
أحمد سعد يفجر مفاجأة 

حال الترك ترد الصاع لوالدها!

شيرين تنشط السياحة المصرية   

تامر حسني في مأزق

ك�س��ف �ملطرب �أحم��د �سعد يف لق��اء تلفزيوين له مع 
�سيم��اء �سي��ف من خ��الل برناجمها ثالث��ة يف و�حد 
عن م�ساع��ره جتاه �لفنانة رمي �لب��ارودي، بعد توتر 
�لعالقة بينهما، وتردد �أخبار حول زو�جه من �لفنانة 
�سمية �خل�ساب. وخ��الل �لربنامج، طلبت �سيماء، من 
�سع��د �أن ي�سف لها عالقته ب��رمي �لبارودي يف كلمة 
و�ح��دة، فاأجابه��ا قائ��اًل "ع���رة عم��ر". ومل تكتف 
�سيماء �سيف بالإجابة، ف��رد عليها �أحمد �سعد قائاًل: 
"�أنا عارف �نتي عايزة ت�سمعي �يه.. �أنا لو قولت حب 
يبق��ى قلي��ل.. لكنه��ا ع�رة عم��ر". و�أث��ار �أحمد �سعد 
بذل��ك �ل�سكوك ح��ول �إمكانية عودته ل��رمي �لبارودي 

جمدد�ً، بعد �أن �أعرتف بحبه لها خالل �لربنامج.

ردت �لفنان��ة �لبحريني��ة على هجوم و�لده��ا �ملنتج حممد 
�ل��رتك وزوج �لفنان��ة �ملغربي��ة دني��ا بطم��ة، �س��د و�لدتها 
وطليقت��ه من��ى �ل�سابر من��ذ نيلها حق �حل�سان��ة. و�ساركت 
جمهورها عرب �سبكات �لتو��سل �لجتماعي �سورة جمعتها 
باأمه��ا، معلق��ًة عليه��ا بالق��ول: "�أم��ي حلوة مث��ل يا�سمني 
�ل�س��ام". و�نت�ر �أخري�ً مقطع فيديو للرتك �لأب �سامتًا �بنته 
ومتعر�س��ًا للفنان��ة �أح��الم بالقدح و�لذم.  وق��ال �لرتك يف 
�لت�سجي��ل �ل�سوتي �لذي �أر�سله �إىل م��ي �لعيد�ن عرب تطبيق 
"و�ت�ساب": "�حلمارة �لتي تتكلمني عني �أنت وياها  فيكي 
وفيه��ا �هلل ياخ��دك وياخده��ا" وج��اء ذلك رد�ً عل��ى �إ�سارة 
�لإعالمية �لكويتية �إىل قيام �لفنانة �أحالم باإلغاء متابعتها 

لزوجته دنيا بطمة عرب و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.

حتي��ي �ملطرب��ة �مل�ري��ة �سريي��ن عب��د �لوه��اب حفاًل 
غنائي��ًا كبري� على م���رح RMC يف �ل�ساحل �ل�سمايل 
يف م���ر ، ي��وم 4 �أغ�سط�س )�آب( �ملقب��ل، برعاية وز�رة 
�ل�سياح��ة �مل�رية وهيئة تن�سيط �ل�سياحة، وذلك �سمن 

�إقامتها خالل ف�سل �ل�سيف.  6 حفالت فنية �سيتم 
 وقال��ت �لفنان��ة �سريي��ن عبد �لوه��اب �إنه��ا �سعيدة جد� 
باإحي��اء �حلف��ل، لكون��ه ي�سه��م يف تن�سي��ط  ومتفائل��ة 
�ل�سياح��ة، وبع��ث ر�سال��ة للع��امل �أجم��ع �أن م���ر �آمنة 
وجميل��ة وتبق��ى و�م �لدني��ا ، موؤكدة �أن حفله��ا �سيكون 

مليئًا باملفاجاآت �ل�سارة للجمهور ، بح�سب قولها.
يذك��ر �أن م�رح RMC ��ست�س��اف حفل �لنجم �لعاملي 
ماي��كل بولت��ون قب��ل �أ�سه��ر عدة، و�ل��ذي �سه��د ح�سور�ً 

جماهرييًا كبري�ً. 

