.  واأ�س��اف مك��ي، ، اأن��ه ا�ستاق 
كث��راً لل�سينم��ا، ولكنه��ا بحاج��ة لراح��ة الب��ال عن��د 
تنفيذها، بح�سب قوله، ولذلك ينتظر انتهاءه من ت�سوير 
اأح��داث م�سل�سل��ه اجلدي��د حت��ى يب��داأ رحل��ة البحث عن 
�سيناريو جيد يعود به من خاله. واأو�سح الفنان ال�ساب 
اأن��ه �سعيد بردود الفع��ل عن احللق��ات الأوىل، رغم عدم 
متابعت��ه لها ب�سكل منتظم ب�سبب ان�سغاله يف الت�سوير، 
لفت��ًا اإىل اأن��ه م��ن املق��رر اأن ينتهي م��ن الت�سوير يف 

منت�سف رم�سان احلايل.

فازت جنمة بوليوود احل�شناء ديبيكا بادوكون باملرتبة العا�شرة، بني قائمة اأكرث 100 امراأة مثرية يف العامل، والتي تعّدها جملة مك�شيم ب�شكل 
�شنوي.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�شتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�شاح����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�شواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا، واأي�شًا الدخ����ول اإىل اأي �شفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ني واأي�ش����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ش����ة، كما ميكنك 
م�شارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�شره على ح�شابات����ك اخلا�شة على �شب����كات التوا�شل 

االإجتماعي 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

    

قام الفن��ان امل�رصي اأحمد فهمي، ومواطن��ه اأكرم ح�سني )اأبو 
حفيظ��ة(، بغن��اء مهرج��ان "حم��ار وح�س��ي"، �سم��ن حلقات 
��ح امل��دام".  وقدم��ا مهرج��ان "حم��ار وح�س��ي"  م�سل�س��ل "ريرّ
بطريق��ة كوميدي��ة �ساخرة، حي��ث ارتدى اجلمي��ع دباديب يف 
ح امل��دام" ت��دور اأحداثه  اإح��دى احلدائ��ق العام��ة م�سل�س��ل "ريرّ
ح��ول �سلطان ال��ذي يعمل خم��رج اإعانات، وهو دائ��م الوقوع 
يف امل�س��كات بعمل��ه، وم��ع زوجته دالي��ا، ولكن��ه ل ي�ستطيع 
حل م�سكات��ه امل�سل�سل من تاأليف تامر اإبراهيم، واإخراج كرمي 
الع��دل، وي�سارك يف بطولت��ه اأحمد فهمي واأك��رم ح�سني، ومي 
عم��ر، ورج��اء اجل��داوي، وع��دد اآخر م��ن الفنانني وم��ن اإنتاج 

طارق اجلنايني.

بع��د جناح األبومه��ا اجلديد "من��ي اإلك" وت�س��درّره عربيًا 
وعاملي��ًا، ن���رصت جنوى ك��رم مقط��ع فيدي��و ق�سر عرب 
ح�سابه��ا الر�سم��ي عل��ى "فاي�سب��وك" يجمعه��ا بفري��ق 
عمله��ا وعلق��ت عليه: "منتحدى ذاتن��ا تنحافظ على اللي 
و�سلنال��و". جن��وى احتل��ت باألبومها اجلدي��د "منرّي اإلك" 
املرتب��ة الأوىل عل��ى itunes وتلته��ا هب��ه طوج��ي يف 
املرتب��ة الثاني��ة، بينم��ا احتل��ت م�رصحي��ة �سيف 840 
املرتب��ة الثالث��ة ونان�س��ي عج��رم املرتب��ة الرابعة. ويف 
لبنان، احتل األبوم جنوى املرتبة الأوىل يف "الفرجني"، 
وت��اه األب��وم ماي��ك ما�س��ي يف املرتب��ة الثاني��ة، بينما 

عا�سي احتل البوم نان�س��ي املرتبة الثالثة، واألبوم 
احل��اين املرتبة الرابع��ة واألبوم هبة 

طوجي املرتبة اخلام�سة. وعامليًا، 
املرتب��ة  جن��وى  األب��وم  احت��ل 
 iTunes الرابعة عرب تطبي��ق 
intern a قائم��ة  �سم��ن 
. وكانت   tional Albums
جنوى ك��رم قد طرحت األبومها 
قب��ل  اإل��ك"  "من��ي  اجلدي��د 

اأ�سبوع��ني، وه��و ي�س��م 8 
اأغني��ات ه��ي: "يحرقلك 

ن��وم  عل��ى  قلب��ك، 
عين��ي، قم��ر الع�ساق، 
نزل��ت البح��ر، اآه من 
الدني��ي  الغ��رام، 
حتدي��ت، تعا بورد 
حبيب��ي  بقلب��ي، 

مني".

أحمد فهمي وأبو حفيظة 
في عمل مشترك 

نجوى تحتفل بنجاح ألبومها

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

انهيار االقتصاد


