
فيديو فاضح يطارد غادة

 محمد هنيدي مكتئب والسبب

سرقة وفاء عامر 

اأث��ارت الفنانة غادة عبد ال��رازق، الكثري من اجلدل على 
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي، بعدم��ا احتل��ت �ص��دارة 
حم��رك البح��ث جوج��ل والرتين��د املحلى ملوق��ع تويرت 
ب�صب��ب ظهورها ب�صكل غري الئق مبالب�س النوم يف فيديو 
"اليف" ع��ر ح�صابها ال�صخ�صي عل��ى موقع ان�صتقرام. 
غ��ادة ظه��رت يف بث مبا���ر ع��ر ح�صابه��ا ال�صخ�صي 
عل��ى موق��ع ان�صتق��رام ، م��ن عل��ى �ري��ر غرف��ة نومها 
يف جزي��رة خا�ص��ة تق�ص��ي في��ه عطلة عائلي��ة يف جزر 
املالدي��ف، لكنه��ا اأثن��اء تفاعلها م��ع اأ�صئل��ة متابعيها، 
ك�صف��ت عن منطق��ة ح�صا�صة من �صدره��ا دون اأن تدري 
يف ه��ذا الفيديو املمتد حلواىل 11 دقيقة، ويبدو اأن اأحد 
املقرب��ن منها تدخ��ل �ريعًا وقام بح��ذف الفيديو بعد 

ن�صف �صاعة فقط من ن�ره، 

مير الفنان امل�ري حممد هنيدي بحالة من االكتئاب، 
اإثر تذيل فيلمه "عنرتة ابن ابن ابن ابن �صداد" الإيرادات 
اأفالم عي��د الفطر املبارك، واحتالل��ه للمرتبة اخلام�صة 
و�ص��ط االأف��الم املعرو�ص��ة.  وق��ال م�ص��در مق��رب من 
هني��دي، ل���24، اإن االأخ��ري كان يتوق��ع حتقي��ق الفيلم 
الإي��رادات مرتفع��ة، ا�صتناًدا اإىل اأن فك��رة الفيلم جديدة 
من نوعها، وحاول التق��رب فيها من التاريخ امل�ري 
الق��دمي، ولكنه �صعر ب�صدمة من عدم حتقيقه لالإيرادات 
املرج��وة منه��ا، م�صيًف��ا اأن��ه ب��داأ رحل��ة البح��ث ع��ن 
�صيناري��و جديد على اأمل اللحاق مبو�ص��م اإجازة ن�صف 
الع��ام. وي�ص��ارك يف بطول��ة "عن��رتة ابن اب��ن ابن ابن 
�صداد" درة وبا�صم �صمرة ولطفي لبيب وحمدي املرغني 

وكوكبة من النجوم.

حررت الفنانة امل�رية وفاء عامر حم�ًرا بال�رقة 
�ص��د خادمتها بع��د اكت�صافها �رقة مبل��غ مايل من 

�صقتها، واختفاء االأخرية من بعد هذه الواقعة. 
وقالت وفاء، اإن مكتب تخدمي ر�صح لها هذه اخلادمة، 
الت��ي �رق��ت مبلًغ��ا مالًيا م��ن منزلها بع��د �صاعات 
مع��دودة م��ن بداي��ة عمله��ا، م�صيف��ة اأنه��ا "حاولت 
التوا�ص��ل معه��ا ملعرف��ة �صب��ب اإقدامه��ا عل��ى ه��ذه 
اخلطوة، اإال اأن حماوالتها باءت بالف�صل بعدما اأغلقت 

اخلادمة هاتفها املحمول".
واأك��دت الفنانة امل�رية ثقته��ا يف االأجهزة االأمنية 
امل�ري��ة يف القب���س عل��ى تل��ك الفت��اة وا�صتع��ادة 
اأمواله��ا امل�روق��ة، مبدية اندها�صها م��ن قيام فتاة 

بال�رقة يف هذه ال�صن ال�صغرية. 

ت�سدرت جنمة بوليوود بريانكا �سوبرا Piryanka Chopra قائمة "Hollywood Reporter " لأف�سل النجوم واملمثلني على و�سائل 
التوا�سل الجتماعي.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�س����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�س����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�سواق التطبيقات ميكن 

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

الإجتماعي 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

     

يعر�س �صم��ن عرو�س املهرجان القومي للم�رح امل�ري 
ف��ى ق�صم م�صتح��دث بعنوان "نظرة م��ا" عر�صن من العراق 
، هم��ا "�صي��اع" لفرقة ن��ادى م�رح بابل، تاألي��ف واإخراج 
ب�ص��ار عليوي، وتر�صد اأحداث��ه مالمح االإرهاب االأ�صود الذى 
���رب ب��الد الرافدي��ن، ويق��ول خمرج��ه: "ثم��َة �صعب حي 
وُمتيق��ظ جيداً ملن ُيري��د اأن ُي�صيع الب��الد والِعباد هو واقع 
ُم�صرتك مع غالبي��ة الُبلدان ذات القوا�صم امُل�صرتكة فى اللغة 

والتاريخ والدين واحل�صارة والرُتاث".
والعر���س الث��اين "حل��م" لفرق��ة م���رح "ه��اوار كركوك"، 
تاألي��ف واإخ��راج جناة جن��م، وت��دور اأحداثه ح��ول امُلعاناة 
الدائمة التى يتعر�س له��ا ذوو االإعاقة البدنية، وحماولتهم 

العي�س ب�صورة طبيعية وذلك فى قالب اإن�صاين ب�صيط.

ح��رب خفية �صببها فيل��م " Fanney Khan" ظهرت بن 
 Aishwarya Rai جنمتي بوليوود اآي�صواريا راي بات�صان
 ،Priyanka Chopra و بريان��كا �صوبرا Bachchan
وذل��ك بعد ت�ريح��ات اأطلقه��ا مقربون من بريان��كا تتعلق 

."Fanney Khan" بالفيلم اجلديد
وذك��رت م�ص��ادر مقربة م��ن بريان��كا، انها رف�ص��ت بطولة 
الفيل��م ب�صبب كرثة اأعمالها الفني��ة، معلنة اأّن �صوبرا م�صغولة 
بقراءة م�صاريع فنية، ولكن مل يتم بعد االنتهاء من اأي �صيء.
بدورها اعت��رت منتجة الفيل��م برانا ارورا، 
اأّن ه��ذه الت�ريحات م�صيئة، ومن اجلائز 
اأن تث��ري ح�صا�صية اي�صواري��ا راي )بطلة 
عمله��ا(، وخرج��ت لتوؤك��د يف ت�ري��ح 
م�ص��اد، اأّن اي�صواري��ا بات�ص��ان كان��ت 

خيارنا االأول والوحيد.
م��ن جه��ة اخرى، ذك��رت تقاري��ر اأّن 
بريان��كا كانت �صتوّقع على بطولة 
نظ��ًرا  تراجع��ت  لكنه��ا  الفيل��م، 
م��ا  هولي��وود،  يف  الن�صغاله��ا 
دف��ع منتج��ة الفيل��م لالإعالن 
��ا ع��ن توقي��ع اي�صواريا  ر�صميًّ
اني��ل  والنج��م  بات�ص��ان،  راي 
 ،Anil Kapoor كاب��ور 

على البطولة.

مسرح الشارع العراقي يشارك في 
المهرجان القومي للمسرح المصري 

إيشواريا راي و بريانكا شوبرا 
في حرب جديدة 


