
طليق روبي متهم بالمخدرات

أصالة وقصتها بعبد الرضا 

"مهند" ينجو من الموت 

الكنك يقبل قدم هذه الطفلة

األق��ت ق��وة �رشطي��ة يف القاه��رة القب�ض عل��ى املخرج 
�سام��ح عب��د العزي��ز، بتهم��ة حي��ازة قط��ع م��ن خم��در 
احل�سي���ض والكوكاي��ن والباجنو، ومت اقتي��اده اإىل ق�سم 

�رشطة الهرم للتحقيق معه. 
وق��ال م�سدر اأمني، يف ت�رشيح��ات �سحفية، اإن املتهم 
الأهرام��ات،  يف  الأثري��ة  املنطق��ة  اإىل  متوجه��ًا  كان 
وبتفتي���ض �سيارته عرث معه عليال م��واد خمدرة، متثلت 
يف ح�سي���ض وكوكاي��ن وباجنو، حي��ث مت التحفظ عليه 

يف ق�سم ال�رشطة، ومت حترير حم�رش بالواقعة.
يذك��ر اأن �سام��ح عبد العزي��ز كان متزوجًا م��ن الفنانة 
روب��ي قب��ل اأن يت��م انف�سالهم��ا، واأثم��رت الزيج��ة عن 

اإجنابهما طفلة تدعى "طيبة"

اأع��اد م�ستخدمون ل�سبكات التوا�س��ل الجتماعي تداول 
فيديو للمطربة ال�سورية ا�سالة تروي عرب حادثة طريفة 
جمعتها بالفن��ان الراحل عبد احل�سن عبد الر�سا الكثري 
م��ن املواق��ف املوؤث��رة يف حيات��ه الفنية، قبي��ل رحيله 
وك�سف��ت ا�سالة اأنه��ا حاولت املزاح م��ع الفنان الراحل 
يف اح��دى امل��رات، فات�سل��ت به مدعية انه��ا معجبة به 
يف �سبيل مداعبته قبل ان تعلن له عن هويتها احلقيقية.

وقال��ت له: "انت مث��ل القمر"، ليجيبه��ا: "انت بال ادب" 
ويغلق اخلط يف وجهها.

واأ�ساف��ت اأ�سالة انها �سعرت باحل��رج بخا�سة انها من 
كبار معجبات الكوميديان الكويتي، بخا�سة انها ارادت 

الت�سال به جمدداً.

اأنق��ذت العناية الإلهية النجم الرتكي كيفياجن تاتليتوغ 
من املوت بعدما �سقط من اأعلى اليخت الذي ميتلكه. 

واأو�س��ح موق��ع gecce الرتك��ي يف تقري��ر ن���رشه، اأن 
مروح��ة اليخت كادت تنهي حياة كيفي��اجن لول قيامه 

بال�سباحة بعيداً منها يف ثوان معدودة.
واأ�سار التقرير اىل ان �سبب �سقوط كيفياجن هو حماولته 
اإعط��اء �سيء ل�سخ�ض كان موج��وداً بالقرب من اليخت، 
اإل ان��ه فوجئ بان اليخت ي�س��ري ب�رشعة مما جعله يفقد 

توازنه.
واأ�س��اف التقري��ر ان كيفياجن ال�سهري عربي��ًا ب�سخ�سية 
"مهن��د"، يعاين م��ن حالة اإكتئاب ب�سب��ب هذا احلادث 

الذي جناأ منه باأعجوبة.

   تاألق الفن��ان امل�رشي، حممد منري، يف حفله الغنائي 
ال��ذي اأحياهداخ��ل منطق��ة ال�ساحل ال�سم��ايل، بح�سور 
ع��دد كب��ري م��ن حمبي��ه م��ن خمتل��ف الأعم��ار. ونع��ى 
منري �سحايا ح��ادث قطاري الإ�سكندري��ة قائاًل: "ربنا 
يرحم اأمواتنا ولبد م��ن املحا�سبة ويقظة ال�سمري، لأن 

الإهمال هو الذي ت�سبب يف هذا احلادث الأليم".
وغنى املطرب الكبري عدداً من اأغنياته ال�سهرية، اأبرزها 
"داي��رة الرحل��ة، قلب��ي م�ساك��ن �سعبي��ة، الل��ي غايب، 
ويل��ي"، ث��م دع��ا الفنانة مي ك�س��اب مل�ساركت��ه الغناء 
علي امل�رشح باأغنية "كان فا�سل"، التي �سبق اأن غنتها 
م��ي يف منا�سبات �سابق��ة، حيث �سع��دت رفقة طفلتها 
"فري��دة" بن��اء على طلب��ه، وقام بتقبيل ق��دم الأخرية 

و�سط �سيحات من احل�سور.

