
"الخلية" في دور العرض 

طارق: لم أهاجم نقابة الموسيقيين 

شعبان: الفن حاليا ينتقص من  الدولة

إخالء سبيل طليق روبي 

  يرتق��ب النج��م امل�رصي اأحمد عز عر���ض فيلمه اجلديد 
"اخللي��ة"، الأربع��اء املقب��ل، ب��دور العر���ض امل�رصية 
والعربي��ة، ويحتف��ل، الي��وم الإثنني، بالعر���ض اخلا�ض 
للفيل��م بح�ص��ور ال�صحافي��ني والنق��اد، داخ��ل جمم��ع 
ال�صينم��ات مب��ول م���رص. بداية اأح��داث الفيل الت��ي تبداأ 
مب�صه��د اغتي��ال النائب الع��ام امل�رصي ه�ص��ام بركات، 
حي��ث مت ت�صوي��ر ه��ذه امل�صه��د يف اأح��د �ص��وارع مدينة 
ال�صاد���ض من اأكتوبر، رغبة م��ن �صناع الفيلم يف اإ�صفاء 
عن���رص امل�صداقي��ة، بع��د رف�صه��م الت�صوير داخ��ل اأحد 
الأ�صتوديوهات. ويتطرق الفيلم اإيل اأحداث منطقة "عرب 
�رصك���ض"، الذي ا�صته��دف اإرهابيني فيه��ا حافلة جنود 
اأثناء مداهمتهم جلماعة اأن�صار بيت املقد�ض الإرهابية.

نف��ي املط��رب امل�رصي ط��ارق ف��وؤاد ما ن�ص��ب اإليه من 
ت�رصيحات عن هجومه على نقابة املو�صيقيني برئا�صة 
الفن��ان هاين �صاكر، بعدما اأعل��ن يف مقابلة تليفزيونية 
معه اأن النقابة توفر له 500 جنيه م�رصي م�صاهمة يف 
عالجه، رغم حاجته ملا يقرب من 5 اآلف جنيه �صهريًا 
م�صاري��ف لعالج��ه. وقال ف��وؤاد، اإنه مل يتط��اول بكلمة 
عل��ى النقاب��ة اأو النقيب، ولكنه اأو�ص��ح تفا�صيل حالته 
ال�صحية، ورد ب�رصاح��ة على موقف النقابة من حمنته 
ال�صحي��ة، م�صيف��ًا اأنه تلقي ات�ص��اًل هاتفيًا من النقيب 
ه��اين �صاكر، وعده خالله مبخاطبة وزير الثقافة حلمي 
النمن��م ووزي��ر ال�صحة امل�رصي اأحمد عم��اد مل�صاعدته 
يف الع��الج عل��ى نفق��ة الدول��ة خ��ارج م�رص، وم��ا زال 

ينتظر رده.

ع��اب النج��م القدي��ر يو�ص��ف �صعب��ان، عل��ى امل�صئول��ني 
واملهتم��ني باحلرك��ة الفني��ة مب���رص، تق��دمي اإنتاج��ات 
�صينمائي��ة ودرامية ذات قيمة �صعيف��ة، وحمتوى باهت 
� عل��ى حد تعب��ره � قائال فى ت�رصيح ل��� "اليوم ال�صابع" 
:"الف��ن بت��اع اليوم��ني دول بينتق���ض من قيم��ة الدولة، 
ويقلل من ثقافته��ا". واأ�صاف الفنان الكبر، اأن الفن هو 
درع الدولة احلقيق��ى، ويتوجب على امل�صئولني حمايته، 
مت�صائ��ال اأي��ن دور الدول��ة؟.. ومل��اذا قطاع��ات النت��اج 
احلكومي��ة )�ص��وت القاهرة، مدين��ة النت��اج الإعالمى، 
قط��اع النت��اج( ل تعم��ل، ول تنت��ج اأعم��ال هادف��ة؟.  
ويو�ص��ف �صعبان �صاحب تاري��خ فنى كبر جتاوز ن�صف 

