
إليسا تتصدر "فوربس" 

مي سليم زعيمة مافيا   

محمد منير مستاء بشدة

تطور في قضية سويفت

ت�س��درت النجمة اللبنانية اإلي�س��ا غالف العدد اجلديد 
م��ن جملة "فورب�س" ن�سخة ال���رق الأو�سط، ب�سفتها 

�سمن قائمة 100 من م�ساهري العامل العربي
ون�ر احل�س��اب الر�سمي للمجلة عرب موقع التدوينات 
ال�سغ��رية "توي��ر"، �س��ورة الغ��الف، معلق��ة علي��ه : 
"غ��الف جملة اأغ�سط�س 2017 .. على الغالف اإلي�سا 

والفائز فى امل�سابقة �سيتم الإعالن عنه قريبا".
كم��ا ن���ر ح�س��اب املجل��ة، �س��ورة امللح��ن ح�س��ن 
ال�سافع��ي، معلن��ة اأن��ه �سم��ن القائم��ة ومعلق��ة على 

ال�سورة قائلة : "املو�سيقار اجلذاب".
يذك��ر اأن اآخر كليب��ات اإلي�سا "عك�س الل��ى �سايفينها" 

حقق 5 ماليني م�ساهدة فى 8 اأيام فقط.

قالت الفنانة الأردنية مي �سليم، اإنها جت�سد �سخ�سية 
زعيمة مافيا �سمن اأحداث فيلم "خري وبركة"، املقرر 

عر�سه يف مو�سم عيد الأ�سحى. 
واأ�ساف��ت �سليم، يف بيان �س��ادر منها، اإن ال�سخ�سية 
تت�سم بالق��وة والعدوانية، اإذ ت�سعى لالإيقاع ب� "خري" 
و"برك��ة"، ال��ذي يج�سد دوريهم��ا الفنانني علي ربيع 

وحممد عبد الرحمن، وذلك يف اإطار من الكوميديا.
واأو�سح��ت الفنان��ة ال�ساب��ة اأن فيل��م "خ��ري وبركة" 
مبثابة التعاون ال�سينمائي الرابع بينها وبني املنتج 
اأحم��د ال�سبك��ي، بعد اأفالم "ع�س البلب��ل، زنقة �ستات، 

ح�سن وبقلظ".
 لفتة اإىل اأنها حتب العمل معه، لأنه يقدمها يف اأدوار 

خمتلفة وغري متوقعة بالن�سبة لها.

اأعرب النجم امل�ري حمم��د منري عن ا�ستيائه ال�سديد 
من واقعة اإ�ساءة الفنانة �سريين عبد الوهاب ملواطنها 
عم��رو دي��اب، وتهكمها منه يف مداخل��ة هاتفية معها 

باأحد الربامج التلفزيونية قبل اأيام عدة.
وق��ال من��ري اإن��ه يتاأ�س��ف ل�سم��اع مث��ل ه��ذه الأنباء، 
مت�سائ��الاً بقول��ه: "بريدوا ليه على بع���س؟ اأين الأخوة 

والزمالة والحرام؟".
 م�سيف��ااً اأن��ه علم بتفا�سي��ل هذه الأزم��ة عند وجوده 
 One" يف دول��ة ال�سنغ��ال، لت�سوير اأغنيت��ه اجلديدة
World" بطريق��ة الفيدي��و كلي��ب، وذل��ك مب�ساركة 
الثقاف��ة  ووزي��ر  الطوي��ل  ع��ادل  الأمل��اين  املط��رب 
وال�سياح��ة ال�سنغايل ال�سابق يو�س��و ندور، والتي تدعم 

ق�سية الالجئني وتنبذ التفرقة العن�رية.

 يب��داأ اختيار املحلف��ني يف حمكم��ة احتادية مبدينة 
دنف��ر الأمريكية للنظر يف ق�سية اته��ام جنمة البوب 
مول��ر  ديفي��د  املو�سيق��ى  ملن�س��ق  �سويف��ت  تايل��ور 
بالتحر���س اجلن�سي بها قبل 4 �سنوات اأثناء وقوفهما 
للت�سوير. ومن املتوق��ع اأن متثل �سويفت )27 عامااً( 
اأم��ام املحكم��ة ل��الإدلء ب�سهادته��ا يف الواقعة التي 
اأدت اإىل ف�سل مولر من حمطة )كيه.واي.جي.اأو-اإف.
اإم( الإذاعي��ة املو�سيقية يف ولية كول��ورادو. وقالت 
�سويف��ت يف بي��ان ع��ن الواقع��ة: "مل تك��ن م��ن قبيل 
ال�سدف��ة وكان��ت متعمدة متاما ومل اأك��ن قط متاأكدة 
م��ن �س��يء يف حيات��ي اإىل ه��ذا احل��د". وكان مول��ر 
)55 عام��ا( قد بادر برفع دع��وى ق�سائية قائالاً "اإن 

�سويفت اتهمته زورااً بالتحر�س بها .