اأجل ق�صاياه التي ي�ؤمن بها، واعرتفت باأنها يف املا�صي كانت تلتزم ال�صمت يف كثري من  اإعجابها مبن يقاتل من  اأعربت املمثلة اميا �صت�ن عن 
الأحيان، لكنها الآن تريد اأن تقاتل من اأجل الأ�صياء التي ت�ؤمن بها 

بغداد
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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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

   رف���ض قا���ض اأمريكي دع��وى �سد املغنية تايل��ور �سويفت 
مقدم��ه م��ن املذيع ديفي��د مول��ر، ال��ذي كان يتهمه��ا باأنها 
ت�سببت يف اإقالته من عمله بعدما اتهمته زيفًا بالتحر�ض بها.

وق��ال القا�س��ي ويلي��ام مارتيني��ز يف 
حمكم��ة دنيف��ر اإن مول��ر مل يق��دم اأدلة 

كافية عن اأن �سويف��ت ت�رشف ب�سكل 
غ��ري مالئم حن اأبلغت ع��ن اعتداء 

تعتق��د اأنها تعر�ست ل��ه.  وكان 
مولر، الذي متت اقالته من 

عمله باذاع��ة )كيجو اف 
ام( الت��ي كان يربح منها 

�سنوي��ًا،  ي��ورو  األ��ف   150
بعد �سبهة التحر�ض، يطالب 

بتعوي�ض ثالثة مالين دولر 
من املغنية عن الأ�رشار التي 

وقعت عليه.  يف املقابل، تطالب 
�سويف��ت من جانبها بتعوي�ض 

رم��زي ق��دره دولر، لأنها 
ت��ود اأن تك��ون املحاكمة 
ل�سي��دات  "منوذج��ًا 
رف���ض"  يف  اأخري��ات 
الأفع��ال.   ه��ذه  مث��ل 
اأ�سارت  وكانت �سويفت 
اخلمي�ض اإىل اأن املغني 
جذبه��ا باجتاهه خالل 
جل�س��ة ت�سوير، وهو ما 

ينفيه مولر. 
 ورغ��م رف���ض الدع��وى 
ت��زال  ل  �سويف��ت،  �س��د 
يف  مفتوح��ة  الق�سي��ة 
اته��ام والدته��ا، اندري��ا، 
ووكيله��ا، فرانك بيل، يف 
ال�سغ��ط عل��ى )كيج��و اف 

ام( من اأجل اقالة مولر

تخط��ى فيلم النج��م اأحمد ال�سق��ا "هروب ا�سط��رارى" حاجز 
ال��� 50 مليون جنيه، بعد 7 اأ�سابي��ع من طرحه بدور العر�ض 
امل�رشية، اإذ بل��غ اإيراده بالكامل حتى ليلة اأم�ض اجلمعة 50 
ملي��ون و750 األفا، وم��ازال الرقم فى تزايد م�ستمر، اإذ يحقق 

اإيراد يومى ل يقل عن 250 األفا فى الليلة الواحدة.
و�سج��ل الفيل��م بعد حتقيقه ه��ذا الرقم اأعلى اإي��راد فى تاريخ 
ال�سينما امل�رشي��ة، متفوًقا على جميع الأف��الم التى عر�ست 
�سابقا، واأي�سا ب� مو�سم عيد الفطر املا�سى وهى "ت�سبح على 
خري" للنج��م تامر ح�سنى، و"الأ�سلي��ن" للنجمة منة �سلبى، 
و"جواب اعتقال" للفنان حممد رم�سان، "عنرتة ابن ابن ابن 

ابن �سداد" للنجم الكوميدى حممد هنيدى.
 فيلم "هروب ا�سطرارى" ي�سارك فى بطولته جمموعة متميزة 
من النجوم منهم فتحى عبد الوهاب، اأمري كرارة، غادة عادل، 

من تاأليف حممد �سيد ب�سري، واإخراج اأحمد خالد مو�سى.