قرن من العطاء فى دنيا الفن وال�صهرة والنجومية،

اأخل��ي قا�ص��ي املعار�ص��ات مبحكم��ة جنح اله��رم �صبيل 
املخ��رج امل�رصي �صامح عبد العزيز، بكفالة مالية قدرها 
50 األف جنيه م�رصي، يف التهمة املوجهة اإليه بحيازة 
مواد خمدرة.ودفع حمام��ي املتهم، جميل �صعيد، ببطالن 
اإج��راءات �صبط املتهم، وتفتي�ض �صابط ال�رصطة ل�صيارته، 
م�صراً اإىل اأنه حال وجود حالة تلب�ض فهذا ل يعطي احلق 
لل�صاب��ط يف التفتي���ض، لأن ه��ذه الإج��راءات بني��ت على 

باطل، بح�صب قوله.
يذك��ر اأن مباح��ث ال�صياح��ة والآث��ار باجلي��زة ق��د األق��ت 
القب���ض عل��ى املخرج �صام��ح عبد العزي��ز وبحوزته مواد 

خمدرة، عبارة عن ح�صي�ض وهروين وباجنو.

النجمة بريين �سات حجزت مكانًا لها كواحدة من النجمات الأعلى اأجرًا يف الدراما الرتكّية بالرغم من ف�سل ال�سلطانة كو�سيم 
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تزوج��ت النجم��ة العاملية جي�صي��كا �صا�صت��ني �صديقها جيان 
لوكا با�ص��ي دي بريبو�صولو، وذلك فى حف��ل زفاف رومان�صي 
، وج��اءت خط��وة زواج جنم��ة  بايطالي��ا  فين�صي��ا  اأقي��م يف 

الأو�صكار ال�صهرة وجيان بعد ق�صة حب طويلة جمعتهما.
وحر���ض الثنائ��ي اأن تك��ون اأج��واء حف��ل الزف��اف ملتزم��ة 
باخل�صو�صي��ة ، حي��ث ح���رص عدد م��ن اأ�صدقائهم��ا املقربني 
، و ج��اء يف مقدمته��م جنمة هولي��وود ال�صهرة اآن��ا هاثاواي 

واإيدجار رامريز واإميلي بالنت، وديريك بال�صربج.
واأقي��م حف��ل زف��اف جي�صيكا يف من��زل عائلة زوجه��ا اجلديد 
يف مدين��ة تريفي��زو ب�صم��ال اإيطالي��ا، وفقا ملا ذك��ره موقع " 
people "، وقب��ل حف��ل الزفاف احتف��ل الثنائي معا بق�صة 

حبهما يف فين�صيا.

 اأعلن��ت اإدارة مهرج��ان الإ�صكندري��ة ال�صينمائ��ى لدول البحر 
املتو�ص��ط ع��ن م�صاركة النجم��ة الفرن�صي��ة بياتري�ض دال فور 
اختيار فيلمها "جنمة النهار" �صمن اأفالم امل�صابقة الر�صمية 
لالأف��الم الطويلة �صم��ن فعاليات ال��دورة 33، لي�صارك بذلك 
فى املهرجان لفيف من جنوم ال�صينما الإ�صبانية فى التمثيل 

والإخراج، وموؤخرا باري�ض عا�صمة الفنون يف اأوروبا.
وق��ال رئي���ض املهرج��ان الأم��ر اأباظ��ة اإن بياتري���ض كانت 
من اأ���رصع النجم��ات الالتى وافق��ن على ح�ص��ور املهرجان 
ف��ور تلقيها دع��وة  تكرميه��ا دون اأ�صئلة كثرة نظ��را ل�صهرة 
املهرج��ان يف فرن�صا عل��ى م�صتوى ال�صينمائي��ني، و�رصكات 
الإنت��اج والتوزيع واهتم��ام املهرجان من��ذ ن�صاأته بنجمات 
ال�صينم��ا الفرن�صية وجنومه��ا الذين كرموا عل��ى مدار دوراته 
املختلف��ة. وم��ن املق��رر اأن ت�ص��ل بياتري���ض اإىل الإ�صكندرية 
بفيلمه��ا "جنمة النه��ار" مع كاتبة الفيل��م وخمرجته �صويف 
بلون��دي التي بداأت كراق�صة يف فرقة "موري�ض بيجارت"، ثم 
اجته��ت لالإخراج وكتاب��ة ال�صيناريو كما عمل��ت مع "اأندرزج 
زولو�صك��ي" و"برونو نوينت". بعد اإخراجه��ا فيلمها الطويل 
الأول، "ه��ي وه��و يف الطاب��ق 14" مع "جيي��وم ديبارديو"، 
ويع��د فيلم "جنم��ة النهار" ه��و فيلمها الطوي��ل الثاين، ومن 
امل�صادف��ة اأن يكون عيد ميالد املخرجة �صوفى بلوندى ليلة 