 Guadalupe بوالدتها غودالوبي رودريغيز  ان�ستقرام، جتمعها  لها على  Jennifer Lopez �سورة  لوبيز  العاملية جنيفر  النجمة  ن�سرت 
االجتماعي. التوا�سل  و�سائل  على  كبرية  �سجة  اأثار  ما   ،Rodriguez
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

عن  للتعبري  جديدة  طريقة  عامر  اآينت  ال�سابة  الفناة  اختارت 
على  �سفحتها  عرب  وذلك  دياب،  عمرو  امل�ري  للنجم  حبها 
من  اأنها  با�ستمرار  تعلن  التي  ال�سابة  ون�رت  "ان�ستغرام". 
م�سابقة  عن  خاللها  من  واعلنت  �سورته  "اله�سبة"  ع�ساق 
طريفة تفاعل معها اجلمهور ب�سكل وا�سع، واعتربها الكثري اأنها 

رّد غري مبا�ر على انتقادات �سريين عبدالوهاب الأخرية.
اإيه  "تعالوا نلعب، قولويل  "اله�سبة":  وعلقت اآينت على �سورة 
يف  ��ا  دامياً عل�سان  دياب  عمرو  اأغ��اين  يف  بتحبوها  جمل  اأكر 
كاملة  كوبليهات  م�س  �سغرية  جملة  بتالقي  لعمرو  األبوم  اأي 
ا  جداً معربة  ب�س  ا  جداً ب�سيطة  بتكون  لوحدها،  األبوم  بت�ساوي 
وم�سيت  ايه..  فيه  يتقال  الوداع  هو  مثالاً  "زي  وتابعت:  ا".  جداً
نبان  �سعاف  نبقى  �سح  م�س  ع�سان  وحيد..  ورجعت  وي��اك 
يو�سف  ول  الأي��ام  على  ق��ادر  وم�س  بنخاف..  الفراق  �ساعة 

هين�سيني..  ين�سى  ل��و  م��اه��و  ك���الم..  اأن�����ا ه��واي��ا 
���س��اي��ب��ك مت�����س��ي ت��ع��ي�����س وت��ق��اب��ل 

ن��ا���س ت��ان��ي��ني.. وب���ان ح��زن��ه كله 
واحد  كل  م�س  ف��اق..  ملا  و�سعفه 

جمب منى عزيز عليا.. فيه واحده 
وواح����ده  ب���واح���ده  بتن�ساها 
اتغري  دى  الأيام  مبتتن�سي�س.. 

يعي�س  ح��د  مبقا�س  حالها 
للتانى.. واأهو كل واحد يعمل 
اإن�ساين لو ل�سه  اللى يريحه.. 

فاكرين وانت ليك مليون 
م�س  روح��ي  طريقه.. 

مم����ك����ن ه���رج���ع 
ب���وج���ودك  اإل 

واإي���ه  حبيبي 
تاين؟".

وت�����ف�����اع�����ل 
متابعي اآينت مع 

وا�سع  ب�سكل  الفكرة 
التي  التعليقات  وانهالت 

الغ��اين  ع�����رات  ت�سمنت 
"اله�سبة" يف  التي قدمها 

ال�سنوات املا�سية.

رد الفنان امل�ري حمم��د هنيدي، على بع�س الآراء املتخوفة، 
م��ن ف�س��ل اجل��زء الث��اين م��ن فيلم��ه "�سعي��دي يف اجلامع��ة 
الأمريكي��ة".  وقال هنيدي، يف تغريدة له ع��رب ح�سابه الر�سمي 
مبوق��ع توير: "فيه بع���س الآراء اللي متخوف��ة من �سعيدي2، 
ب���س بنوعدكوا لو ربن��ا كمل املو�سوع على خ��ري.. هنفاجئكم . 

وكل اآرائكم بنقراها راأي راأي".
ُيذك��ر اأن الفن��ان امل�ري حممد هنيدي اأعلن اأن��ه ب�سدد العمل 
عل��ى اجلزء الث��اين من فيلم "�سعيدي يف اجلامع��ة الأمريكية"، 
بعدم��ا طالبه اجلمهور بذلك، اإذ وجه له اأحد متابعيه �سوؤال "كم 
ريتوي��ت وتعم��ل �سعي��دي يف اجلامع��ة الأمريكي��ة 2"، ليجيب 
علي��ه هني��دي: "100 األف"، وه��و الأمر ال��ذي مل يتوقع حدوثه 

ولكنه حدث بالفعل. 
"�سعيدي يف اجلامعة الأمريكية" تاأليف مدحت العدل، اإخراج 
�سعيد حامد، بطولة من��ى زكي، اأحمد ال�سقا، طارق لطفي، غادة 

عادل، فتحي عبدالوهاب، اأمرية فتحي.