رفض دعوى ضد تايلور 
سويفت

"هروب اضطراري" يتجاوز 
الـ 50 مليون 

يودع بالتوه "شنطة حمزة" 

لعبد الرضا: غيابك ال 
يملؤه أحد

انتهى النج��م حمادة هالل من ت�سوير فيلمه اجلديد "�سنطة حمزة"، 
ال��ذى يطرح فى مو�سم عيد الأ�سحى املقبل، ويناف�ض فيلمى "الكنز" 
ملحم��د رم�سان وحممد �سعد للمخرج �رشي��ف عرفة، وفيلم "اخللية" 
للفن��ان اأحم��د ع��ز، للمخرج ط��ارق العري��ان. ويج�سد حم��ادة هالل 
�سخ�سيت��ن فى اأحداث الفيلم، اإذ اأن الأحداث تدور فى اإطار كوميدى 
اجتماع��ى، وي�سارك فى بطولت��ه ي�رشا اللوزى وبيومى ف��وؤاد واأحمد 
فتح��ي وحممد ثروت، ودخ��ل العمل فى مرحلة املونت��اج،  و�سيقدم 
خالل��ه ع��دًدا قلياًل م��ن الأغانى و�سريك��ز اأكرث على التمثي��ل. واأ�سار 
ه��الل اإىل اأن��ه يح��ب اأن يخت��ار اأعمال��ه بعناية كب��رية وحري�ض اأن 
ي�ساهداأعماله �سواء فى التليفزيون اأو ال�سينما كل الفئات من ال�سغري 
للكب��ري. يذكر اأن اآخر اأعمال حمادة ه��الل هو م�سل�سل "طاقة القدر"، 
ال��ذى عر�ض فى مو�سم دراما رم�سان املا�سى، وحقق جناحا كبريا 

مع اجلمهور والنقاد.

  "غياب��ك ل ميلوؤه اأحد" به��ذه التغريدة عربرّ الفنان ال�سعودي، نا�رش 
الق�سب��ي، ع��ن حزن��ه ال�سدي��د على رحي��ل الفن��ان الكويت��ي الكبري، 
عبداحل�س��ن عبد الر�سا، الذي �سارك مع��ه يف اإحدى حلقات �سيلفي، 
وم�سل�س��ل اأب��و املالي��ن ال��ذي اقت�سم��ا بطولته ع��ام 2013 وكانت 

جتمعهما �سداقة متينة.
وق��ال الق�سبي يف تغري��دة ن�رشها فجر اليوم ال�سب��ت: "اأعزي نف�سي 
بوف��اة الفنان الكبري عبداحل�سن عبد الر�س��ا واأعزي عائلته الكرمية 
واأبن��اءه عدنان وب�س��ار.. وداعًا اأيه��ا العظيم.. غياب��ك اأيها املعلم ل 
ميل��وؤه اأحد". ثم ن�رش تغريدة اأخرى �سب��اح اليوم قال فيها: كوابي�ض 

واأرق �سباحنا كئيب بغيابك".
ون�رش الق�سبي تغريدة �سابقة اأول من اأم�ض اخلمي�ض اأثناء مكوث عبد 
الر�سا يف امل�ست�سفى، قال فيها: "اإن �ساء هلل اأزمة وتعدي.. انه�ض يا 

ابو عدنان، انه�ض وُعد لنا... اخلليج كله واأهله ينتظرونك".

    قب��ل احل��رب العاملية الوىل مل ليك��ن لل�سينما وجود يف 
الع��راق، وبالرغم م��ن اأن اأول فيلم عر���ض يف العراق كان 
يف ع��ام 1909 اإل اأن ل ن�ساط��ا �سينمائي��ا وا�سح��ا ن�ساأ، 
حيث ظلت الفالم الجنبي��ة ال�سامته هي املتاحة اىل ان 
ق��ام بع���ض التجار بت�سييد دور لل�سينم��ا يف بغداد واملدن 
العراقي��ة الكبرية، واخ��ذو ي�ستوردون بع���ض هذة الفالم 
ب��ن وقت واخ��ر. ويف ع��ام 1922-1921 زاد عدد دور 
ال�سينم��ا تدريجيا، وت�ساعف عدد الفالم ال�سامته اىل ان 
ب��داأت تظهر الف��الم الجنبية الناطقة وبع��د �سنة 1927 
اخذت تعر�ض الف��الم امل�رشية اي�سا، وظهور اول تعاون 
عل��ى امل�ست��وى العربي يف جم��ال ال�سينم��ا حينما عر�ض 
الفيلم العراقي امل�رشي امل�س��رتك "القاهرة-بغداد" حيث 
�س��ارك يف التمثي��ل كل من عفيفة ا�سكن��در وحقي ال�سبكي 
وم��ن م���رش �سارك��ة مديح��ة ي�رشي واخ��رج الفيل��م احمد 
بدرخ��ان  وه��ذه لئح��ة باأف��المن �سينمائية عراقي��ة   ابن 
ال���رشق 1946 ليل��ى يف بغ��داد - 1947 القاه��رة بغداد 
1947[ علي��ا وع�س��ام 1949 فتنة وح�سن 1950 ليلى 
1956 م��ن  1955 وردة -  ن��دم -   1950 الع��راق  يف 
امل�س��وؤول - 1954 ت�سواه��ن - 1957 اأدبت��ه احلي��اة - 
1958 �سعي��د افن��دي - 1958 عرو�ض الفرات - 1958 
الدكتور ح�سن 1958  ال�ستينيات  قطار ال�ساعة - 1961  
اأنعيم��ة - 1962  القرار الأخ��ري - 1962  م�رشوع زواج 
1962  نبوخ��ذ ن�رش 1962  اأبو هيلة - 1962  اوراق 
احلار���ض    1963  11 �ساع��ة  ب���رشة    1963 اخلري��ف 
1967  اجلاب��ي 1968  ال�سبعيني��ات  الظامئون 1972  
املنعط��ف 1975  فيل��م الراأ���ض 1976  الأه��وار 1976  
فيل��م النهر  1977  الظامئون 1972  ))اجلدار (( 1973  
املنعط��ف 1975  بيوت يف ذلك الزق��اق 1977  الأ�سوار 
1979  ي��وم اآخ��ر 1979  القنا���ض 1980  الثمانينات  
الأي��ام الطويل��ة 1980  القاد�سي��ة 1981  فائ��ق يتزوج 