هن��اك م�ساع��ي حثيث��ة د�خ��ل نقاب��ة �مله��ن �لتمثيلية 
حل��ل �لأزمة �جلديدة ب��ني �لفنان تام��ر ح�سني و�ملنتج 
حمم��د �ل�سبكي ودي��ًا ب�سبب تعاقده عل��ى فيلم معه منذ 
ع��ام، وح�سوله على دفع��ة مالية من �أجره دون �أن يبد�أ 

ت�سويره.
لكن �ل�سبكي ل يز�ل ر�ف�سًا �حلل �لودي، ومت�سك باجر�ء 
حتقي��ق يف �لنقاب��ة يف �ل�سكوى �لتي قدمه��ا �سد تامر 
يف �لوق��ت �ل��ذي يحاول في��ه "تامر" رد دفع��ة �لتعاقد 
لل�سبك��ي و�نه��اء �لأزم��ة، لك��ن �ملوؤ�ر�ت ت��دل على �أن 
�لأزم��ة ت�ستم��ر يف ت�ساع��د.   يذكر �أن تام��ر ح�سني قد 
تعاقد مع حممد �ل�سبكي يف �لوقت �لذي تعاقد فيه على 

بطولة فيلم "ت�سبح على خري"، �ملعرو�س حاليًا.
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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 �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

 �أف��ادت تقاري��ر �سحافي��ة �أّن �ملغنية �أدي��ل Adele �أُجربت 
عل��ى ��ستخ��د�م لغ��ة �لإ�س��ارة، لأنها حت��اول �إنق��اذ �سوتها. 
وكان��ت �آدي��ل ق��د �أُج��ربت عل��ى �لن�سح��اب م��ن �سل�سلة من 
�لعرو���س يف وق��ت �سابق من ه��ذ� �ل�سهر، وقال��ت �إنها قد ل 
تتمك��ن من �لقي��ام بجولة غنائية مرة �أخ��رى، ب�سبب م�ساكل 
ح��ادة مع حباله��ا �ل�سوتية. وتوقفت �أديل ع��ن ��ستعمال �أي 
كلمة يف حماولة منها لإنقاذ �سوتها، يف حني تعمل جاهدًة 
للبحث عن مدر�سة لبنها �آجنيلو �لبالغ من �لعمر 4 �سنو�ت .

وذك��رت �لتقاري��ر �أنها ��ستخدم��ت "لغة �لإ�س��ارة �ملر�سومة" 
�أثن��اء زيارتها مدر�سة �إعد�دية فخم��ة يف لندن هذ� �لأ�سبوع، 
م��ع زوجه��ا �سامي��ون كونيك��ي. و��سط��رت �أدي��ل �إىل �إلغ��اء 
عر�سيه��ا �لأخريين يف لندن، �للذي��ن كانا مقررين يف ملعب 
وميبل��ي . وقال م�س��در ل�سحيفة "�س��ن": �إّن "�أديل مل ت�سدر 

�سوًتا، حتى حني ُوّجهت �إليها �أ�سئلة 
مبا���رة م��ن قب��ل �لنا���س غ��ري 

�ملدرك��ني مل�سكلتها �ل�سوتية. 
زوجه��ا  ت��وىل  ح��ني  يف 

و�لإجاب��ة  �ل��رد  �سامي��ون 
�مل�سدر:  و�أ�س��اف  عنها. 

كان  وكاأنه  �لأم��ر  "بد� 
وق��د  ��ا،  حقًّ حُمبًط��ا 

على  يده��ا  و�سعت 
فمها م��ر�ت عدة، 

ت�سع��ر  وكان��ت 
بانزع���������اج 

كبري".

توف��ى �ملخرج ج��ورج رومريو، �ل��ذي ��ستهر ب�سل�س��ة �لأفالم 
�ل�سه��رية "ليفنج دي��د"، عن 77 عام��ًا، ح�سبم��ا �أعلن كري�س 
روي، وكي��ل �أعمال��ه، �أم�س �لأحد. وق��ال روي "تويف �ملخرج 
�أثن��اء �ل�ستم��اع  �لأ�سط��وري ج��ورج روم��ريو ي��وم �لأح��د 
للمو�سيق��ى �لت�سويرية لفيلم /ذ� كو�يت م��ان/، �أحد �لأفالم 
�ملف�سل��ة �إليه، و�إىل جو�ره كل م��ن زوجته �سوز�ن دي�رو�ر 
روم��ريو و�بنته تينا رومريو". وتابع روي �أن رومريو "تويف 
ب�س��الم ... بعد معركة ق�سرية ولكن �سديدة مع �رطان �لرئة، 
خملف��ًا ور�ءه عائلة حمبة، و�لكثري م��ن �لأ�سدقاء، و�إرث من 
�لأف��الم ��ستمر و�سي�ستم��ر يف حتمل �ختب��ار �لزمن". و�نطلق 
روم��ريو �إىل ع��امل �ل�سهرة بفيل��م "ناي��ت �أوف ذ� ليفنج ديد" 
ع��ام 1968 و�لذي تكلف �نتاجه ميز�ني��ة قدرها 114 �ألف 
دولر، �إل �أن �أرباح��ه �لإجمالي��ة بلغت نحو30 مليون دولر، 

وفقًا ملجلة فاريتي.

