
يوسف شعبان يصدم جمهوره

هبة مجدي تفاجئ الجمهور 

نادين  تتعّرض لطلق ناري 

شائعة زواج سمية من جديد..

 رغ��م م�ضاركته يف �أكرث من مئ��ة فيلم، بع�ضها يعّد 
عالمات يف �ل�ضينما �مل�رصية، �أعلن �لنجم �مل�رصي 
يو�ضف �ضعبان �أنه قرر �عتز�ل �لتمثيل ب�ضكل نهائي.
و�أكد �أن ق��ر�ره جاء بعد تفكري طويل و�أرجع �أ�ضباب 
�لعت��ز�ل لأمور �ضخ�ضي��ة مل يحب �أن يتحدث عنها، 
موؤك��د�ً �أنه ل��ن يرت�جع عن ه��ذ� �لق��ر�ر. وياأتي هذ� 
�لقر�ر بعد �عرت�فه يف �أكرث من مقابلة �أنه يعاين من 
�بتع��اد �ملنتجني عنه وجلو�ض��ه يف بيته دون عمل، 
�إ�ضاف��ة �ىل معاناته م��ن مر�ض يف �لكلى منذ فرتة 
طويل��ة. وياأت��ي ق��ر�ر �ضعبان بع��د �أيام م��ن �عتز�ل 
�لفن��ان حمم��ود �جلندي و�لذي جاء بن��اء على عدم 

تقدير من قبل �ملنتجني لفنه.

بع��د �أن و�ضعت �لفنان��ة �مل�رصية هبة جمدي طفلتها �لأوىل 
ده��ب يف �أي��ار 2017م  �ضارك��ت ه��ي جمهوره��ا ب�ض��ورة 
حديثة لها من �آخر جل�ضة ت�ضوير لها عرب ح�ضابها �ل�ضخ�ضي 
به��ا جمهوره��ا  �ن�ضتق��ر�م  فاج��اأت  �ل�ض��ور  عل��ى موق��ع 
بر�ضاقته��ا �ملذهل��ة �لت��ي ��ضتعادته��ا بعد �ل��ولدة يف فرتة 
ب�ضيط��ة. هبة جمدي تاألق��ت بف�ضتان �ضيفي مل��ون بالأزرق 
و�لأبي���ض وتركت �ضعرها م�ض��دوًل و�عتم��دت مكياج ب�ضيط 
�أب��رز مالحمه��ا. جمه��ور �لفنان��ة هبة جم��دي تفاعل��و� مع 
�ضورته��ا �حلديثة وق��د نالت �إعج��اب �لكثري م��ن متابعيها 
و�أثن��و� عل��ى ر�ضاقتها م��ع �لعلم �أن �ل�ضورة ق��د تكون عّدلت 
برب�م��ج �لفوتو�ض��وب.  �لفنان��ة هب��ة جم��دي �أجنب��ت �بنتها 
�لأوىل دهب يف �أيار م من زوجها �لفنان حممد حم�ضن وذلك 

بعد زو�جهما يف �ضهر يوليو �ملا�ضي .

 بع��د �لأخذ و�لرّد بني �ملمثل��ة �للبنانية نادين �لر��ضي 
وزميلته��ا �ل�ضورية �ضكر�ن مرجتى ب�ضبب �ضوء �لتفاهم 
ب�ض��اأن ر�ضالتها �لت��ي فهمها �لبع�ض عل��ى �أنها �إ�ضاءة 
مبا���رصة �إىل �ل�ضعب �ل�ضوري عق��ب �لعملية �ل�ضتباقية 
�لت��ي نفذه��ا �جلي���ض �للبن��اين يف خميم��ات عر�ض��ال 
موؤخ��ر�ً. وبعدم��ا ن���رصت �لر��ض��ي ر�ضالته��ا �ل�ضه��رية 
على في�ضب��وك، �نزعجب مرجتى ف��رّدت عليها بر�ضالة 
على �ملوق��ع نف�ضه. فما كان من �لر��ض��ي �إل �أن غّردت 
ملرجت��ى قائل��ة لها "�ضايف ي��ا لنب؟؟"، ف��رّدت عليها 
�ضك��ر�ن "حليب يا ق�ضط��ة ما قلتلك نحن��ا قدوة خلينا 
�ي��د وحده بو�ض �لفتنة"، فرّدت �لر��ضي بدورها " يلَعن 

ت�رُصّعي ... حبيبة َقلبي �إنتي".