افتتاح املهرجان.

زواج جيسيكا شاستين من جيان 
لوكا 

بياتريس دال ألول مرة فى مصر 

مراد يلدريم ترتدي 
الحجاب

يحقق 6 ماليين 
لـ "ليلة من ألف ليلة"

 التقط��ت كام��رات البابارات��زي جمموع��ة �ص��ور للنجم 
الرتك��ي م��راد يلدرمي مع زوجت��ه املغربية امي��ان الباين 
يف املط��ار خ��الل توجههما اىل الأرا�ص��ي املقد�صة لأداء 
فري�ص��ة احلج. ون�رص موق��ع temiz الرتكي الو�رص التي 
ظه��ر فيه��ا النج��م الرتك��ي امل�صه��ور يف الوط��ن العربي 
ب�صخ�صي��ة "اأمر" من م�صل�صل "عا�ص��ي" وهو باملالب�ض 
البي�ص��اء وكان يف غاي��ة ال�صعادة والراح��ة واإىل جانبه 
زوجت��ه املغربية وهي ترتدي احلجاب يف مطار اأتاتورك 

با�صطنبول، ما اأثار �صجة كبرة.
وخالل ت�رصيحات �رصيعة من ال�صحافة، نقل املوقع عن 
"اأمر" قوله: "كتب اهلل يل احلج من قبل، ولكن هذه املرة 

اأردت تكرار التجربة مع زوجتي وعائلتي".   

يختت��م النجم الكبر يحيي الفخ��راين عر�ض م�رصحيته " ليلة من األف ليلة 
" يف مو�صم عيد الأ�صحي امل�رصحي القادم بعدما جتاوز اإيراد م�رصحيته 
الرتاكمي يف موا�صم خمتلفة 6 ماليني جنيه وقد دخل يف املليون ال�صابع، 
وه��ذه ظاه��رة مل حت��دث يف تاري��خ امل�رصح امل���رصي كم��ا اأن م�رصحيته 
�ص��وف يتم بيعه��ا تليفزيونيا لإحدى القن��وات الف�صائية وه��ذا يعد ايرادا 
اآخر ي�صاف لإيراد امل�رصحية . م�رصحية "ليلة من األف ليلة" تدور اأحداثها 
ح��ول "�صح��اذ" يدعى "�صحات��ة" لديه ابنة "جنفة" يت��م اختطاف زوجته، 
وبع��د عدة �صنوات يقابل الرجل الذى اختط��ف زوجته وي�صر بينهما ثاأر، 
ي�ص��ارك فى البطول��ة لطفى لبيب، هب��ة جمدى، �صياء عب��د اخلالق، �صلمى 
غري��ب، واملط��رب حممد حم�ص��ن، مو�صيقى واأحل��ان اأحمد �صدق��ى، ديكور 
حمم��د الغرباوى، اأزي��اء نعيمة العجم��ى، تنفيذ مو�صيق��ى يحيى املوجى، 

ا�صتعرا�صات جمدى �صابر، واإخراج حم�صن حلمى.

