
ساموزين يرد على احمد مكي 

رمضان يتبرع بمليوني جنيه   

أيتن تنفعل وتشتم 

 خالل احللقة التا�ش��عة من م�شل�ش��ل "خل�شانة ب�شياكة" 
ال��ذي يقوم ببطولته اأحمد مكي، �ش��يكو، وه�ش��ام ماجد، 
ويبدو اأن �شخ�شية "عبده الفتوة" التي قدمها �شاموزين 
يف م�شل�ش��ل "طع��م احلي��اة" جذب��ت الفنان اأحم��د مكي. 
وظه��ر اأحمد مكي خالل احللقة التا�ش��عة يف دور خمرج 
اإعالن��ات وقال اأن��ه وراء جناح الكثري وهو من اكت�ش��ف 
ع��دد كبري م��ن النجوم، م��ن بينهم �ش��اموزين، وهو من 
اأعط��اه فكرة جت�ش��يد البلطجي، ق��ام اأحمد مك��ي بتقليد 
طريقة ومتثيل �شاموزن ل�شخ�شية البلطجي يف امل�شل�شل.
من جانبه قام �شاموزين بن�رش مقطع الفيديو الذي يقلده 
فيه اأحمد مكي على ح�شابه الر�شمي على موقع التوا�شل 
االجتماع��ي توي��ر وعلق قائاًل "هاهاهاه��اوووووو يا 

مكي ".

اأعلن الفنان امل�رشي حممد رم�ش��ان تربعه مبليوين 
جني��ه م���رشي ملوؤ�ش�ش��ة املعه��د القوم��ي ل��الأورام 
اجلديد 500 500، وذلك عقب م�شاركته يف االإعالن 
الدعائي للم�شت�شفى مع جنوم الفن يف م�رش والوطن 

العربي. 
ون�رش رم�شان �ش��ورة ال�شيك، عرب �شفحته الر�شمية 
مبوقع التوا�ش��ل االجتماعي في�س بوك، وعلق عليها 
"ح�شيت اإن م�شاركتي يف اإعالن 500 500 لوحدها 
م�س كفاية، فكان الزم يبقى يل دور تاين ولو ب�شيط، 
وتربع��ي ده اأق��ل واجب جتاه مر�ش��ي ال�رشطان من 
اأهلن��ا، ق��ال تع��ايل: الذين ينفق��ون اأمواله��م بالليل 
والنه��ار ���رشاً وعالنية فله��م اأجرهم عن��د ربهم وال 

خوف عليهم وال هم يحزنون".

يب��دو اأن متابع��ة الفنان��ة اأينت عام��ر مل�شل�ش��ل "الأعلى 
�ش��عر" جعلها تندمج ب�ش��دة وتتعاطف مع الفنانة نيللي 
ك��رمي بطلة العمل، من ك��م اخليانات الت��ي تتعر�س لها 
خ��الل االأحداث. اأي��نت عامر علقت عل��ى احللقة العا�رشة 
م��ن م�شل�ش��ل "الأعلى �ش��عر"، بطريق��ة كوميدي��ة للغاية 
على ح�ش��ابها على توير لتقول: " هو اأنا كل يوم ه�ش��تم 
حد م��ن الزمالء ب�ش��بب نيللي كرمي وال اإي��ه يا جدعان.. 
مي�ش��ح�س كده"، مع و�ش��عها لها�ش��تاج با�ش��م النجمي 
اأحم��د فهم��ي واأحم��د جم��دي. وج��اء تعليق اأي��نت عامر 
امل�شحك بعد عر�س احللقة العا�رشة من م�شل�شل "الأعلى 
�ش��عر"، وهذا قام فيه كرمي "اأحمد جمدي" �شقيق جميلة 
التي تقوم بدوره��ا نيللي كرمي، يف التعامل مع �رشتها 

الفنانة زينة وغري "كالون" باب �شقتها، انتقامًا منها 
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

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�س 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

     

تداول رواد مواقع التوا�شل االجتماعي �شورة للفنانة مريهان 
ح�ش��ن بزعم اأنها من جل�ش��ة حماكمتها و�شابطي ال�رشطة يف 
الق�ش��ية املعروف��ة اإعالميًا "كمن الهرم". وبح�ش��ب ال�ش��ورة 
املنت���رشة، ظه��رت مريه��ان ح�ش��ن متخفي��ة ومرتدي��ة قبعة 
�ش��وداء، ومل ت�ش��ع اأي م�ش��احيق عل��ى وجهها، وح���رشت اإىل 
املحكمة برفقة اأ�ش��دقائها واأفراد اأ�رشتها، ورف�ش��ت املحكمة 
ال�ش��ماح لهم بح�شور اجلل�شة. �ش��ملت اأوراق الق�شية العديد من 
التفا�شيل، تنوعت ما بن اأقوال الفنانة يف التحقيقات، واأقوال 
�ش��ابطي �رشطة الهرم، واأقوال ال�ش��جينات الالتي احتجزن مع 
الفنان��ة قبل عر�ش��ها على النياب��ة، واأفراد ق��وة الكمن الذين 

�شاهدوا الواقعة، باالإ�شافة اإىل فيديو الواقعة الذي مت تداوله.
وك�ش��ف تقرير الط��ب ال�رشع��ي اخلا�س مبريهان ح�ش��ن عدم 
وج��ود اآثار لهت��ك عر�س، بينما اأك��د وجود بع�س االإ�ش��ابات 
الناجت��ة عن ال�رشب بج�ش��م �ش��لب، وك�ش��ف ت�ش��جيل الفيديو 
قيام الفنانة ب�ش��ب وقذف �شباط ق�ش��م الهرم. وقال اأفراد قوة 
الكمن، اإن الفنانة تعدت بال�رشب على �ش��ابط ق�ش��م ال�رشطة 
بع��د اقتحامها الكمن، بينما قال طبيب م�شت�ش��فى الهرم الذي 
اأجرى توقيع الك�ش��ف الطبي على مريهان ح�شن اإنها تعر�شت 

العتداء و�رشب فى مناطق متفرقة من ج�شدها.

    ق��دم النجم االأمريكي العامل��ي توم كروز فيلمه اجلديد 
"املومي��اء" يف عر���س خا�س بالعا�ش��مة املك�ش��يكية، 
والي���س  واأنابي��ال  كورتزم��ان  األيك���س  املخ��رج  برفق��ة 
و�شوفيا بوتلة.  اأقيم العر�س اخلا�س الليلة املا�شية يف 
قاعة عر�س مبتحف �ش��ومايا يف مك�شيكو، وخالله وجه 

ز  و التحية للمعجبن وقام بالتقاط ال�ش��ور ك��ر
معه��م. واأك��د خمرج الفيل��م، املقرر 
طرحه يف دور العر�س يف التا�شع 
م��ن يوني��و )حزي��ران( اجل��اري، 
املغام��رة  م��ن  مزيج��ًا  يق��دم 
والرعب والفكاهة وامل�شاعر وهو 
اأم��ر معه��ود يف "اأف��الم الوحو���س 
الكال�شيكية" ولكن مع �شبغة 
امل��رة.   ه��ذه  خمتلف��ة 
م��ن جانبه اأب��رز توم 
ك��روز اأن العمل يعد 
قالت  فيما  م�ش��ليًا، 
االأدوار  اإن  والي���س 
الن�شائية فيه قوية 

ورائعة.
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