
الزغبي تطرح "صوت الهدوء"

ريبل ويلسون تكسب قضيتها 

"الشيخ جاكسون" للفيشاوي 

رمضان مهدد بالسجن والسبب..

 طرح��ت �لنجم��ة �للبناني��ة ن��و�ل �لزغب��ي �أحدث 
كليباته��ا "�س��وت �له��دوء"، عرب �لقناة �لر�س��مية 
ل�رشكة "مزيكا" مبوقع يوتيوب.  "�س��وت �لهدوء" 
م��ن كلم��ات و�أحل��ان وتوزي��ع حممد رحي��م وهي 
�إحدى �أغنيات �ألبوم نو�ل �لأخري "م�ش م�س��احمة" 
�ل��ذي �س��م 11 �أغني��ة متنوع��ة وطرحت��ه �رشك��ة 

"مزيكا".
وكان��ت نو�ل �لزغبي قد طرح��ت �لأغنية �لدعائية 
مل�سل�سل "لأعلى �س��عر" بطولة �لنجمة نيللي كرمي 
بعنو�ن "�لنا�ش �لعز�ز" يف �سهر رم�سان �ملا�سي، 
وحققت جناحًا كبري�ً، وكتب �لأغنية مدحت �لعدل، 

وحلنها عمرو م�سطفى. 

 ق�س��ت حمكم��ة بدف��ع تعوي�س��ات بقيم��ة �أكرث م��ن 4.5 
�أمريك��ي(  دولر  ملي��ون   3.6( �أ�س��ر�يل  دولر  ملي��ون 
ملمثل��ة هوليوود ريبل ويل�س��ون يف ق�س��ية ت�س��هري �س��د 
�رشكة باور ميديا. وكانت �ملمثلة ريبيل ويل�س��ون تطالب 
باحل�سول على تعوي�ش بقيمة 5.9 مليون دولر من هذه 
�ملجموعة �لإعالمية ب�سبب ن�رشها مقالت م�سيئة بحقها 
و�لتعوي�ش عن �لدخل �لذي فقدته ب�س��بب عدم ح�س��ولها 
عل��ى فر�ش �س��ينمائية عقب ن�رش �ملق��الت عام 2015. 
وكانت هيئة ق�س��اة، موؤلفة من �س��تة �أفر�د، قد ق�ست باأن 
�ملق��الت �لثمانية �لتي ن�رشتها جم��الت جمموعة باور 
ميديا، وت�س��مل جملتي ومي��ن ويكلي �لأ�س��ر�لية و�وكي، 
�أ�س��اءت لويل�س��ون من خالل ت�س��ويرها عل��ى �أنها كذبت 

ب�ساأن ��سمها �حلقيقي وعمرها

 �أع��رب �لنج��م �مل���رشي، �أحمد �لفي�س��اوي، عن �س��عادته 
باختي��ار فيلم��ه "�ل�س��يخ جاك�س��ون" لتمثي��ل م���رش يف 
م�س��ابقة �أو�س��كار �أف�س��ل فيل��م �أجنب��ي، بعدم��ا ح�س��مت 
جلنة �مل�س��اهدة �ملوؤلف��ة من 23 �س��ينمائيًا �لختيار يف 
�جتماعه��ا، �أم�ش �لأثنني، د�خ��ل �ملجل�ش �لأعلى للثقافة. 
وقال �لفي�س��اوي ، �إنه �سعيد باختيار فيلمه للم�ساركة يف 
م�س��ابقة �أو�س��كار �أف�س��ل فيلم �أجنبي، م�س��يفًا �أن �لفيلم 
لي���ش دينيًا مثلما �أ�س��ار �لبع�ش، و�إمنا هو فيلم �جتماعي 
م��ن �لدرج��ة �لأوىل، حيث توقع �أن يث��ري �لفيلم جدًل عند 
عر�س��ه يف مهرجان �جلون��ة �ل�س��ينمائي وكذلك يف دور 
�لعر���ش �مل�رشي��ة.   يذك��ر �أن فيلم "�ل�س��يخ جاك�س��ون" 

ح�سد 17 �سوتًا من �أع�ساء جلنة �مل�ساهدة،

ته��رب �لنجم حممد رم�س��ان من �س��د�د �ل�رش�ئب 
و�إخفائ��ه 20 ملي��ون جني��ه م��ن دخل��ه به��دف 
�لتالع��ب، وزعم��ت بع�ش �ملو�ق��ع �لإخبارية باأن 
رم�س��ان مه��دد بال�س��جن ب�س��بب تهرب��ه من دفع 