آيتن عامر تدعم عمرو دياب 

هنيدي: صعيدي في الجامعة 
األميركية 2 مفاجأة للجمهور

تتعرض لالنتقاد  يطالب بإزالة منزله   
ت�سببت الإعالمي��ة الكويتية حليمة بولن��د ب�سجة كبرية 
يف اأح��د الفنادق يف اململكة العربي��ة ال�سعودية، ما اأثار 

الكثري من النتقادات.
ويف التفا�سي��ل الت��ي ظهرت يف مقط��ع فيديو ن�ر على 
مواقع التوا�سل الجتماعي، ن�سبت م�سادة كالمية حادة 
ب��ني فتاة �سعودية ورج��ال الأمن بعد اأن رف�سوا ال�سماح 

لها بلقاء بولند.
واأظه��ر املقط��ع احلرا���س وه��م يط��ردون الفت��اة خارج 
الفن��دق وراح��ت تت�ساجر معه��م ب�سبب رف�سه��م ال�سماح 
له��ا مبقابل��ة حليم��ة، م��ا اأث��ار �سج��ة كب��رية وانهالت 
عل��ى الخرية التعليق��ات الراف�سة لطريق��ة ت�رفها مع 
جمهوره��ا، معتربي��ن اأن الغ��رور مينعها م��ن الت�رف 

بتلقائية معهم.

طال��ب الفنان امل�ري يحيى الفخ��راين، رئي�س حي غرب 
املن�سورة، املهند�سة منال عطية، بتنفيذ قرار اإزالة عقاره 
الق��دمي الكائن مبحافظ��ة املن�سورة، منعااً لتك��رار ماأ�ساأة 
العق��ار ال��ذي انه��ار يف نف���س املوقع قب��ل اأي��ام، واأودى 

بحياة 6 اأ�سخا�س واإ�سابة 3 اآخرين. 
وا�ستقبل��ت عطي��ة الفنان الكب��ري يف مكتبه��ا بحي غرب، 
م�س��اء اأم�س الأحد، و�سلم لها ق��رار الإزالة رقم 6/5/89 
ل�سن��ة 2006، موؤك��دااً اأنه طالب اإدارة احل��ي بتنفيذ القرار 
من��ذ 11 عام��ااً، اإل اأن رغبت��ه قوبل��ت برف�س م��ن �سكان 
العق��ار، رغ��م اأن��ه يخ�سى عل��ى حياتهم نظرااً ل�س��وء حالة 

العقار نف�سه.
وتلق��ى الفنان الكب��ري وعدااً من رئي�س احل��ي بال�ستجابة 

ملطلبه حر�سااً على حياة �سكان العقار.

ا،  اأربك الفنان عادل ام��ام مو�سم دراما رم�سان 2018 مبّكراً
بعدم��ا ق��رر للم��رة الأوىل من��ذ 6 �سن��وات، ع��دم التعاقد مع 
املنت��ج تامر مر�سي و�ركته �سرنجي، مف�سالاً النتقال للعمل 
م��ع �سقيق��ه املنتج ع�س��ام اإمام، وه��و ما يعن��ي بال�رورة 
انتقال م�سل�سله من جدول م�سل�سالت دراما رم�سان على قناة 
MBC م���ر املتعاقدة م��ع تامر مر�سي، اإىل �سبكة قنوات 
DMC احلليف الأقوى ل�سقيق الزعيم، ويردد اأّن تامر قرر 
التعاق��د مع النج��م الكبري يحيى الفخ��راين، ليحّل حمل عادل 
اأمام كنجم ملاراث��ون دراما رم�سان، ولكّن املفاجاأة الكربى 

قد تكون مع النجم اأحمد حلمي.
ق��رارات عادل اإم��ام جاءت عل��ى خلفية الخفاق��ات العديدة 
مل�سل�سل��ه الأخ��ري "عفاري��ت ع��ديل ع��الم"، واإجم��اع النقاد 
واجلمه��ور لأول مرة على و�سفه بالأ�س��واأ يف م�سرية الزعيم، 
ا، وق��رر اأولاً البحث  وله��ذا اأنه��ى عادل عطلت��ه ال�سيفية مبّكراً
ع��ن كاتب جديد للتعاون معه، بدلاً من كاتبه املف�سل يو�سف 
معاط��ي، ث��م ق��رر البحث ع��ن �ركة انت��اج جدي��دة، وكانت 
املفا�سل��ة ب��ني �رك��ة ابنه املخ��رج رام��ي اإم��ام اأو العودة 
للتع��اون مع �رك��ة �سقيقه ع�سام اإمام، وانح��از يف النهاية 
ا،  لالأخ��ري، لوجود �سابق��ة تعاون بينهم��ا �سينمائيًّا وم�رحيًّ
وامت��الك �ركت��ه للخربة الالزم��ة، وتوّقع البع���س اأن يكون 
الق��رار الثالث ه��و النتق��ال بامل�سل�سل املقب��ل ل�سبكة قنوات 
ONE، بخا�س��ة واأّن مالكها اب��و ه�سيمة، حاول ا�ستقطاب 
الزعي��م املو�س��م املا�سي، ولك��ّن املفاج��اأة اأّن �ركة النتاج 