كلم��ا ه��د�أ خ��رب زو�ج �لفن��ان �أحم��د �ضع��د و�لفنان��ة 
�ضمي��ة �خل�ضاب �نطلق م��ن جديد، ليوؤك��د �لبع�ض خرب 
�رتباطهم��ا بالفع��ل، ليك��ون �آخ��ر ه��ذه �مل�ضتج��د�ت 

�ل�ضورة �لتي زعم بع�ض �لن�ضطاء �إنها م�رصبة لهما.
وت��د�ول �لن�ضط��اء موؤخر�ً �ض��ورة لأحمد �ضع��د و�ضمية 
�خل�ض��اب �لتقط��ت لهم��ا يف �أح��د معار���ض �ل�ضيار�ت، 
حيث كان �أحد منهما يقوم ب�رص�ء �ضيارة ومت �أخذ هذه 
�للقط��ة لهما. وعلق بع�ض �لن�ضط��اء على �ضورة �ضمية 
�خل�ض��اب و�أحمد �ضعد �ضويًا، باأنهما ل يفرتقان بالفعل 
ويعي�ضان ق�ضة حب، و�لدليل على ذلك �إنهما معًا وهما 
ي�ضرتيان �ضيارة مع �أن ذلك من �لأمور �ل�ضخ�ضية، مما 
دف��ع �لبع���ض للتاأكي��د على �إنهم��ا يخدعوه��م باإنكار 

زو�جهما، ولكن �ضورهما �ضويًا ت�ضري عك�ض ذلك!
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�ضية  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �مل�ضتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�ضع �لكامري� على �ضورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج�

 ت�ضدر فيلم �لت�ضويق و�لإثارة "دنكريك"، �إير�د�ت دور �ل�ضينما متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
يف �أمري��كا �ل�ضمالية، ح�ضبما �أظه��رت تقدير�ت ��ضتوديوهات 
�ل�ضينم��ا م�ضاء �لأحد. وحقق �لفيل��م، �لذي ي�ضارك يف بطولته 
كل من توم هاردي ومارك ريالن�ض وكينيث بر�ناه و�ضيليان 
م��رييف ومن �إخ��ر�ج كري�ضتوفر نولن، �ي��ر�د�ت بلغت 50.5 
ملي��ون دولر خ��الل �أول ثالث��ة �أي��ام م��ن عر�ض��ه. وحل يف 
�ملرك��ز �لثاين �لفيلم �لكوميدي "جريل��ز تريب"، �لذي ي�ضارك 
يف بطولت��ه كل من كات و�ل���ض وجاد� بينكيت �ضميث وكوين 
لطيف��ه، حمقق��ًا �إير�د�ت بلغ��ت 30.4 ملي��ون دولر. وتر�جع 
�إىل �ملرك��ز �لثالث فيلم �خليال و�لإث��ارة "�ضبايدر مان: هوم 
كومين��ج"، �ل��ذي ي�ض��ارك يف بطولت��ه كل من روب��رت د�وين 
جونيور وماري�ضا تومي وتوم هولند ومايكل كيتون، حمققًا 
�إير�د�ت بلغت 22 مليون دولر. ويف �ملركز �لر�بع حل �أحدث 
�أج��ز�ء �ضل�ضة �أفالم �حلرك��ة و�خليال �لعلمي �جلديد "وور فور 
ذ� بالني��ت �أوف �أيب���ض"، �ل��ذي ي�ض��ارك يف بطولت��ه كل م��ن 
�أن��دي �رصكي���ض و وودي هاريل�ض��ون وجودي جري��ر، حمققًا 
�إي��ر�د�ت بلغت 20.4 مليون دولر. وجاء يف �ملركز �خلام�ض 
فيلم �خلي��ال �لعلمي و�لت�ضويق "فالريي��ان �آند ذ� �ضيتي �أوف 
�ي��ه ثاو�ضوند بالن��ت"، �لذي ي�ض��ارك يف بطولته كل من كار� 
ديليف��ني ود�ن ديه��ان وكليف �وي��ن وريهان��ا و�إيثان هوك، 

حمققًا �إير�د�ت بلغت 17 مليون دولر.