�ل�رش�ئب كاملة .
لك��ن �أحم��د �جلندي �ملحام��ي �خلا�ش برم�س��ان 
نفى كل ما تردد، بل و�أكد �أن رم�سان قام بت�سديد 
كل �ل�رش�ئ��ب ودف��ع �أي�س��ًا �ل�رش�ئ��ب �خلا�س��ة 
باأعمال مل يبد�أ ت�س��ويرها ومل يح�س��ل على �أجره 
كامال بها. وتابع �جلندي قائال: "حممد رم�س��ان 
يق��وم باد�ء �خلدمة �لع�س��كرية ومن يدخل �جلي�ش 
ل ميكن �أن ي�س��مح لنف�س��ه بالتحايل عل��ى بلده �أو 

�إرتكاب خطاأ يف حق م�رش".  

ذكرت م�سادر �سحافية اأّن عدًدا من مواقع التوا�سل االجتماعي  دعت اىل اإيقاف جنمة بوليوود �ساين ليون عن العمل ال�سينمائي وطردها خارج 
الهند، باعتبارها من دعاة االإباحية والعري والرذيلة، ما يوؤّثر على اجليل ال�ساعد يف الهند وخارجها.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

�أعلنت �رشكة "لوكا�سفيلم" يف بيان �أم�ش �لثالثاء �أن �ملخرج 
�لأمريك��ي جيفري جاك��وب �أبر�مز �س��يقوم باإخ��ر�ج وكتابة 

�لفيلم �جلديد "حرب �لنجوم: �حللقة �لتا�سعة".
وذك��ر �لبيان �أن �أبر�مز �لذى قام بالفعل باإخر�ج فيلم "حرب 
�لنج��وم: �لق��وة تنه�ش" يف عام 2015 و�س��ارك يف كتابته، 
�س��يقوم حاليًا بكتابة و�إخ��ر�ج �لفيلم �جلديد. وقالت رئي�س��ة 
�رشكة لوكا�س��فيلم كاثلني كينيدي يف بيان: "متحم�س��ة جد�ً 

لعودة �أبر�مز ليتم هذه �لثالثية".
وم��ن �ملق��رر �أن يت��م عر���ش فيل��م "ح��رب �لنج��وم: �حللق��ة 
�لتا�س��عة" على �لتلفزيون يف دي�سمرب )كانون �لأول( من عام 
2019. و�لفيلم هو تتمة لفيلمني �سابقني هما "حرب �لنجوم 
.. �حللقة �لثامن��ة"، �إخر�ج ريان جون�س��ون، و"حرب �لنجوم: 

�لقوة تنه�ش".
و�س��يتوىل �أبر�مز دف��ة �لقيادة يف �جلزء �لتا�س��ع بعد �أن كان 
�ملخ��رج �لذي �أطلق �لثالثي��ة �لأحدث من �ل�سل�س��لة بفيلم "ذ� 
فور�ش �أويكنز" �لذي حقق جناحًا �س��احقًا و�إير�د�ت جتاوزت 
ملياري دولر يف �س��باك �لتذ�كر �لعاملي. ومن �ملقرر عر�ش 

�جلزء �لتا�سع من �ل�سل�سلة يف مايو )�أيار( 2019.
وذك��رت دي��زين ولوكا���ش فيل��م �أن �ملخرج و�لكات��ب كولني 
تريفورو �ن�س��حب من �مل�رشوع �لأ�س��بوع �ملا�سي معلاًل ذلك 
بخالف��ات تتعلق بالروؤية �لإبد�عي��ة. وكان هذ� ثاين م�رشوع 
مرتبط ب�سل�س��لة "�س��تار وورز" يخ�رش خمرج��ًا هذ� �لعام، فقد 
قال��ت ديزين يف يوني��و �إن �ملخرجني فيل لورد وكري�س��توفر 
ميل��ر �ن�س��حبا من �إخ��ر�ج فيلم ت��دور �أحد�ثه حول �سخ�س��ية 
هان �سولو من �سل�سلة �لأفالم �ل�سهرية، وحل حملهما �ملخرج 
�ملخ���رشم رون هاو�رد �لذي نال جائزة �لأو�س��كار عن فيلم 

"�إيه بيوتيفول مايند".

