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ق��ال �لفن��ان �مل�رصي ن�ش��ال �ل�شافعي، �إن��ه نفذ م�شاهد 
�حلرك��ة يف فيلمه �جلديد "عم��ر �الأزرق" دون �ال�شتعانة 
عل��ى  �لو�قعي��ة  عن���رص  الإ�شف��اء  "دوبل��ر"،  ببدي��ل 
جتربت��ه �ل�شينمائي��ة �جلدي��دة �ملقرر عر�شها بع��د �أيام. 
و�أ�ش��اف ن�ش��ال ، �إنه "تدرب على م�شاه��د �حلركة رفقة 
مدربني،و��شتمر فيها ملا يزيد عن �شهرين تقريًبا، م�شًر� 
�إىل �أنه ي�شعر برعب كبر �إز�ء تلك �لتجربة، ولكنه يرى �أنه 
بذل ما يف و�شعه خلروجها على �أف�شل نحو ممكن، تارًكا 
�لباقي على �هلل". وي�شارك يف بطولة "عمر �الأزرق" نهال 
عن��ر وزكي فط��ني عبد �لوهاب ويا���رص علي ماهر وعال 
ر�مي وجم��دي �إدري���س وكوكبة من �لنج��وم، من تاأليف 

عمرو فهمي، و�إخر�ج �إيهاب عبد �للطيف.

يو��ش��ل �لنجم �أحمد حلمي حت�ش��ر�ت فيلمه �جلديد فى 
�رصي��ة تامة، مع �ملخرج خالد مرع��ي،  حيث ��شتقر على 
ن�س �شينمائي بعنو�ن "حلم"، جار �لعمل  الأحد �ملوؤلفني 
�ل�شباب، من �إنتاج وليد �شري، ومن �ملقرر بدء ت�شويره 
خ��الل �الأيام �ملقبلة، عق��ب �النتهاء م��ن معاينة �أماكن 
�لت�شوي��ر، وتر�شيح باقى �لفنان��ني �مل�شاركني. يذكر �أن 
�آخر �أعمال �لفنان �أحمد حلمي، كان فيلم "لف ودور�ن"، 
و�ل��ذى عر���س فى مو�ش��م عي��د �الأ�شحى قب��ل �ملا�شي، 
وت�ش��در وقته��ا �إي��ر�د�ت �ملو�ش��م، و�ش��ارك ف��ى بطولته 
�شابري��ن، وبيومى فوؤ�د و�إنع��ام �شالو�شة وميمي جمال 
وجميل��ة عو���س، م��ن تاألي��ف منة ف��وزي، �إخ��ر�ج خالد 
مرع��ي، وتدور �أحد�ثه حول �ش��اب يتعر�س لل�شغوط من 

عائلته حتى ال يتزوج فتاة �أجنبية تعرف عليها.

تد�ول رو�د مو�ق��ع �لتو��شل �الجتماعي، مقطع فيديو 
جديد للنجمة �مل�رصية �شرين عبد �لوهاب يف �ملوؤمتر 
�ل�شح��ايف �لذي عقد قبل حفلها �ل��ذي �أقيم يف تون�س 
�شمن فعاليات مهرجان قرطاج، توؤكد خالله تعمدها 

�الإ�شاءة ملو�طنها �لنجم عمرو دياب.
وردت �شرين على �شوؤ�ل ب�شاأن �أزمتها مع عمرو دياب 
يف حف��ل زفاف عمرو يو�شف وكن��دة علو�س هل كانت 
زل��ة ل�شان �أم �إ�ش��اءة متعمدة؟ قائل��ًة: "�إ�شاءتي لعمرو 

دياب كانت متعمدة وم�س برجع يف كالمي".
و�أ�شاف��ت �لنجمة �مل�رصية، �أن عمرو دياب �شخر منها 
قبل ذلك، لك��ن �إ�شاءته مل تظهر يف �الإعالم فاأر�دت �أن 

ترد له هذه �الإ�شاءة لكن �أمام �جلميع.