رغ��م اأّن اأياًم��ا قليل��ة فق��ط تف�صلنا ع��ن بدء مو�ص��م افالم 
عي��د الأ�صح��ى، اإل اأّن ثالث��ة اف��الم فقط اأك��دت جاهزيتها 
للعر���ض، وه��ي: "اخللي��ة" لأحم��د ع��ز، و"الكن��ز" للنجوم: 
حممد رم�صان، وهند �صربي، وحممد �صعد، وروبي، و"خر 
وبرك��ة" لعل��ي ربي��ع، وم��ي �صليم، وهيف��اء وهب��ي، بينما 
حتت�ص��د جهود فرق عم��ل 6 اأفالم اأخرى لّلح��اق باملو�صم، 
اأبرزه��ا: "طلق �صناع��ي" حلورية فرغل��ي، و"�صنطة حمزة 
" للمط��رب حمادة هالل، و"اأمان يا �صاحبي" اأول بطولة 

مطلقة للراق�صة �صوفينار مع جنوم الغناء ال�صعبي.
"الكنز"

ا يف مو�صم اأفالم  واجه حمم��د رم�صان مناف�صة �صعبة ج��دًّ
عي��د الفطر، عندما ق��ّدم منفرًدا فيلم "ج��واب اعتقال"، فلم 
ي�صم��د اأم��ام احت�ص��اد النجوم خل��ف مناف�صه اأحم��د ال�صقا 
الو�ص��ع خمتل��ف  "ه��روب ا�صط��راري"، ولك��ّن  يف فيل��م 
يف مو�ص��م اأف��الم عي��د الأ�صح��ى، حي��ث يتو�ص��ط رم�صان 
للم��رة الأوىل، النج��وم: حممد �صعد، وهن��د �صربي، وروبي، 
واحم��د رزق، وه��اين ع��ادل، يف مواجهة مناف�ص��ه الأقوى 
اأحم��د ع��ز وفيلم "اخللية". فيل��م الكنز �صيق��ّدم على جزاأين 
وُيعر���ض اجل��زء الأول �صم��ن مناف�صات مو�ص��م اأفالم عيد 
ال�صح��ى، وتدور اأحداثه يف 4 ع�صور خمتلفة، وهي الع�رص 
العبا�ص��ي، والعثم��اين، والفرعوين، واأخ��ًرا الع�رص احلديث 
متمث��اًل يف مرحل��ة ال�صبعينيات من الق��رن املا�صي، حيث 
تنتق��ل الأحداث ب��ني الع�صور املختلفة، لت��دور حول ف�صاد 
و�صط��وة بع�ض رج��ال الدين عرب الع�ص��ور، ومدى تاأثرهم 
عل��ى ال�صلطة، اإ�صافة لتوظيف الدين يف التعامالت املزيفة 
وال�صيئ��ة يف حماولة ل�صتغالل ال�صع��ب، اإ�صافة اإىل اإقحام 
الدي��ن يف ال�صيا�ص��ة، م��ن اأج��ل احل�صول عل��ى منا�صب يف 
خمتل��ف الع�ص��ور، بخا�ص��ة اأّن هن��اك رجال دي��ن تعّمدوا 
التلون، وتزييف احلقائق يف هذه احلقب الزمنية املختلفة، 
وحري�ص��ون عل��ى اأن يكون��وا الأق��وى، واأن يحافظ��وا على 

مراكزهم ونفوذهم.

"اخللية"
ه��رب اأحمد عز من مناف�صة زميل��ه اأحمد ال�صقا، والأ�صطورة 
حممد رم�ص��ان يف مو�صم عيد الفط��ر، ولكنه وجد رم�صان 
ا يف مو�ص��م عيد ال�صحى، ويراهن  حا���رًصا للمناف�صة اأي�صً
عز كثًرا على جن��اح فيلم "اخللية" ل�صتعادة جمده الفني، 
ال��ذي تاأّثر كثًرا باأزماته القانونية مع النجمة زينة، ولهذا 