    بع��د خم���ض �ضن��و�ت على �ألبوم "بورن ت��ود�ي" �لذي لقي 
جناح��ًا كب��ري�ً، �أ�ضدرت لنا ديل ر�ي �أم���ض �جلمعة �ألبومها 
�جلديد حتت عنو�ن "ل�ضت فور ليف". وحتمل هذه �ملجموعة 
�ملو�ضيقي��ة �جلديدة ب�ضمة و��ضحة للمغني��ة �ل�ضابة �لبالغة 
م��ن �لعم��ر 32 عامًا. وهي تزخر باأنغ��ام كئيبة فيها حنني 
�إىل �لع���رص �لذهبي يف هوليوود. وه��ذ� هو �لألبوم �خلام�ض 
لديل ر�ي بعد "بورن تو د�ي" )2012( و"بر�د�يز" )2012( 
و"�آلرت�فايلن���ض" )2014( و"هانيمون" )2015(. وي�ضارك 
ديل ر�ي يف �لأغنية �لرئي�ضية �لتي �ضمي �لألبوم على ��ضمها 
جن��م �آر �ن بي �ل�ضاعد ذي ويكن��د، ف�ضاًل عن �ضتيفي نيك�ض 
يف "بيوتيف��ول بيب��ول، بيوتيفول بروبلم��ز" و�ضون لينيون 
يف "تومورو نيفر كامي". و�لألبوم مطعم 
�أي�ض��ًا باأنغام �لهيب هوب مع مغني 
وتوج��ه  روك��ي.  �ي�ض��اب  �ل��ر�ب 
�ملغنية �لتي ل تعد من �لفنانني 
�مللتزم��ني بق�ضاي��ا �جتماعية 
حتي��ة للن�ض��اء �لأمريكيات يف 
نزل��ن  �للو�ت��ي  تر�م��ب  عه��د 
�إىل �ل�ض��ارع ب��الآلف للتنديد 
م��ن  �مللياردي��ر،  بانتخ��اب 
"غ��اد  �أغنيته��ا  خ��الل 
بلي���ض �أمريكا - �أند 
بيوتيف��ول  �أول 
�إت"  �إن  ومي��ن 
�هلل  )ليب��ارك 
 - �أم��ريكا 
�لن�ض��اء  وكل 
ت  جلمي��ال �

فيها(.

"دنكيرك" يتصدر إيرادات دور 
السينما األميركية

النا ديل راي تصدر ألبومًا 
جديدًا

الشريف على صالح  ينجو من الموت
 ن���رص �لفنان يو�ض��ف �ل�رصيف �ضورة �لالعب �مل���رصي حممد �ضالح 
�ملح��رتف يف �ضف��وف فري��ق ليفرب��ول �لإجنلي��زي، وزميل��ه �لالعب 
�لرب�زيل��ي فيليبي كوتينيو، بعد تاألقهم وحتقيقهم �لفوز يف مبار�تهم 
�أم��ام "لي�ضرت �ضيتي"، و�إحر�ز كل منهم هدف. ور�هن يو�ضف �ل�رصيف 
عل��ى �أن فري��ق ليفربول �ضيتمكن ه��ذ� �لعام من حتقي��ق لقب �لدوري 
�لإجنليزي "Premier League"، و�أن على �لفرق �لأخرى �لتفكري 
جي��د� يف �إيق��اف �لثنائ��ي حمم��د �ض��الح و فيليب��ي كوتيني��و �ضمن 
 ،Twitter ضفوف��ه. وكتب يو�ضف �ل�رصيف عرب ح�ضابه عل��ى موقع�
"�أتوقع فوز ليفربول بالدوري هذ��لعام، وعلى جميع �لفرق �لأخرى 
�لتفك��ري م��ن �لآن يف كيفي��ة �إيقاف ه��ذ� �لثنائي". جدي��ر بالذكر �أن 
يو�ض��ف �ل�رصيف عر�ض له خالل �ضهر رم�ضان م�ضل�ضل "كفر دلهاب"، 
وه��و م��ن تاأليف عمرو �ضم��ري عاطف، ومن �إخر�ج �أحم��د نادر جالل، 

ومن بطولة يو�ضف �ل�رصيف، وروجينا، وهادي �جليار.