نف��ت �لفنان��ة �للبناني��ة ن��ور م��ا ت��ردد ع��ن وقوع 
خ��الف بينها وبني �لفنانة �لتون�شية درة، �إثر و�شع 
��شمه��ا قبل ��شم �الأخرة على ترت فيلم "ت�شبح على 
خ��ر" للمخرج حمم��د �شام��ي، و�ملعرو���س حالًيا 
ب��دور �لعر�س �مل�رصية و�لعربي��ة. وقالت نور، �إنها 
ح�شم��ت م�شاألة �لترت م��ع �جلهة �ملنتج��ة، وحتديًد� 
عن��د توقيعه��ا لعق��ود �ن�شمامه��ا لبطول��ة �لفيل��م، 
مو�شح��ة �أن درة مل ت��ر �أي �أزم��ة بخ�شو���س هذه 
�جلزئية، لوج��ود حالة من �الحرت�م بينهما، بح�شب 
قوله��ا، خا�شة و�أنه��ا تعتر درة جنم��ة مهمة على 
�ل�شاحة �لعربية. "ت�شبح على خر" من بطولة تامر 
ح�شني ومي عم��ر وحممود �لبز�وي، من �إنتاج وليد 

من�شور، وتاأليف و�إخر�ج حممد �شامي.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�شع �لكامر� على �شورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

�ن�ش��م �ملمثلة �الأمريكية �شيلي�شتي زيجل��ر، �إىل �لن�شخة �جلديدة من 
فيل��م �لكوميدي��ا �لرومان�ش��ي Overboard، لفري��ق عم��ل �لفيلم 
�لرومان�ش��ي �لكوميدي �جلدي��د Overboard �ملقتب���س عن فيلم 
حم��ل ذ�ت �ال�ش��م، �شدر ف��ى ع��ام 1987، ولعب بطولت��ه �لنجمان 
كرت ر��ش��ل وجولدي ه��اون، و�أخرجه �الأمريكي ج��اري مار�شال، 
وفق��ا مل��ا ذك��ره موق��ع فار�يت��ي �الأمريك��ي. �لفيل��م ينتم��ى لفئ��ة 
�لكوميدي��ا و�لرومان�شي��ة، وهو م��ن تاأليف و�إخ��ر�ج روب جرينرج 
خم��رج م�شل�ش��لHow I Met Your Mother ويعاون��ه بوب 
في���رص موؤل��ف فيل��م We’re the Millers، بينم��ا يت��وىل �إنتاج 
�لعمل �لثنائى ب��ني �أوديل وديريز ويل فى ��شتوديوهات "با�س 3" 
�لتابعة لهم��ا ق�شة �لفيلم تدور فى �إطار كوميدى رومان�شى، عندما 
ت�شتاأج��ر �لفتاة �لرية �مل�شتهرتة )جو�نا( �لنج��ار )دين( لكى يبنى 
له��ا خز�نة عل��ى منت قاربه��ا �لفخم، ولك��ن �الثن��ني يختلفان، وال 
يحدث بينهم��ا �أى تو�فق، وتكون �لنتيجة �أن )جو�نا( تبحر بقاربها 
دون �أن تدف��ع ل�)دين( مقابل عمله، تتطور �الأحد�ث بعد �أن تعر�شت 
)جو�ن��ا( حلادث ف��ى �لبحر، و�لذى فق��دت على �إث��ره ذ�كرتها، يعر 

عليها )دين(، ويجد فى �الأمر فر�شة �شانحة لالنتقام. 

  قال��ت �ملمثل��ة �الأمريكية �ل�شه��رة �أجنلينا ج��ويل �إن �نف�شالها 
ع��ن زوجها �ملمثل بر�د بيت كان "�لوق��ت �الأ�شعب يف حياتي".  
وكان��ت �جنلين��ا ق��د �نف�شلت عن ب��ر�د بيت يف �شبتم��ر )�أيلول( 
2016، وتقدمت بطلب للطالق منه. وك�شفت �جنلينا )42 عامًا( 
يف ح��و�ر مع جمل��ة فاينتي ف��ر، يف عددها �ملق��رر �شدوره يف 
�لر�بع من �أغ�شط�س )�آب( �ملقبل �أن �الأمور بد�أت ت�شوء بينها وبني 
ب��ر�د بي��ت يف �شي��ف 2016. ويذك��ر �أن �لزوج��ني لديهما ثالث 
�أبن��اء بالتبني وه��م مادوك���س )15 عامًا( وباك���س )13 عامًا( 
وزه��ار� ) 12 عام��ًا( وثالثة �أبن��اء بيولوجيني وه��م �شيلو )11 
عام��ًا( و�لتوؤ�م فيفيان ونوك�س )9 �أعو�م(. وقامت �أجنلينا ب�رص�ء 

منزل جديد الأوالدها يف كاليفورنيا 
بعدم��ا تق��دمي بطل��ب �لط��الق، 

�جلدي��د  "�ملن��زل  وقال��ت: 
بالن�شب��ة  جدي��دة  خط��وة 
لنا، نح��ن نح��اول �أن نبذل 
لع��الج  جهدن��ا  ق�ش��ارى 
�الأ���رصة". وح��ول عالقتها 
�أبنائها بعد �النف�شال،  مع 