أديل تستعمل لغة اإلشارة 

وفاة مخرج أفالم زومبي   

تنشر أول صورة 
البنها 

هيفاء تحال على   
مجلس الدولة

 يف �لع��ادة ل ت�س��ارك �لفنان��ة من��ى زك��ي جمهورها ب��اأي �سور 
لولديه��ا �سليم ويون���س �أو لبنتها �لكربى يل يل، لكن �ليوم، للمرة 
�لأوىل تق��وم من��ى زكي بن�ر �سورة لأ�سغ��ر �أولدها يون�س على 
ح�سابه��ا �لر�سمي عل��ى موقع وتطبي��ق �إن�ستج��ر�م، وظهرت منى 
وهي حتمله، لكنها حر�ست على �إخفاء وجهه بطريقة ظريفة، فقد 
�لتقط��ت �ل�س��ورة من ظهره. وبهذه �لطريق��ة ��ستطاعت منى زكي 
�أن ت�س��ارك جمهورها ب�سورة لبنها يون���س، ويف �لوقت نف�سه مل 
تخ��رج خارج �حلدود �لتي و�سعته��ا لأبنائها وتك�سف عن وجهه. 
ح��ازت �ل�سورة على �إعجاب عدد كبري م��ن متابعيها، ومتنو� من 
�هلل �أن يحفظ لها �أبنائها، يذكر �أن �آخر �أعمال منى زكي فيلم "من 
30 �سنة" �لذي عر�س �ل�سيف �ملا�سي و�سارك يف بطولته �أحمد 
�ل�سق��ا، م �ريف منري ونور، من تاأليف �أمي��ن بهجت قمر و�إخر�ج 

عمرو عرفة.

    قال م�سوؤول جلنة �ل�سكاوى بنقابة �ملهن �لتمثيلية يف م�ر �لفنان 
�سام��ي مغاوري، �إن �لنقاب��ة �أحالت �سكوى �ملنتج حممد �ل�سبكي �سد 
�لفنان��ة �للبنانية هيفاء وهبي �إىل �مل�ست�سار �لقانوين ملجل�س �لدولة، 
درء�ً لأي �سبه��ة ح��ول �نحي��از �لنقاب��ة لأي م��ن �لطرف��ني.  و�أ�ساف 
مغ��اوري، ، �أنه من �ملقرر ��ستدعاء �لطرفني ل�سماع �أقو�لهما، على �أن 
ي�س��در �مل�ست�س��ار حكمه فور �ت�ساح �لروؤية كامل��ة �أمامه، م�سري�ً �إىل 
ع��دم وجود �إمكاني��ة لل�سلح بني هيفاء و�ل�سبك��ي، مو�سحًا: "�ل�سلح 
يح��دث قبل �إحال��ة �ل�سك��وي للم�ست�س��ار �لقان��وين، وبالت��ايل �أ�سبح 
حك��م �لأخ��ري هو �لفي�س��ل يف هذه �لأزم��ة". يذكر �أن حمم��د �ل�سبكي 
تق��دم ب�سك��وى ر�سمية لنقابة �ملهن �لتمثيلية �س��د هيفاء وهبي، بعد 
�عتذ�ره��ا عن �مل�سارك��ة يف فيلمه �جلديد "ثانية و�ح��دة"، �عرت��سًا 
عل��ي معاملت��ه غري �لالئق��ة لها �إثر علم��ه بظهوره��ا يف م�سهد و�حد 

ك�سيفة �رف يف فيلم "خري وبركة" للمخرج �سامح عبد �لعزيز.

