
أبو عوف ينتحل صفة جراح   

حنان مطاوع تعتذر 

مي كساب تعلن معركتها 

مفاوضات مع أصالة بشأن "الخلية"

�أع��رب �لفنان �مل�رصي، ع��زت �أبو عوف، ع��ن �أمنيته يف 
��صئن��اف ت�صوي��ر م�صل�صل��ه �جلديد "�صفني ل��ويل"، �لذي 
توق��ف لظروف �إنتاجية رغم �أن��ه كان من �ملقرر عر�صه 
يف رم�ص��ان �ملا�صي.  وقال �أبو ع��وف، �إن هذ� �مل�صل�صل 
�إنت��اج م���رصي عر�ق��ي، وي�صتح��ق �لعر���ض و�مل�صاهدة 
ب�صب��ب ج��ودة ن�ص��ه، كم��ا �أنه مكت��وب بحرفي��ة �صديدة، 
و�أحد�ثه تدور د�خل مركز جتميل متتلكه دكتورة "لويل"، 
�لتي تلعب دورها �لفنانة ر�ند� �لبحريي. و�أ�صاف "�أج�صد 
�صخ�صي��ة ج��ر�ح جتمي��ل نكت�ص��ف مب��رور �لأح��د�ث �أنه 
ح��اق رجال، حيث تق��ع �لعديد من �ملو�ق��ف �لكوميدية 
�لتي �أ�صحكتني كثري�ً عن��د قر�ءتي لل�صيناريو". وي�صارك 
يف بطول��ة "�صف��ني ل��ويل" �إمي��ان �ل�صي��د وحممد �رصف 

و�لعر�قي كاظم �لقري�صي وكوكبة من �لنجوم

�عت��ذرت �لفنان��ة �مل�رصي��ة حن��ان مط��اوع ع��ن ع��دم 
�مل�صارك��ة يف بطول��ة م�صل�ص��ل "�ل���رص" للمخ��رج حمم��د 
حم��دي، بع��د �صعوره��ا بالإره��اق م��ن م�صاركتها يف 3 
�أعم��ال تليفزيونية يف رم�ص��ان �ملا�صي.   حنان �طلعت 
عل��ى �ل�صيناري��و وق��ر�أت تفا�صي��ل دوره��ا، ومل جتد فيه 
جدي��د�ً يحم�صها للمو�فق��ة عليه، ولذلك ف�صل��ت �لعتذ�ر 
عن��ه، خا�صة و�أنه ينتم��ي لنوعية �أعم��ال �ل�صتني حلقة، 
مم��ا يتطل��ب منها تفرغَا تام��ًا لت�صويره خ��ال �ملرحلة 
�ملقبلة. وغادرت حن��ان �لقاهرة، �ليوم �لثاثاء، متجهة 
�إىل �أوروب��ا لق�صاء عطلتها �ل�صيفي��ة هناك، ومن �ملقرر 
�أن تع��ود �إىل �لقاه��رة، منت�ص��ف �ل�صهر �جل��اري، لقر�ءة 

�لأعمال �ملعرو�صة عليها وح�صم موقفها منها.

 خال ف��رة حمله��ا و�إجنابها لبنته��ا �لأوىل فريدة، 
 Kكت�صب��ت �لفنانة مي ك�صاب �لكث��ري من �لوزن �لز�ئد�

وكانت حتاول خ�صارته خال �لفرة �ملا�صية.
ولكن يبدو �أن حماولت مي ك�صاب مل تكن جّدية طو�ل 
�لأي��ام �ملا�صية، لذ� قررت �أن تاأخ��ذ وقفة مع نف�صها، 

وتبد�أ معركتها خل�صارة وزنها مع طبيبها �خلا�ض.
Instagram، �صارك��ت م��ي  وع��ر ح�صابه��ا عل��ى 
ك�ص��اب جمموعة �ص��ور عائلية مع زوجه��ا و�أقاربها، 
و�أعلنت �أن ه��ذه �ل�صور �صتكون �آخر �ل�صور �لتي تظهر 
فيها بهذ� �ل��وزن �لز�ئد، و�لذي و�صلت له للمرة �لأوىل 
يف حياته��ا، و�أنه��ا ق��ررت �أن تبد�أ يف خ�ص��ارة وزنها 

لتعود ل�صكلها �لطبيعي.