قال��ت �أجنلينا: "�أح��اول �أن 
�أك��ون �أم��ًا جيدة م��ن جميع 
�لنو�ح��ي".  و�أ�شاف��ت �أنه��ا 
�مله��ام  �أد�ء  يف  حت�شن��ت 

�ملنزلي��ة.  وكان ق��د تردد �أن 
خالفًا قويًا وقع بني بر�د بيت 

و�بنه مادوك�س على منت طائرة 
خا�ش��ة يف �شبتم��ر )�أيلول( 

2016، �أثن��اء �شفر �الأ�رصة 
من مدين��ة ني���س �لفرن�شية 
�إىل لو�س �جنلي���س. و�أفادت 

تقارير �أنه بعد و�شول �الأ�رصة 
للو���س �أجنلي�س، قامت �أجنلينا 

بط��رد بر�د بيت من منزلهما. 
وقد مت ترئ��ة بر�د بيت 

ب��اأي  �لقي��ام  م��ن 
فعل خاطئ بحق 

مادوك�س.

سيليستي زيجلر في النسخة الجديدة 

أنجلينا: انفصالي هو األصعب 
في حياتي

دياب تبوح بسر 
"ذا فويس" يوسف تستفز الجمهور

�لتكهن��ات و�لتاأوي��الت �لت��ى متمّ ويت��م تد�ولها حول �إم��كان حلول 
�لفنان��ني حمم��د ع�ش��اف وملحم زي��ن، كع�شوين يف جلن��ة حتكيم 
برنام��ج "ذ� فوي�س"، بدياًلً عن �لفنان كاظ��م �ل�شاهر �لذي كان قد 
�أعلن مر�ًر� �أثناء م�شاركته يف ذ� فوي�س يف مو�شمه �لثالث، عن عدم 
م�شاركت��ة يف جلان حتكي��م بر�مج �لهو�ة يف �ملو��ش��م �ملقبلة، من 

منطلق �نمّ �أع�شابه قد تعبت من كرة تعاطفه مع �مل�شرتكني.
ل��ذ� متمّ ت��د�ول ��شمي �لفنانني حمم��د ع�شاف وملحم زي��ن، كونهما 
جنم��ي �رصكة بالتينوم ريكوردز �ملنتج��ة الأعمالهما �لفنية، و�لتى 
تتب��ع بدورها جمموعة �م بي �شي، ما يوؤك��د رغبة �رصكة بالتينوم 
��ا، م��ن خ��الل  ��ا و�إعالميًّ يف ��شتثم��ار جنومي��ة فنانينه��ا �إعالنيًّ
م�شاركته��م يف بر�م��ج �ملو�هب كاأكر �لر�م��ج م�شاهدة . رغم كل 
ا برنام��ج ذ� فوي�س، مل  ه��ذه �لتاأويالت �لت��ى بدورها تخدم �إعالميًّ

توؤكد جمموعة MBC �و تنِف هذه �لتاأويالت.

تعر�ش��ت �لفنان��ة ر�نيا يو�شف لنق��د الذع ب�شبب �إح��دى �شورها 
�لت��ي ن�رصته��ا عل��ى ح�شابها على �ن�شتق��ر�م، و�لت��ي ظهرت فيها 
مرتدي��ة �شورت جين��ز. وكانت ر�نيا يو�شف ق��د ن�رصت �شورة لها 
وهي يف مول دبي، ترتدي �شورت جينز وبلوزة حمر�ء وتقف على 
�ل�شل��م، لتنهال عليها �لتعليقات �لناق��دة الإطاللتها و�لتي وجدها 
بع�س متابعيها غر منا�شب��ة، حيث �أنه يوجد تعليمات على باب 
�ملول بعدم �رتد�ء مالب�س جريئة. ويف �شورة �أخرى، ظهرت ر�نيا 
يو�ش��ف مع �بنتيها وخلفهما برج خليف��ة وعلقت قائلة: "حبايبي 
�لبن��ات و�أن��ا"، ومن ثم �نهال��ت عليها �لتعليقات �لت��ي �أكدت لها 
�إنه��ا تب��دو وكاأنه��ا �ل�شقيقة �لك��رى البنتيها ولي�ش��ت و�لدتهما، 
خا�شة و�أن �لفتاتني جتاوز� طولها. وتق�شي ر�نيا يو�شف عطلتها 
�ل�شنوية مع �بنتيها حيث �شافرن �إىل جورجيا يف بادئ �الأمر، ثم 

�جتهن جميعًا �إىل دبي.