حتظ��ى �مل�سل�س��الت �ملقتب�س��ة عن ملف��ات �ملخاب��ر�ت �لعامة 
�مل�ري��ة مبكان��ة خا�سة، لأ�سب��اب كثرية �أهمه��ا �أنها حظيت 
بقائم��ة م��ن �لنج��وم، ج�س��دو� مالح��م وطني��ة خال��دة حققت 
�نت�س��ار�ت ل تن�سى �سد �لعدو �ل�سهي��وين، �أولهم �لزعيم عادل 
�إم��ام ومن بع��ده �ل�ساحر حممود عبد �لعزي��ز، ثم �لنجم �لر�حل 
ن��ور �ل�ريف و�لفنان ح�سني فهمي و�لفن��ان م�سطفى �سعبان 
و�لفنان��ة من��ة �سلب��ي و�أخ��رًي� �لنجم ك��رمي عبد �لعزي��ز .. فمن 

�لأف�سل؟
عادل �إمام "دموع يف عيون وقحة" 1980

�أول جترب��ة در�مية لتقدمي ملف��ات �ملخابر�ت �لعامة �مل�رية 
يف م�سل�س��ل، كانت من ن�سيب �لزعيم "عادل �إمام"، �لذي ج�سد 
مكانت��ه كزعيم ب��دور "جمعة �ل�س��و�ن" يف م�سل�سل "دموع يف 
عي��ون وقح��ة"، ود�رت �أحد�ثه يف �لفرتة ما بني حربي 1967 
و 1973 د�خ��ل م���ر و�ليونان، وفل�سط��ني �ملحتلة، و�ساركه 
بطولة �مل�سل�سل معايل ز�يد، ، و�سالح قابيل، وحممود �جلندي، 

وم�سطفى فهمي، وفاروق فلوك�س، ومن �إخر�ج يحيى �لعلمي
حممود عبد �لعزيز "ر�أفت �لهجان" عام 1988

جناح عادل �إمام �ل�ساحق يف م�سل�سل "دموع يف عيون وقحة"، 
�سج��ع �ملوؤلف �سالح مر�سي على حتويل رو�يته �لثانية "ر�أفت 
�لهج��ان"، �إىل م�سل�س��ل در�مي، وكان �ملر�س��ح �لأول هو عادل 
�إمام، ولكّن طبيعة �لدور فر�ست مو��سفات �سكلية ل تنطبق �إّل 
على �لنجم حمم��ود عبد �لعزيز، �لذي جاه��د ليقتن�س �لفر�سة 
بع��د �سغوط من �لزعيم، وحقق جناًح��ا غري م�سبوق عرب ثالثة 

�أجز�ء متتالية، توجت �ل�ساحر ملًكا على در�ما �جلا�سو�سية، 
نور �ل�ريف "�لثعلب" عام 1993

رغم �لدور �لكبري للفريق رفعت جربيل د�خل �ملخابر�ت �لعامة 
�مل�ري��ة، و�نت�س��اره �لكا�س��ح يف �خرت�ق �لغرف��ة �ملح�سنة، 
لجتماع��ات قادة �ملو�س��اد د�خل �إحدى �لعو��س��م �لأوروبية، 
ونق��ل ما يدور بد�خلها بال�سوت و�ل�س��ورة على مد�ر �ل�ساعة، 
�إّل �أّن �لفن��ان ن��ور �ل�ري��ف مل ينج��ح، عندما ج�س��د دوره يف 
م�سل�س��ل "�لثعل��ب" للموؤل��ف �إبر�هي��م م�سع��ود، بخا�س��ة و�أّن 

�ملقارن��ة بينه وبني �ل�ساح��ر حممود عبد �لعزي��ز، كانت دوًما 
ل�سال��ح �لأخ��ري لأ�سباب كثرية، �أهمها �فتق��اد �مل�سل�سل للح�س 
�لن�س��اين و�لكومي��دي �ملتو�ف��ر يف "ر�أف��ت �لهج��ان"، بف�سل 

مقدرة �لكاتب �سالح مر�سي.
ح�سني فهمي "�حلفار" عام 1996

يف ن�س��ف ع��ودة لأعمال �لكات��ب �سالح مر�س��ي، غامر �لنجم 
ح�س��ني فهم��ي ببطول��ة م�سل�س��ل �جلا�سو�سي��ة "�حلّف��ار"، م��ن 
�سيناري��و وحو�ر ب�سري �لديك، عن ق�س��ة ل�سالح مر�سي، وحقق 
�لعم��ل جناًح��ا "مقبول"، بخا�س��ة و�أنه ج�ّس��د ملحمة حقيقية 
بتفج��ري حّف��ار، �سع��ت ��ر�ئيل ل�ست��ري�ده من �أج��ل ��ستخر�ج 