خ�صع لدورة تدريبية قا�صية قبل ت�صوير الفيلم.
يطرح فيل��م "اخللية"، جهود اإدارة قوات العمليات اخلا�صة 
التابعة لوزارة الداخلية امل�رصية يف الت�صدي لالإرهابيني، 
م��ن خ��الل �صاب��ط �رصط��ة تت��م ال�صتعانة ب��ه يف وحدات 
مكافح��ة الره��اب، وينج��ح يف القب���ض عل��ى ع��دد م��ن 
عنا�رصه��م، وف��ى مقدمتهم زعي��م تنظيم ي��زرع قنبلة يف 

قطار، وينقذ بطل العمل الركاب.
"خر وبركة"

مفاجاأة اأفالم العيد قد تكون يف اإيرادات فيلم "خر وبركة" 
لنج��م م�رصح م�رص علي ربي��ع، وزميله حممد عبد الرحمن، 

واملطرب��ة مي �صلي��م، وجنمة ال�رصف هيف��اء وهبي، وتدور 
اأح��داث الفيلم حول �صقيقني يحمالن ا�صم خر وبركة، ومن 
خ��الل اأحداث العم��ل يبحثان ع��ن فر�صة عم��ل اأو وظيفة، 
م��ا يعّر�صهم��ا للعدي��د من املواق��ف الكوميدي��ة املختلفة، 
ا، ولكنهم��ا  بخا�ص��ة واأّن قدراتهم��ا العقلي��ة حم��دودة ج��دًّ

يحاولن اأن يجعال والدتهما فخورة بهما.
 “اأمان يا �صاحبي”

الراق�ص��ة �صوفينار تقدمت ملرتب��ة ال�صف الأول من جنوم 
ال�صينم��ا، وتق��ّدم �صم��ن ماراث��ون اأف��الم عي��د الأ�صح��ى 
اأول بطول��ة مطلق��ة لها بفيل��م "اأمان يا �صاحب��ي" للمنتج 
حمم��د ال�صبكي، وت��دور اأحداثه كالعادة داخ��ل اطار �صعبي 
يق��ّدم الرق�صة والأغنية والكوميدي��ا اخلفيفة، عرب مطربني 
املادي��ة  وظروفهم��ا  عل��ي،  حمم��د  �ص��ارع  يف  يعي�ص��ان 
والجتماعي��ة �صعبة، فياأتي �صديق لهم��ا ويقرتح عليهما 
التع��رف عل��ى فتاتني م��ن عائلة كب��رة وال��زواج منهما، 
وبالفع��ل يتعرف��ان عليهم��ا ويت��م خداعهما با�ص��م احلب، 
ولكنهم��ا يدخالن يف �رصاعات مع اأ�صقاء هاتني الفتاتني، 

وت�صتمر الحداث يف �رصاعات وم�صاكل.
"�صنطة حمزة"

يف اللحظ��ات الأخرة قررت �رصك��ة "ليون ميديا" املنتجة 
لفيل��م "�صنط��ة حم��زة" طرحه ب��دور العر���ض ال�صينمائية، 
�صم��ن املارث��ون ال�صينمائ��ي يف عيد الأ�صح��ى، علًما باأّن 
ت�صوي��ر م�صاه��ده انتهى منذ اأيام قليل��ة، وتدور اأحداثه يف 
اإط��ار اجتماع��ي كوميدي اك�ص��ن، حول اإح��دى الع�صابات 

امل�صهورة بالن�صب.
"بث مبا�رص"

املعاجل��ة الكوميدي��ة لق�صاي��ا الف�ص��اد املو�ص��وع املقرب 
للممث��ل �صامح ح�صني، ويعيد تقدميه يف ثاين اأعماله كبطل 

لفيلم "بث مبا�رص"
وي�ص��ارك يف البطولة الفن��ان حم�صن حميي الدين، وحم�صن 
من�ص��ور، واجني علي، وليلى عز الع��رب، ويا�رص الطوبجي، 
و�صامية الطرابل�صي، ومنر مكرم، و�رصيف مدكور، وهو من 

تاأليف طارق رم�صان، ومن اإخراج مرق�ض عادل.

سينما عيد األضحى: أحمد عز يواجه "كنز" رمضان و6 أفالم على قائمة  زوجة الفخراني

الن , وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة 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 الإجتماعي 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

ً
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