قام��ت د�ئ��رة �ل�شينم��ا و�مل���رصح وبتوجيه م��ن قبل 
�ال�شت��اذ كاظم كز�ر مدير ق�شم �لفنون يف �لب�رصة عن 
�قامة مهرجانا فنيا كبر�مبنا�شبة �نت�شار�ت قو�تنا 
�مل�شلح��ة على فل��ول د�ع���س �ملنهاروع��ودة �حلبيبة 
نين��وى �ىل �ح�شان �لوطن حيث تغن��و� فناين �لد�ئرة 
بحب �لعر�ق و�شدح��ت حناجرهم باالأنا�شيد �لوطنيه 
و�لتي متجد �نت�شار�ت جي�شنا �لبطل وح�شدنا �ملقد�س 
و�رصطتن��ا �الحتادي��ة وكان حف��ال ر�ئع��ا ومهرجانا 
متمي��ز� يف جميع �ملقايي���س وكان يف �ل�شارع �لعام 
ومب�شاركة عامة �لنا�س و��شبحنا نهتف ونغني لبيك 

ياعر�ق وهذ� �لوطن منبيعه �خو�ن �شنة و�شيعة
كما �وعزنا مب�شاركة �شعبة �الأعالم و�ملتمثله مب�شوؤول 
�ل�شعب��ة �ال�شت��اذ رحيم ها�ش��م باملعاي�ش��ه و�لذهاب 
�ىل جبه��ات �لقت��ال وحتديد� يف �لقي��ارة وباخلطوط 
�الأمامي��ه و�ملبا���رصة م��ع �خو�نه �ملقاتل��ني وتقدمي 
�النا�شيد�لوطني��ه �لتعبوي��ه كم��ا ��شتط��اع من خالل 
جمه��وده �لفردي بت�شجيل �لعديد من �الغاين �لوطنيه 
و�لتي ت�شي��د بانت�شار�ت قو�تن��ا �الأمنيه وكانت هذه 
�لن�شاط��ات برعاي��ة �ل�شي��د وزي��ر �لثقاف��ة  وبتوجيه 
مبا���رص من قب��ل �لدكتورة �قب��ال نعيم �ملدي��ر �لعام 
لد�ئ��رة �ل�شينما و�مل�رصح ف�شكر� لكل هذه �جلهود �لتي 

دعمت والتز�ل تدعم �لد�ئرة خدمة للعر�ق �لعظيم
وكان��ت له��ذه �لد�ئ��رة �لعريقه �ش��والت وجوالت يف 
جمي��ع �مل�ش��اركات �ملحلي��ه و�لعاملي��ة حي��ث كانت 
وبدع��وة  موؤخ��ر�  ومت  �ملهرجان��ات  كل  يف  ت�ش��ارك 
من �ل�شقيق��ة م�رصمل�شاركة فرق��ة �خل�شابة �لب�رصية 
ومبو�فقة �ل�شيد وزير �لثقافة �ال�شتاذ فرياد ر�وندزي 
لتمثي��ل �لع��ر�ق يف مهرج��ان �الأ�شماعيلي��ة �ل��دويل 
�ملقام يف 21/8 لتقدمي بع�س �للوحات �لفولكلورية 

وبع���س �لفو��ش��ل �لغنائي��ة وفو��ش��ل �يقاعي��ة م��ن 
�ل��رت�ث �لب���رصي وعن �خ��ر �لن�شاطات  له��ذه �لد�ئرة 
ق��ام �ال�شتاذ كز�ر بتكرمي عدد م��ن �لفنانني و�الدباء 
و�ملثقف��ني تثمينا مل�شاركتهم بهذ� �لكرنفال و�لعر�س 
�جلماهري فكان��ت �م�شية ر�ئعة وكانت ليله ب�رصية 
جميل��ه وهي تغن��ي وحتتفل بع��ودة �لعزي��زة �لغاليه 
مدين��ة �حل��ب و�جلم��ال �م �لربيع��ني نين��وى �حل��رة 

فبورك��ت كل �جله��ود �لت��ي �شاهم��ت باأجن��اح ه��ذ� 
�حلف��ل كما وجه �ال�شتاذ ك��ز�ر �شكره وتقديره ملعايل 
�لوزير وللدكتورة �قب��ال نعيم و�ىل �شعبة �العالم يف 
ق�ش��م �لفن��ون بالب�رصة و�ىل كل منت�شب��ي �لد�ئرة من 
موظفني و�عالمي��ني وفنانني عا�س �لع��ر�ق حر� �بيا 
�شاخما �للهم �حفظ �لعر�ق من كيد �لكائدين و�ن�رصنا 

على �لقوم �لكافرين

الحناجر تصدح حبًا بالعراق العظيم وابتهاجًا باالنتصارات الكبيرة مايا رانيا
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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�����ص 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 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

لضمان االنتشار 
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االعالن في جميع 
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