
محمود الجندي يعتزل نهائيًا 

حماقي يستعيد حسابه

نيللي كريم مستاءة والسبب

    ق��ال �لفن��ان �مل���ري حمم��ود �جلن��دي، �إن��ه ق��رر 
�عت��ز�ل �لتمثي��ل ب�ش��كل نهائ��ي، ب�شب��ب �شع��وره بع��دم 
تقدي��ر �شناع م�شل�شله �لأخ��ر "رم�شان كرمي" لتاريخه 
�لفن��ي.  و�أ�شاف �جلندي، �أنه فوجئ بتهمي�شه يف �أعمال 
�لدعاي��ة �خلا�ش��ة مب�شل�شل��ه �لأخر، �ملاأخ��وذ ��شمه من 
�شخ�شي��ة "كرمي" �لتي يج�شده��ا عرب �لأحد�ث، حيث �أكد 
�أن ق��ر�ره نهائ��ي ول رجع��ة فيه. وعن م�ش��ر دوره يف 
�جلزء �لثاين من م�شل�شل "�أفر�ح �إبلي�س" �أو�شح �أنه �شوف 
ي�شتكم��ل ت�شوير م�شاه��ده فيه مبا �أن��ه مرتبط بعقد مع 
�جله��ة �ملنتجة، و�شوف يكون ه��ذ� �لعمل ليكون مبثابة 
�آخر �أعماله �لفنية.  يذكر �أن م�شل�شل "رم�شان كرمي" من 
بطول��ة روبي و�ري��ف �شالمة و�شيد رج��ب وجنالء بدر 

وريهام عبد �لغفور وكوكبة من �لنجوم.

تعر���س ح�ش��اب �لفن��ان حمم��د حماق��ي، عل��ى موقع 
�لتغريد�ت �لق�شرة تويرت �إىل �لخرت�ق،  وكتب �لهاكرز 
�ملخ��رتق للح�شاب عرب ح�شابه: "�لزمالك هو �لأف�شل .. 
�أهلى مني وبتاع مني"، وورد فى ر�شالة �شابقة حل�شاب 
حماق��ى: " مت �لخرت�ق بنجاح ..�أب��و �لقا�شم  من هنا.. 
فاطم��ة". و�رع��ان ما ��شتع��اد �لفنان حمم��د حماقي 
ح�شاب��ه على تويرت، وح��ذف �لتدوين��ات �ل�شابقة دون 

تو�شيح �أي معلومات حول �ملو�شوع.
يذك��ر �أن �لنج��م حمم��د حماق��ي م��ن ع�ش��اق �لفانل��ة 
�حلم��ر�ء، �ل��ذى مل ي��رتدد ف��ى �أى منا�شب��ة ع��ن �إعالن 
�نتمائ��ه وت�شجيع��ه للنادى �لأهلي من��ذ �ل�شغر وحلمه 
باللعب فيه وغنى حماقي لالأهلي �أغنية "�أجيال بت�شلم 

بع�س".

نف��ت �لفنانة �مل�رية نيلل��ي كرمي ما تردد من �أنباء 
ع��ن جت��دد �خلالفات بينه��ا وب��ني زميلته��ا �لفنانة 
زين��ة، �إث��ر �متناع �لأخ��رة عن �لظه��ور يف �للقاء�ت 
�لتلفزيوني��ة �خلا�ش��ة مب�شل�شلهم��ا �جلدي��د "لأعل��ى 
�شع��ر"، �ل��ذي ُعر�س يف رم�ش��ان �ملنق�ش��ي. وقالت 
نيلل��ي، ، �إنه��ا �أ�شبح��ت م�شتاءة من ه��ذه �ل�شائعات، 
�لو�ق��ع، م�شيف��ة  �أر���س  �لت��ي ل م��كان له��ا عل��ى 
بقوله��ا: "�رحم��وين م��ن ه��ذه �ل�شائع��ة، فل��م ين�شب 
خالف��ًا بيني وبني زين��ة �أثناء �لت�شوي��ر حتى يتكرر 
جم��دد�ً"، م�شيفة "عالقتنا �أكرث م��ن جيدة وي�شودها 
�حلب و�لح��رت�م �ملتبادل بينن��ا، و�شائعة خالفاتنا 

�أ�شحكتنا كثر�ً �أثناء ت�شوير م�شاهدنا معًا".