1984  املهمة م�ستمرة 1984  احلدود امللتهبة 1985  
ح��دث يف ي��وم واح��د 1985  �سم�سنا لن تغي��ب   امل�ساألة 
الك��ربى  �س��يء من الق��وة  الفار�ض واجلب��ل   عر�ض عراقي   
امله��د 1985  ح��دث يف ي��وم واح��د ���� 1986  �ستة على 
�ست��ة - 1988  الت�سعيني��ات  حقول الذرة الغريبة 1991  
100 عل��ي 100 - 1992  املل��ك غازي 1992  املراأة 
العراقية �س��وت من املنفى 1993  حي��اة �ساكنة 1997  
اخلر�س��اء 1999  �ساع��ر الق�سب��ة 1999  الق��رن احلادي 
والع�رشي��ن  م��ن 2000 اإىل 2010  �سم��ت ال�سجي��ج ����� 
2001  جبار، 2001  فيلم قطع غيار - 2005-  فيلم 
فايرو���ض 2008  �سانع��و احلي��اة، 2002  جيان، اإخراج 
2002  بغداد حا�رشة غائبة، 2002  اإن�َض بغداد ، 2002  
الع��ودة اإىل بابل ، 2002  غري �سالح،2003  زمان رجل 
الق�س��ب ، 2003  16 �ساع��ة يف بغ��داد ، 2004  نح��ن 

الو�س��وء    2005  ، احلي��اة  اإرادة    2004  ، العراقي��ون 
بال��دم 2005 واحلائز على عل��ى جائزة الإبداع من وزارة 
الثقاف��ة للع��ام 2010.  قطع غيار، ع��ام 2006  اأحالم ، 
2007  احلالق نعيم )2010(   التفكري بالرحيل )2008(   
دكت��ور نبي��ل )2007(   �سمعة ملقه��ى ال�سابندر )2007(   
ح����وار )2005(   نح��و الفردو���ض 2002  ام��ال 2007  
كوابي���ض 2009  َوَه��م اإخ��راج 2009  اأب��ن بابل 2009  
) غرب��اء يف وطنه��م ( ) 2010 (  كونكري��ت 2010  م��ن 
2011 اإىل 2020  ) ابت�سم مرة اخرى ( ) 2011   لمنثل 
2012  ذكريات بائ�سة 2012  تاويالت 2012  ت�سفيق 
��� 2012  �سائق ال�سعاف 2013  رحمة الطلقة - 2013  
ق��رار اأنتظ��ار - 2013  فلم خرق امن��ي 2012  فلم قابل 
ال�س��اءه بل الح�س��ان _2013]4[  موت املواطن 2013  

يبت�سم 2015  اأ�سحك �� 2015  

في عيدها الـ 62.. السينما العراقية أبرز نتاجاتها وتأريخها  هالل القصبي

الن ، وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجل�رنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجل�رنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ص�اق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا، واأي�ص����ًا الدخ�ل اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء ح�ل 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 الت�ا�صل الإجتماعي كالفي�صب�ك Facebook بكتابة كلمة اجل�رنال .
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