 دخ��ل �ملخ��رج ط��ارق �لعريان يف مفاو�ص��ات جادة مع 
زوجت��ه �ملطربة �ل�صورية �أ�صال��ة، لغناء �لأغنية �لدعائية 
لفيلمه �جلدي��د "�خللية"، �ملقرر طرحه ب��دور �لعر�ض يف 
عي��د �لأ�صح��ى.  وق��ال م�ص��در من د�خ��ل �لفيل��م، �إنه مت 
�ل�صتقر�ر على �ل�صاعر �أمري طعيمة لكتابة كلمات �لأغنية، 
�لتي تدور ح��ول �ل�صام و�ل�صتقر�ر، بحكم مناق�صة �لفيلم 
لظاه��رة �لإره��اب يف م���رص، م�صيف��ًا �أن �صن��اع �لفيلم 
وج��دو� �أن �أ�صالة هي �لأن�صب لغناء �لأغنية، ولكن مل يتم 
�لتعاق��د معها ر�صميًا حتى �لآن. فيلم "�خللية" من بطولة 
�أحم��د عز و�أمينة خليل و�أحمد �صفوت وريهام عبد �لغفور 
و�صامر �مل���رصي و�أحمد �صاح ح�صني و�لتون�صية عائ�صة 

بن �أحمد، ومن تاأليف �صاح �جلهيني.

النجمة الرتكية احل�صناء �صبيل كان حتتفل بعيد ميالدها و�صط ح�صزر االهل واال�صدقاء 

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

يو��ص��ل �لنجم �أحم��د �ل�صق��ا حت�صري�ته �ملبدئي��ة لفيلم 
"عل��ى خ��ط �لن��ار"، و�ل��ذى يتن��اول ق�ص���ض بطولي��ة 
لرج��ال �جلي�ض �مل�رصى، من �إنتاج ه�ص��ام عبد �خلالق، 
و�إخر�ج �صوقى �ملاج��رى، و�لذى بد�أ بالفعل فى معاينة 
�أماك��ن �لت�صوي��ر، وو�ص��ع ت�صور�ته، لر�صي��ح �لفنانني 

�مل�صاركني.
ومل يتح��دد موع��د نهائى حت��ى �لآن عن ب��دء �لت�صوير، 
وعم��ا �إذ� �صيكون خ��ال �لأ�صابيع �ملقبل��ة، �أم �صين�صغل 
�ل�صقا فى عمل �آخر، وي�صهد هذ� �لفيلم عودة �لنجم �أحمد 
�ل�صقا للمنتج ه�صام عبد �خلالق، و�لذى قدم له جمموعة 
متمي��زة من �أفام��ه �لكرى �أبرزها "�جلزي��رة" بجز�أيه، 

و"حرب �أطاليا".
يذكر �أن �لنجم �أحمد �ل�صقا يعر�ض له حاليا فيلم "هروب 
��صطر�رى"، و�لذى حقق �أكر �إير�د�ت فى تاريخ �ل�صينما 
�مل�رصي��ة، حيث و�صلت �إىل 47 مليون جنيه حتى �لآن، 
وي�ص��ارك ف��ى بطولته كل م��ن �أمري كر�رة وغ��ادة عادل 
وفتح��ى عب��د �لوه��اب وم�صطف��ى خاطر وبا�ص��م �صمرة 
و�أحم��د ز�ه��ر و�آخ��رون، م��ن تاألي��ف حممد �صي��د ب�صري، 

للمنتج حممد �ل�صبكي،  و�إخر�ج �أحمد خالد مو�صى.

�أعلنت �جلهة �ملنظمة مل�صابقة �جمل وجه يف �لعامل لعام 
2017 �ن�صمام �لنجمة �لعربية ن�رصين طاف�ض �ىل لئحة 
�ملر�صح��ني، يف �لن�صخة �ل�28 من �ملناف�ص��ة �لتي �أ�ص�صها 

�لناقد �لفني �لعاملي "تي �صي كاندلر".
و�أعرب��ت �لفنانة �ل�صابة ع��ن �صعادتها بدخ��ول �ملناف�صة 
عر ح�صابها على تطبيق "�نت�صغر�م"، حيث ن�رصت �صورة 
تر�صيحها معلقًة بالقول: "�صكر� على تر�صيحي كو�حدة من 
�أجم��ل مئة وجه يف �لع��امل"، علم��ًا �ن ماحمها �خلا�صة 

وجمالها ير�صحانها للمناف�صة بقوة على �للقب �لعاملي.
وُتعل��ن يف 27 كان��ون �لأول/دي�صم��ر من ع��ام 2017 
تت�صم��ن  �لت��ي  �ملناف�ص��ة  نتائ��ج  �جل��اري 
قائمت��ي م�صاه��ري وجن��وم م��ن �لن�ص��اء 
�ول  �لوج��وه  �جم��ل  م��ن  و�لرج��ال 
هولي��وود،  ذل��ك  يف  مب��ا  �لع��امل، 