 عادت النجمة العاملية �صيلني ديون للقرن الـ 18 يف باري�س، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر 49 عاما بجل�صة ت�صوير كربى، فكانت مرتدية 
،"Palais Royal" مالب�س كال�صيكية ف�صفا�صة باللون الرمادى و قبعة باللون الأ�صود وذلك فى حديقة

بغداد

49      33 ALJOURNAL
الأراء واملقالت تعرب عن راأي كتابها ول تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

journaliraq.com

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �لأجهزة �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 ... 

الن ، وملتابعــــة اخــــر امل�صــــتجدات التــــي تظهــــر على ال�صــــاحة العراقيــــة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية ، وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

عرب الجهزة الذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن 

اإيجــــاد التطبيــــق اخلا�س بنا، واأي�صــــًا الدخول اإىل اأي �صــــفحة وقــــراءة تعليقات 
القــــراء حــــول خــــرٍب اأو برنامٍج معــــني واأي�صــــًا كتابة اآرائــــك اخلا�صــــة، كما ميكنك 
م�صــــاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صــــره على ح�صــــاباتك اخلا�صــــة على �صــــبكات التوا�صل 

الإجتماعي كالفي�صبوك 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

     

   �أك��دت �شبكة "�إت�س بي �أو" يوم �أم�س �ل�شبت وفاة �ملمثل 
نيل�ش��ان �يلي���س، �ل��ذي ��شته��ر ب��اأد�ء �شخ�شي��ة لفاييت 
رينول��دز يف �مل�شل�ش��ل �لتلفزيوين �لأمريك��ي �ل�شهر "ترو 
بل��ود"، ع��ن 39 عام��ًا. وقال��ت �ل�شبك��ة �لتلفزيونية "لقد 
�شعرن��ا باحل��زن �ل�شدي��د ل�شماعن��ا نب��اأ وف��اة نيل�ش��ان 
�يلي���س". وتابعت �ل�شبكة يف بي��ان �شدر عنها �أن نيل�شان 
كان ع�ش��و�ً لفرتة طويل��ة يف �أ�رة )�إت�س بي �أو( �لتي "لن 
تن�ش��ى جت�شي��ده �ملتمي��ز ل�شخ�شي��ة لفايي��ت يف م�شل�شل 
ت��رو بلود". وكانت �إميلي جر�ش��ون �شين�س، مديرة �أعمال 
�يلي�س، قالت يف وق��ت �شابق ملوقع "هوليوود ريبورتر"، 
�ملعني باأخب��ار �مل�شاهر، �إن نيل�ش��ان توفى بعد معاناة 
من "م�شاعفات ق�شور �لقلب". و�شارك �ملمثل �ملولود يف 
�إلينوي يف جميع �لأجز�ء �ل�شبعة مل�شل�شل "ترو بلود" بدء� 

من عام 2008.

مل تتمكن ميالنيا تر�م��ب ، زوجة �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب  
م��ن �لإن�شم��ام �إىل برنامج �لأن�شطة لقادة "قم��ة �لع�رين"، حيث 
حا�ر �ملتظاه��رون �ملكان �لذي تقيم فيه يف هامبورغ، و�غلقو� 
جميع خمارج �لفندق. ويف ذلك �حلني، قالت متحدثة باإ�شم ميالنيا 
يف ت�ري��ح لوكال��ة �لأنباء �لأملانية: "مل نح�ش��ل حتى �لآن على 
ت�ري��ح �أمني م��ن �ل�رطة ملغادرة د�ر �ل�شياف��ة". وكانت عائلة 
تر�مب قررت �لإقامة يف د�ر �شيافة تابعة 
ملجل���س �ل�شي��وخ يف هامب��ورغ، بع��د 
�أن عج��ز �لوف��د �لأمريكي ع��ن �إيجاد 
فن��دق منا�شب للرئي���س يف �ملدينة. 
وه��ذ� �ملبنى، �لو�ق��ع و�شط حديقة 
ر�ئعة على نهر �أل�شرت، يعود تاريخ 
بنائ��ه �إىل عام 1868، وي�شتخدم 
ل�شت�شاف��ة كب��ار �ل��زو�ر، حي��ث 
�شب��ق �أن ن��زل فيه �لأمر 
ت�شارل��ز  �لربيط��اين 
ديان��ا،  و�للي��دي 
للحزب  �لعام  و�لأمني 
�ل�شوفييتي  �ل�شيوع��ي 
بريجني��ف،  ليوني��د 
�ل��دول  م��ن  وق��ادة 

�لإ�شكندنافية.

وفاة نلسان إليس
 نجم مسلسل "ترو بلود" 

المتظاهرون يحاصرون 
ميالنيا ترامب في الفندق


