
دينا تنفي أستعانتها بحراسة   

الشريف يحتفل "كفر دلهاب"   

غادة عبد الرازق في مأزق

نف��ت �لفنان��ة �ال�ضتعر��ضي��ة دين��ا م��ا ت��ردد من �أنب��اء عن 
��ضتعانتها برجال حر��ضة يف حتركاتها �ليومية، على خلفية 
تلق��ي �ضبك��ة Mbc تهدي��د�ت م��ن تنظيم د�ع���ش �الإرهابي 
بقتل �أبطال م�ضل�ضل "غر�بيب �ضود"، �لذي ُعر�ش يف رم�ضان 
�ملنق�ض��ي. وقالت دينا، يف ت�رصيح له��ا �إنها ال تخ�ضى �أحًد� 
�ضو�ء د�ع�ش �أو غريه، الأنها �ضخ�ضية موؤمنة باالأقد�ر �الآلهية، 
م�ضيف��ة �أنه��ا تتح��رك د�ئًما برفق��ة مدير �أعماله��ا، وحمبة 

�لنا�ش يف �ل�ضارع حتميها من �أي مكروه.
وي�ض��ارك يف بطول��ة "غر�بيب �ضود" �ضيد رج��ب و�ضمر عالم 
ور�مز �أمري وحممد �الأحمد ور��ضد �ل�ضمر�ين ويعقوب �لفرحان 
ومروة حمم��د وعلي �ل�ضعد و�أ�ضيل عمرن��ا، من �إخر�ج ح�ضام 

�لرنتي�ضي وعادل �أديب وح�ضني �ضوكت.

يحتف��ل �لفنان �مل�رصي يو�ضف �ل�رصي��ف بنجاح م�ضل�ضله 
�الأخ��ري "كف��ر دلهاب"، م�ض��اء �ليوم ، د�خل �أح��د �لفنادق 
�لكربى بالقاهرة، وذلك بح�ضور و�ضائل �الإعالم �مل�رصية 

و�لعربية. 
وي��رد �ل�رصيف عل��ى ��ضتف�ض��ار�ت �ل�ضحافي��ني ومر��ضلي 
�لقن��و�ت �لف�ضائي��ة بخ�ضو�ش م�ضل�ضل��ه �جلديد، ويو�ضح 
حقيق��ة وج��ود �إ�ضقاط��ات �ضيا�ضية �ضم��ن �أحد�ثه، و�ضبب 
تعاقده جمدد�ً مع �ملنت��ج تامر مر�ضي على م�ضل�ضل جديد 

لرم�ضان 2018.
"كف��ر دله��اب" روجين��ا وه��ادي  وي�ض��ارك يف بطول��ة 
�جليار ور�مز �أمري وحمم��د ريا�ش و�ضهر �ل�ضايغ و�ضفاء 
�لطوخ��ي، من تاأليف عم��رو �ضمري عاط��ف، و�إخر�ج �أحمد 

نادر جالل.

 �نهال��ت �النتق��اد�ت عل��ى �لفنانة �مل�رصي��ة غادة عبد 
�ل��ر�زق، عق��ب قيامه��ا بب��ث مبا���رص لها ع��رب ح�ضابها 
�لر�ضم��ي مبوق��ع "�ن�ضتغ��ر�م"، يف �ل�ضاع��ات �الأوىل من 
�ضباح �ليوم، حيث ظه��رت �لنجمة �مل�رصية فيه �أجز�ء 
ح�ضا�ض��ة م��ن ج�ضدها، �أثن��اء تو��ضلها م��ع حمبيها من 
مق��ر وجوده��ا بج��زر �ملالدي��ف، حي��ث مت�ض��ي هناك 
�إج��ازة ق�ض��رية برفق��ة عائلتها. وحذفت غ��ادة �ملقطع 
�مل�ضور لها، بعد تعر�ضها لهجوم عنيف من جمهورها، 
حي��ث مل تتحمل ح��دة �النتق��اد�ت، فا�ضط��رت الإغالق 
خا�ضي��ة �لتعليقات من ح�ضابه��ا، وت�ضعي حاليًا حلذف 
ه��ذ� �ملقطع م��ن موقع "يوتي��وب".  وت�ض��درت �لفنانة 
�مل�رصي��ة "تريند" موقع تويرت عقب هذه �لو�قعة، حيث 

طالبها عدد من حمبيها ب�رصورة �العتذ�ر.