عر���ش برنامج "ET بالعربي" فيديو موؤثر جمع بني 
�لفنانة �إلي�سا و�إحدى �ملعجبات، �لتي �أ�رشت �أن تلقي 
عليه��ا �لتحي��ة وجهًا لوج��ه وهي تبك��ي بحرقة، مما 
جعل ملكة �لإح�سا�ش �أن تلبي طلبها وتدخلها غرفتها 

يف �لفندق.
ودخل��ت �ملعجبة �إىل غرفة �إلي�س��ا و�أخذت حتت�س��نها 
بقوة موؤكدة لها حبها �لكبري، وحاولت ملكة �لإح�سا�ش 
بدوره��ا �أن تهد�أ من روعها، �إل �أن �ملعجبة ظلت تبكي 

بحرقة، وفجاأة �نهارت و�سقطت على �لأر�ش.
�إلي�سا حاولت �أن مت�سك بالفتاة و�أخذ �ملوجودون معها 
م�ساعدتها يف حمل �ملعجبة من �أجل �لنهو�ش جمدد�ً، 

وبعد �أن ��ستعادت قو�ها و��سلت �حت�سان �إلي�سا.
وكان حمب��و �إلي�س��ا �جتمع��و� �أم��ام ب��اب غرفتها قبل 
�إحيائها حلفل يف باخرة "Stars On Board"، �إل 
�أنه��ا طلبت منه��م �أن ينتظروه��ا يف �لقاعة حلني بدء 
فقرته��ا �لغنائي��ة، كا�س��فة لهم �أنها مل ترتِد مالب�س��ها 

بعد، لهذ� ل ميكنها �أن تلتقط �ل�سور معهم.
ويف �س��ياق �آخ��ر، ت�س��ور �إلي�س��ا �حللق��ات �لأوىل من 
"جت��ارب  مرحل��ة  وه��ي   "The Voice" برنام��ج 
�لأد�ء"، عل��ى �أن يت��م عر���ش �لربنام��ج ب��دء�ً م��ن 2 

دي�سمرب.

جيفري أبرامز يخرج حرب 
النجوم

فتاة تنهار أمام إليسا 
والسبب..

السر الذي كشفه 
إميتاب باتشان 

يودع "حليمو 
أسطورة الشواطئ"

 �ميتاب بات�سان �أنه ي�ستخدم ح�ساباته فى و�سائل �لتو��سل 
�لجتماعي بنف�س��ه، على عك�ش ما يتوقع��ه �لآخرون، حيث 

قال �إنه ل بديل عن ��ستخد�مه �سخ�سيا لهذه �ل�سفحات.
ونق��ل موق��ع "مي��د د�ى" ع��ن �إميت��اب بات�س��ان �أن هن��اك 
كثريين يت�س��اءلون با�س��تمر�ر عن عدد �لأفر�د �لذين كلفهم 
�لنج��م �ل�س��هري م��ن �أجل متابعة ن�س��اط و�س��ائل �لتو��س��ل 
�لجتماع��ى، وقال �إن كل كلمة تكتب على هذه �ل�س��فحات 
�أو �أى ن�س��اطات تك��ون م��ن بات�س��ان �سخ�س��يا. يذك��ر �أن 
�أميتاب بات�س��ان ق��دم عدد� هائال من �لأعمال �ل�س��ينمائية 
 Amar"و "Veer-Zaara" �أبرزه��ا  �لناجح��ة، وم��ن 
 "Ganga Ki Saugand"و  "Akbar Anthony
 Do Aur Do"و "Muqaddar Ka Sikandar"و

Paanch"، وغريها.