وبوليوود، و�لعامل �لعربي، و�آ�صيا.
وتن���رص ه��ذه �لقائم��ة لأجمل وجوه 
 ،1990 ع��ام  من��ذ  �مل�صاه��ري 
�لنا���رص  �ملوق��ع  وين���ض 
�نديبيندين��ت  "ذ�  له��ا، 
�أن  عل��ى  كريتي��ك" 
�ختي��ار  عملي��ة 
ه��ري  مل�صا �
ك��ني  ر مل�صا �
�لقائم��ة  يف 
يعتمد  �ل�صنوي��ة 
معاي��ري  عل��ى 
�أبرزها  م��ن  عّدة 
�لنا���ض،  ح��ب 
 ، ل جلم��ا � و
 ، ق��ة نا لأ � و
 ، لتمي��ز � و

و�جلر�أة.

أحمد السقا "على خط النار"

نسرين بين أجمل مئة وجه  

تعهد جورج وأمل 
كلوني ؟؟ يدشن "محطة مصر تيوب"

 ق��رر �ملمثل جورج كلوين وزوجته �أمل، م�صاعدة 3 �آلف طفل 
�صوري لجئ على دخول �ملدر�صة يف �ل�صنة �لدر��صية �جلديدة 
يف لبن��ان، بعدم��ا �أوردت تقاري��ر �صادرة ع��ن �لمم �ملتحدة 
ب��اأن 200 �ألف ول��د �صوري ه��ارب ب�صبب �حل��رب حرمو� من 
�ملدر�ص��ة. و�صيم��ول تدري���ض ه��وؤلء �لأولد ب��� 2،25 مليوين 
دولر م��ن منظم��ة “ذي كل��وين فاوندي�ص��ن ف��ور جا�صت���ض” 
“هويل��ت ب��اكارد”  و”غوغ��ل”، ف�ص��ًا ع��ن تق��دمي �رصك��ة 
و�صت�صم��ح  دولر.  ملي��ون  بقيم��ة  جتهي��ز�ت  للكومبيوت��ر�ت 
ه��ذه �ل�رصك��ة مع �ليوني�ص��ف ل�صبع مد�ر���ض ر�صمية يف لبنان 
بتوف��ري �لتعليم لهوؤلء �لولد �لذين يرتادون �ملدر�صة ر�هنًا. 
و�صت�صم��ح كذل��ك بتجرب��ة م���رصوع منوذجي ي�ص��ع بت�رصف 
�أولد لبناني��ني ولجئ��ني و�صائل تكنولوجي��ة حديثة على ما 

�أعلن �لزوجان كلوين. 

    د�ص��ن �لنج��م �مل�رصي �أ���رصف عبد �لباقي قن��اة جديدة على 
موق��ع يوتي��وب، حتم��ل ��صم "حمط��ة م�رص تي��وب"، �لت��ي تعد 
�أح��د م�صاريعه �جلديدة يف �لف��رة �حلالية، و�صيقدم من خالها 
مفاج��اآت عدي��دة، م�رصوع عبد �لباقي �جلدي��د ياأتي عر حمطة 
تلفزيوني��ة يتم بثها ع��ر موقع يوتيوب.  و�أكد عب��د �لباقي، �أن 
�ملحط��ة �صتت�صمن لقطات م��ن م�صل�صات و�أف��ام وم�رصحيات 
وبر�م��ج ه��و�ء �صيت��م �لإع��ان عنه��ا يف وق��ت لح��ق، بجانب 
تغطية خا�صة وح�رصية لكل �أخبار م�رصح م�رص وم�رصح م�رص 

للعر�ئ�ض وم�رصح م�رص لاأطفال.
يذك��ر �أن �لنجم �أ�رصف عب��د �لباقي يقدم حالي��ًا �ملو�صم �لثالث 
من م�رصح م�رص �أيام �خلمي�ض و�جلمعة و�ل�صبت من كل �أ�صبوع، 
وهو م��ن تاأليف و�إخر�ج ن��ادر �صاح �لدين و�إخ��ر�ج تلفزيوين 

�صعيد حامد و�إنتاج �صادق �ل�صباح. 