اجلديد  األبومها  اأغاين  خاللها  �ستقدم  والتي  املقبل،  العام  يف  اأ�سرتاليا  يف  جولتها  عن  �سيدين  يف   ، بريي،  كاتي  الأمريكية  البوب  جنمة  اأعلنت 
"ويتن�س".
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�ضية  و�القت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �مل�ضتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�ضع �لكامري� على �ضورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

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�س بنا، واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة 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�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

     

 �عتذرت جنمت��ا تلفزيون �لو�قع كيند�ل وكايلي جيرن بعد موجة 
غ�ض��ب �ضببها قيامهم��ا ببيع قم�ضان قطني��ة غالية �لثمن تظهر 
وجهيهم��ا يغطيان �ضور فرق مو�ضيقي��ة وفنانني م�ضهورين مثل 

ذ� دور وبينك فلويد و�أوزي �أوزبورن وغريهم.
ويف ث��اين خط��اأ ت�ضويق��ي يت��ورط في��ه موؤخ��ر�ً �أفر�د م��ن عائلة 
كارد��ضيان، قالت كيند�ل وكايل��ي جيرن �إنهما �ضحبتا �لقم�ضان 
�لت��ي يبلغ �ضع��ر �لو�حد منه��ا 125 دوالر�ً بعد ي��وم من طرحها 
للبي��ع. وقال��ت �ل�ضقيقت��ان يف بي��ان: "مل تك��ن ه��ذه �لت�ضامي��م 
مدرو�ض��ة ب�ض��كل جي��د، ونح��ن نعت��ذر ب�ض��دة الأي �ضخ���ش �ضع��ر 
بالغ�ض��ب �أو �الإ�ضاءة، خا�ضة عائالت �لفنانني". و�أ�ضاف �لبيان: 
"نحن من �أ�ضد �ملعجبني مبو�ضيقاهم، ومل تكن لدينا �لنية الزدر�ء 

هذه �لرموز �لثقافية باأي حال من �الأحو�ل".
جاءت �خلطوة بعد غ�ضب من �أقارب بع�ش �لفنانني ور�ضائل من 
مو�ضيقي��ني �آخرين ب�ض��اأن ��ضتخد�م �ضوره��م دون �حل�ضول على 
�إذن. وكتب��ت �ضارون �أوزبورن زوج��ة �أوزي �أوزبورن على تويرت: 
"يا فتيات، مل حت�ضال على حق و�ضع وجهيكما على �ضور رموز 

مو�ضيقية، ركز� على ما تعرفان.. ملمع �ل�ضفاه".

 
تعت��زم �لفنانة �لرب�زيلية �ألي�ش بر�غا �لظهور يف �الإ�ضد�ر �ملقبل 
م��ن �ضل�ض��ة �أف��الم "X-Men" �أو "رج��ال �إك�ش" �ل��ذي يحمل 
عن��و�ن "NewMutants �مل�ض��وخ �جل��دد" �إخ��ر�ج �الأمريكي 

جو�ش بون، ح�ضبما �أفادت جملة )ذ� هوليوود ريبورتر(.
 I Am" و�ضتح��ل بر�غ��ا )34 عام��ًا( �ملعروف��ة باأدو�ره��ا يف
Legend" �أو "�أن��ا �أ�ضطورة" و"Predator" �أو "مفرت�ضات" 
و"Elysium" �أو "�إيلي��زمي" وحالي��ًا ع��رب �ضا�ض��ة �لتلف��از من 
خالل �ملو�ضم �لثاين من "Queen of the South" �أو "ملكة 

من �جلنوب" حمل �الأمريكية روز�ريو دو�ضن. 
وكانت دو�ضن )38 عامًا( ذ�ت �الأ�ضول �لبورتوريكية �أعلنت عدم 

�مل�ضاركة يف �لعمل الأ�ضباب ال تز�ل غري معروفة. 
و�ضيق��وم ببطول��ة "New Mutants" �مل�ضتوحى من �لر�ضوم 
�مل�ض��ورة �لتي ظهرت يف ثمانيني��ات �لقرن �ملا�ضي من تاأليف 
كري���ش كالرميونت وبوب مكليود وبي��ل �ضينكيويتز، كل من �أنيا 

تايلور ومي�ضي وليامز وت�ضاريل هيتون. 
ويتميز �لفيلم �جلدي��د باخلروج عن �مل�ضهد �خليايل �ملاألوف يف 

 ."X-Men" الأفالم �الأخرى يف �ضل�ضلة�
و�ضيب��د�أ ت�ضوير �لفيلم يف يوليو )مت��وز( �ملقبل و�ضيقدم يف دور 

�لعر�ش يف �أبريل )ني�ضان( 2018.

كيندال وكايلي جينر تعتذران 
من الجمهور

أليس براغا تشارك في الفيلم المقبل 
"X-Men" من سلسلة