.DMC اجلديدة تقّدم اأعمالها عرب �سبكة قنوات
ا،  تام��ر مر�سي مال��ك �ركة �سرنج��ي ا�ستوعب الأزم��ة �ريعاً
وق��رر التعاقد مع النجم يحيى الفخ��راين، ويردد اأنه �سيحقق 
له حل��م عمره وميول انتاج امل�سل�سل التاريخي "حممد علي"، 
وه��و م��ن تاأليف زوج��ة الفخ��راين الطبيب��ة واملوؤرخة ملي�س 
جاب��ر، وكان يحيى يبحث عن منتج للعمل منذ �سنوات طويلة 
، وبح�س��ب مكان��ة الفخ��راين فه��و املر�سح الأول ليح��ّل مكان 
الزعيم يف قناة MBC م�ر، ليعر�س م�سل�سله عقب برنامج 
ا بتنفيذ النجم اأحمد  املقال��ب مبا�رة، ولكن يبقى الأم��ر رهناً

حلم��ي، لتعاقده مع �سرنجي وتق��دمي اأول م�سل�سل من بطولته 
ا  ا باأّن ال�ركة متعاقدة اأي�ساً يف ماراثون دراما رم�سان، علماً
مع حمم��د عادل اأمام، وغادة عبد ال��رازق، ويو�سف ال�ريف، 

واأمري كرارة.
ووّج��ه ال�سناوي انتقاده لأداء بطل العم��ل الفّنان عادل امام 
ال��ذي فر���س عقوب��ات قا�سية على فري��ق العمل، معت��ربااً اأّنه 
�سئي��الاً كذلك الأمر بالّن�سة للفّنان عزت ابو عوف . واأ�سار اإىل 
اأّن ه��ذا امل�سل�سل �سّيء من الّناحية الإخراجّية والكتابة اأي�سااً. 
وا�ست�سه��د من جهته مب�سهد �رب اأبو عوف للممّثلة مي عمر، 
وق��ال اأّن الطبيعي اأن ي�سف��ق امل�سهد على ال�سخ�س امل�روب 
لكن يف هذه اللذقطة حدث العك�س لأّن عزت ابو عوف مل يكن 

قادرااً على ال�ّرب.
يف القاب��ل قال الّناقد امل�ري اأّن ام��ام بقي يف الّذروة ملّدة 
اأربع��ني �سنة، فه��و ميل��ك الكاريزما التي "مل حت��دث من قبل 
ول م��ن بعد" على حّد قول��ه، لكّنه اعت��رب اأن املمثل امل�ري 

مل يعط��ي للنا�س مقابل هذه املحّبة الكب��رية التي يكّنوها له 
وق��ال: "هو عاي���س لعادل... م�س الب�ساع��ة دي بتخليني اآخد 
اأعلى اأجر، ليه اأتعب نف�سي... م�س �سويتني دول ل�سة بي�سحكوا 
م��ا كّم��ل بيهم... م���س اأنا لو جب��ت اإبني ماحد���س حيعر�س 
ونديل��و اأعل��ى اأجر..." وتاب��ع: "اأنا راأيي اإنو م���س اأّد م�سوؤولية 

احلب".
من ناحية ثانية، ن�سري اإىل اأّن اإحدى حلقات العمل قد ت�سّببت 
بغ�س��ب ال�ّسع��ب املغرب��ي موؤخ��رااً بح�س��ب ما ق��ال الإعالمي 
وائ��ل الأبرا�سي يف برناجمه الذي ُيرع���س على قناة "درمي" 
الف�سائي��ة. ودار يف اإح��دى امل�ساهد حوار ب��ني الفنانة هالة 
�سدقي التي ذهبت اإىل ال�سيخ الدجال "�سداق" )اأحمد حالوة( 
لك��ي جتد حالاً لطالقها من زوجها قائ��الاً لها اأّنها "م�سحورة، 
وال�ساحر �سيخ مغربي يف مراك�س". وطلب الإعالمي امل�ري 
م��ن "الزعيم" الذي حجز مكانه ل� رم�س��ان 2018 اأن يعتذر 

للجمهور املغربي ب�سبب هذا امل�سهد.

بعد فشل »عفاريت عدلي عالم« هل تتخلى MBC عن عادل إمام؟ بولند الفخراني

االن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
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 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة
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