ن���رص �ملمث��ل �لكومي��دي حم��دي �ملريغني �أح��د جنوم فري��ق "م�رصح 
م���رص"، �ض��ورة �ضيارته بع��د �نفج��ار �إحدى طارته��ا �أثن��اء �لقيادة. 
وطم��اأن حم��دي �ملرغن��ي متابعي��ه، و�أك��د �أن��ه مل ي�ضاب ب��اأذى بعد 
�حل��ادث، وكت��ب ع��رب ح�ضاب��ه عل��ى موق��ع Instagram، "قدر�هلل 
ما�ض��اء فعل، و�حلم��د هلل ع كل �ضيء، �للهم �كفنا �رص �مل�ضائب". جدير 
بالذك��ر �أن حمدي �ملرغن��ي كان فوجئ ب�رصقة ح�ضابه �ل�ضخ�ضي على 
موق��ع Instagram، وحول ذلك �لأمر ق��ال جنم "م�رصح م�رص" �أنه 
�كت�ض��ف �رصقة رقم��ه �ل�ضخ�ض��ي، وح�ضابات��ه �ل�ضخ�ضية عل��ى مو�قع 
�لتو��ض��ل �لجتماع��ي، و�لإميي��ل، وتعر�ض لالبتز�ز ع��ن طريق بع�ض 
�لأ�ضخا���ض. و�تهم حمدي �ملرغني ���رصكات �ملحمول وقال �إنه يوجد 
ت�ضيب بد�خلها، لذ� يتم ت�رصيب �لأرقام �ل�ضخ�ضية �خلا�ضة بامل�ضاهري، 
وبيعه��ا لآخرين مقابل ر�ض��اوي، �لأمر �لذي ت�ضب��ب يف ت�ضهيل �بتز�ز 

هوؤلء �لفنانني و�رصقة ح�ضاباتهم على مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي.

  ك�ضفت �لنجمة �إميي �ضامل عن ورطة كربى وقع فيها �لعديد 
م��ن جنوم �لفن يف م�رص موؤخ��ًر�، بعدما جلاأ �ضخ�ض يدعى 
�لإرهاب��ي، ل���رص�ء خط��وط هو�تف حممول��ة باأرقام جنوم 
�لف��ن نف�ضها، بع��د �ّدعاء �أنها تلفت �أو ُفق��دت، ثم يقوم عرب 
�ل�رص�ئح �جلدي��دة للخطوط، بال�ضطو عل��ى ح�ضابات هوؤلء 
�لنج��وم مبو�ق��ع �لتو��ض��ل �لجتماعي، و�رصق��ة بياناتهم 

�ل�رصيح��ة  لإع��ادة  و�بتز�زه��م  و�لبنكي��ة،  �ل�ضخ�ضي��ة 
�مل�رصوق��ة، موؤك��دة �أّن �لثالث��ي حم��دي �ملريغن��ي، 

وم�ضطف��ى خاطر، وحممد �أن��ور، تقدمو� ببالغات 
للنيابة �لعامة يتم �لتحقيق فيها حاليًّا.