�لنفط من �سيناء، 
م�سطفى �سعبان �لعميل 1001

بعدم��ا تفّوق �لنجم م�سطف��ى �سعبان على نف�سه يف تقدمي دور 
�ساب��ط �جله��ات �ل�سيادي��ة د�خل �أف��الم �ل�سينم��ا، مت �ختياره 
لإحي��اء م�سل�س��الت �جلا�سو�سي��ة، وح�سل على بطول��ة م�سل�سل 
"�لعمي��ل 1001"، �ل��ذى يحك��ي ق�س��ة حقيقي��ة م��ن ملفات 
�ملخاب��ر�ت �لعامة �مل�ري��ة، عن �ساب م���ري ��سمه "عمرو 
طلب��ة"، مت زرع��ه و�سط �ملجتم��ع �لإ�ر�ئيلي، لك��ن مت جتنيده 

د�خ��ل �جلي���س �ل�سهي��وين، ومت �إر�سال��ه �إىل �جلبه��ة ك�ساب��ط 
�ت�سال، لكّن نهاية �مل�سل�س��ل �ختلفت عن �لق�سة �حلقيقية، يف 
�أّن �لعمي��ل 1001 مات �سهيًد�، ولي�س ع��ن طريق �كت�سافه من 

قبل جي�س �لعدو �ل�سهيوين،

منة �سلبي "حرب �جلو��سي�س" عام 2009
بع��د �حت��كار �لرجال لبطول��ة م�سل�سالت �لتج�س���س، جاء �لدور 
لإب��ر�ز ت�سحي��ات �لن�س��اء، م��ع فت��ح مل��ف �لعميل��ة "�سامي��ة 
�سع��ر�وي"، وقام��ت بدورها من��ة �سلبي د�خل �أح��د�ث م�سل�سل 
"حرب �جلو��سي�س"، حيث مت تكليفها لل�سفر و�لإيقاع بزوجها 
�ملت��ورط يف �سبك��ة جت�س���س ��ر�ئيلي��ة، وت��دور �لأح��د�ث يف 
�لف��رتة م��ا بع��د ع��ام 1967، وحت��ى ح��رب �أكتوب��ر 1973، 
ويحكي �مل�سل�سل ق�سة �لفتاة �مل�رية "�سامية فهمي"، طالبة 
�جلامع��ة �لتي متار�س �لعم��ل �ل�سيا�سي، وتعم��ل يف �ل�سحافة 
�أثن��اء در��سته��ا، وتعي�س ق�س��ة حب مع زميله��ا "نبيل �سامل"، 
�ل��ذي كان ير�سب د�ئًما، فيقرر �ل�سف��ر للعمل يف �إيطاليا، ولكن 
يتم جتنيده م��ن قبل �ملو�ساد �لإ�ر�ئيل��ي، ويعود �إىل �لقاهرة 
ويلتق��ي ب�سامية فهمي، ثم ينج��ح يف �إقناعها بال�سفر معه �إىل 
�إيطالي��ا، ليجمع��ا �ملال �لالزم ل���ر�ء �سيارة و�سق��ة �لزوجية، 
لك��ّن "�سامي��ة" تكت�سف حقيق��ة فتاها، فتبلغ عن��ه �ملخابر�ت 
�مل�رية، فيقنعونها مبجار�ته، حت��ى تنتهي �لق�سة بالقب�س 
علي��ه يف �لنهاي��ة، و�س��ارك يف �لبطول��ة ه�س��ام �سليم و�ريف 

�سالمة.
 كرمي عبد �لعزيز "�لزيبق" .. عام 2017

من بني ث��الث ق�س�س حقيقي��ة لعمليات �أجنزته��ا �ملخابر�ت 
�لعام��ة �مل�ري��ة، �سد �ملخاب��ر�ت �ل�ر�ئيلي��ة، �ختار �لنجم 
ك��رمي عبد �لعزي��ز �سخ�سية "عمر ط��ه"، فني �لكام��ري�ت �لذي 
يعم��ل ل�سال��ح �رك��ة مر�قب��ة ميلكه��ا ل��و�ء �ساب��ق، وتقدم��ه 
�ملخاب��ر�ت �مل�ري��ة كُطع��م ل�سبك��ة جت�س���س ��ر�ئيلي��ة يف 
�لعا�سمة �ليونانية �ثينا، من �أجل �لك�سف عن �أع�سائها، ثم مت 
تر�سيحه ليتعاون مع مركز وحدة �ل�ستطالع و�ملر�قبة، �لتابع 
للمو�س��اد، وجن��ح يف �خرت�قه، ليم��وت يف �لنهاي��ة بعد عملية 
��ست�سهادي��ة نّفذه��ا ف��ور �كت�س��اف حقيقت��ه، ول زلن��ا ن�ساهد 

سبعة نجوم قدموا مسلسالت الجاسوسية وأجادوا فيها  منى قضية

االن , وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ض بن����ا, واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�سة, كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل االإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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