بع��د �لت�صعي��د �ملتعمد من �صريي��ن عبد �لوه��اب لأزمتها مع 
�ملط��رب عمرو دي��اب، تر�جع��ت قلي��ًا تعليق��ات �لإد�نة من 
جنوم �لفن �مل�رصي، ليحّل حمله��ا منا�صد�ت و��صعة للمطربة 
�مل�رصي��ة بالت��ز�م �ل�صك��وت، وع��دم �لتفك��ري ول��و حت��ى يف 
ا،  �لعت��ذ�ر، ور�أى بع�صه��م �أّن كل كلم��ة تقوله��ا �صريين حاليًّ

متّثل �إهانة �صديدة للفن �مل�رصي ورموزه.
�ل�صاع��ر به��اء �لدي��ن حمم��د ق��ّدم نف�ص��ه كط��رف حمايد بني 
�له�صب��ة و�صريي��ن، و�كتف��ى بقول كلم��ة "كفاي��ة" لاخرية، 
موؤك��ًد� �أنه حتى �لعتذ�ر مل يعد مقب��وًل منها، وقال: عزيزتي 
�صريي��ن عبد �لوهاب.. �أنا بعزك ود�فعت عنك كتري.. ويف نف�ض 
�مل��كان �للي د�فعت عنك فيه حلظة خافك مع �لفنان �مللحن 

عمرو م�صطفى.. لزم دلوقت �أقولك لأ .. وكفاية .. و�صمت".
و�أ�ص��اف بهاء: "عمرو دياب كي��ان كبري ومن �ل�صعب تكر�ره 
.. ده غ��ري �إن��ه و�جهة لين��ا وللوط��ن �لعربي كل��ه .. وحتى لو 
ح�ص��ل خاف معاه لزم يكون ب�صكل لئق وغري معلن.. لأننا 
بالفع��ل عمرنا ما�صمعناه ول �صوفناه بيغلط يف حد �أو زميل.. 
ده غ��ري �إن ماحد���ض فاهم ول ع��ارف هو عمّلك �إي��ه.. و�نتي 
و�ل��كل عارف��ني �إين �أكر و�أ�صدق من �إين �أجام��ل �أو �أنافق حد 
فيك��م.. عل�صان كده لزم �أقول��ك كفاية يا �صريين، وخّلي بالك 
وماتخ�رصي���ض جماه��ريه �للى جت��اوزت 90 % من �ملجتمع 
�لعرب��ي وميكن �أكر.. و�ملطلوب منك �ل�صمت، لأّن �لوقت م�ض 
وق��ت �عت��ذ�ر!! �ملمثل وليد ف��و�ز رف�ض ما ي��ردد �لبع�ض عن 
حاج��ة �صريين ملن يعّلمها �أ�صول �ل��كام، موؤكد� �أنها حتتاج 
م��ن يعلمها ف�صيلة �ل�صم��ت، وقال: �صريي��ن �أجمل �صوت يف 
�لعامل �لعربي دلوقتي ودي �صهادة حق.. و�أنا م�ض مو�فق �أنها 

حمتاجة حد يعلمها تتكلم.. هي حمتاجة حد يعلمها ت�صكت!!
�لفن��ان و�ل�صيناري�صت عمرو حممود يا�صني، طلب من ��صدقاء 
�صريي��ن �لتدخ��ل لنقاذها من نف�صه��ا وق��ال: ماكنت�ض عايز 
�أتكل��م عن �ملو�صوع ده، ب�ض م���ض قادر من �لآخر كده �لنا�ض 
له��ا �لظاه��ر، �إحنا م�ض بن�رصب �لودع، عم��رو دياب هو جنم 

م�رص و�لوطن �لعربي وق�صة جناح ُتدّر�ض، و�ملوهبة لوحدها 
م�ض كفاية �أّن ت�صنع جنًما �أو جنمة، و�لهرتلة و�لعبط �آخرتهم 
وح�ص��ة!! �لناقد طارق �ل�صناوي طال��ب �جلميع بتجاهل كام 
�صريي��ن عبد �لوه��اب و�لركيز على �أغنياتها فق��ط، موؤكًد� �أّن 

كل كلم��ة تنطقه��ا خارج �لغن��اء ت�صحب م��ن ر�صيدها �لفني 
�لكث��ري!! �صريي��ن نف�صه��ا قال��ت لل�صع��ب �لتون�ص��ي ل��و كامي 
على �مل���رصح بيزعلكم ح�صكت خال�ض .. فه��ل تلتزم بقر�رها 

وت�صمت؟

نجوم الفن يناشدون شيرين عبد الوهاب بـ "السكوت" في قضيتها مع عمرو دياب  بماذا أشرف

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك 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 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم

بصورة دائمة
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