�إمي��ي ن���رصت ر�ضال��ة ��ضتغاثة موجه��ة لقياد�ت 
�ضب��كات �لهو�ت��ف �ملحمول��ة يف م���رص، للبحث 

ع��ن حلول لورط��ة �رصقة �أرقام �لنج��وم، بتدلي�ض 
�أّن  و�أك��دت  و�ملوزع��ني،  �لعامل��ني  بع���ض  م��ن 

ثالث��ي جن��وم �لكوميديا حم��دي �ملريغني 
وم�ضطف��ى خاطر وحممد �أن��ور، لي�ضو� �أول 
م��ن وقع يف هذه �لأزم��ة �ل�ضائكة. وقالت 

ع��رب ح�ضابه��ا مبوق��ع �لفي���ض ب��وك: 
بيح�ض��ل  �و  ح�ض��ل  مو�ض��وع  يف 

بقال��ه كت��ري ق��وي ... وب�رص�ح��ه 
�ضيء مقلق زي��ادة عن �للزوم .... 
ع�ضان �مبارح م�ض ب�ض �ضمعت، 
كل  عن��دي  كم��ان  �ن��ا  د�  ل 

�لت�ضجي��الت �للي �ثب��ت بيها 
��ضاف��ت:   ... ده  �ملو�ض��وع 

�لت�ض��الت  ���رصكات 
فود�ف��ون،  �خلا�ض��ة 
و  )موبيني��ل(،  و�ورجن 
�ت�ضالت، بياخدو� فلو�ض 

)وهي ما يق��ارب ١٠،٠٠٠ 
بيه��ا  يطّلع��و�  ع�ض��ان  م���رصي(  جني��ه 
�رصيحه جديدة خل��ط �ي �ضخ�ض معروف 

)�ضخ�ضي��ه عامة( لأي حّد يدفع، من غري ما تيجي �لر�ضالة 
�لل��ي بيتق��ال فيها :لقد مت ��ضتب��د�ل �ل�رصيحة، ق��وم �يه .... 
�ل�ضخ�ض ده )�حلر�مي(، يبتدي ي�ضاوم �ل�ضخ�ضية �ملعروفة 
�ضاح��ب �خل��ط �ل�ضل��ي .... و�ملبل��غ �لل��ي بيطلب��ه ما بني 

٣٠،٠٠٠ و ٤٠،٠٠٠ جنيه م�رصي، �و $٢٠٠٠
 و�أو�ضح��ت خطورة �لأزمة قائل��ة: �مل�ضيبة �لكرب ل تكمن 
يف جم��رد رقم تليف��ون، �لبلوة �لأ�ضا�ضية ه��ي �ن ح�رصتك 
كل م��ا يخ�ض حياتك مربوط برق��م �ملوبايل بتاعك، يعني 
 Facebook، Twitter، Instagram، �ل��� 
كل   Yahoo، Gmail، YouTube
ل��ني برقمك ... و لزم يبعتلك  دول متو�ضّ

 Verification code �ل�
ع�ض��ان  موبايل��ك  عل��ى 
يتاأك��د �نه �ن��ت ... فبكده 

كل ده �ضك��ًر� ... و يف نا�ض ح�ضابات بنوكهم على �ملوبايل 
��ا بع��د ما بع���ض �لبنوك بق��ت عاملة  ��ض��اًل .... و خ�ضو�ضً
نظام �لدفع �للكرتوين ... �للي هو بيخليك تدفع فو�تريك ب� 
Bar Code على موبايلك �للي هو بر�ضه متو�ضل برقم 
تليفون��ك ، وبك��ده ح�ضاب��ك يف �لبنك ممك��ن يق�ضفر يف �قل 
من �ضاع��ة ح�رص�تكم متخيلني �مل�ضيب��ة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و�أكدت 
�أن �آخ��ر ثالثة جنوم جمني عليهم ه��م حمدي �ملريغني، و 
م�ضطفى خاطر وحممد �نور .... وقالت: �للي �ضارق �رقامهم 
و�ح��د ��ض��م �ضهرت��ه �لرهاب��ي .... و�ن��ا عن��دي ت�ضجيالت 

ع�ضان ب�ض حمد�ض �ضوتي��ة بالل��ي ح�ض��ل 
وتابع��ت: يق��ول �نه حم�ضل�ض   ....

�لب��الغ  على �لكل ... ح�ض��ل 
�لت�ضجي��الت  تبعت��ت و  �

للنيابة.

"إرهابي" يسطو على أسرار وأموال ثالثة نجوم ويطلب فدية مراهنة المرغني

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�����ش 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 .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 
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