ي��وم و�حد ت�س��وير وينته��ى �لنجم طلعت زكريا من ت�س��وير �آخر م�س��اهد 
فيلمه "حليمو �أ�س��طورة �ل�س��و�طئ"، ح�س��بما �أكد منتج �لعمل مدحت �س��عد 
ل�"�ليوم �ل�س��ابع"، و�لذى �أو�س��ح �أن خمرج �لعمل حممد �س��عيد بد�أ بالفعل 
فى مونتاج �أحد�ث �لفيلم، قبل ت�سوير �ليوم �ملتبقى و�لأخري، خالل �لأيام 

�لقليلة �ملقبلة.
��دها �لفنان "طلعت  ت��دور �أحد�ث �لفيلم حول �سخ�س��ية حليم��و �لتى ُيج�سِّ
زكريا" �لذى يعمل منقًذ� على �سو�طئ �لإ�سكندرية، ولكنه رغم ذلك ل يجيد 

�ل�سباحة ومن هنا تن�ساأ �لعديد من �ملو�قف �لكوميدية.
يذك��ر �أن فيلم "حليمو �أ�س��طورة �ل�س��و�طئ" من بطولة طلع��ت زكريا ورمي 
�لب��ارودى ونريم��ني ماهر وبيوم��ى فوؤ�د و�لر�ق�س��ة دينا وك��رمي �أبو زيد 
ور�م��ى غيط وخالد حمز�وى ون��ور �لكاديكى وعمر و�أميم��ة طلعت زكريا 
وطاه��ر بدر و�آخ��رون، تاأليف حممد ف�س��ل، و�إنتاج مدحت �س��عد، و�إخر�ج 

حممد �سعيد.

م��ع �لعتياد على وجود ثنائي��ات در�مية بني جنم وجنمة 
يف كل مو�س��م، ي�سهد �ملو�سم �لدر�مي �ملقبل وجود عدد من 
�لثنائيات لنجوم �أعلنو� عن م�ساريعهم مبكر�ً، ن�ستعر�سهم 

من خالل �لتقرير �لآتي:
�سالف فو�خرجي وو�ئل �رشف

�سي�س��هد �ملو�س��م �ملقبل ثنائية جديدة هي للنجمني �سالف 
فو�خرج��ي و و�ئل �رشف، من خالل م�سل�س��ل "هو� ��س��فر" 
للكاتبني علي وجيه ويامن �حلجلي، و�إخر�ج �أحمد �إبر�هيم 
�أحمد، حيث يوؤدي �لنجمان �سخ�س��يتي " �سغف " و" �سو�ر" 
عل��ى �لت��و�يل، كما �س��يكون �لنج��م �للبناين يو�س��ف �خلال 

حا�رًش� حيث �سي�سكل ثنائية مع �سالف يف مر�حل �لعمل.
و�مل�سل�س��ل كناي��ة عن ح��ال �ملنطقة ككل، وع��ن "�لهوى"، 
ا، بعي��ًد� عن حماولت  حيث ي�س��ارع �حل��ب كي يبق��ى نقيًّ
"�س��غف" �س��الف  م��ن  كل  يج��د  هك��ذ�  و�ل��و�أد،  �لت�س��ويه 
فو�خرج��ي ، و"�س��و�ر" و�ئل �رشف نف�س��يهما و�س��ط دو�مة 
�رش�ع��ات حمتدم��ة، يف مو�جه��ة "ك��رمي " يو�س��ف �خلال 

�ملهوو�ش بالفوز مبا يريد مهما كان �لثمن.
 حممد �لأحمد و�سفاء �سلطان

ويعود �لنجمان حممد �لأحمد و�سفاء �سلطان، لأد�ء ثنائي 
جدي��د م��ن خالل بطولة م�سل�س��ل "وه��م" للكاتب �س��ليمان 
عب��د �لعزيز، و�ملخرج حمم��د وقاف، و�مل�سل�س��ل �جتماعي 
بولي�س��ي يف زم��ن �لزمة، بالإ�س��افة �إىل معاجلة ق�س��ايا 

�ل�سباب و�لهجرة و�لع�سو�ئيات.
عابد فهد ونادين جنيم

ويف مو�س��م 2018 يعود �لثنائي عاب��د فهد ونادين جنيم 
للو�جهة من جديد، من خالل بطولة م�سل�س��ل "طريق" وهو 
ماأخوذ عن رو�ية للكاتب جنيب حمفوظ، و�سيناريو وحو�ر 

رمي حنا و�إخر�ج �لليث حجو.
وكان �آخ��ر م�سل�س��ل �جتمع به عابد و نادين هو م�سل�س��ل " 
ل��و" يف ع��ام 2014 �ملتابعة وغنت تر �مل�سل�س��ل �لفنانة 
�للبنانية �لي�س��ا باأغنية  �لتي جذبت �جلمهور ب�س��ورة �كرب 

و�لق�س��ة �جتماعية تتكل��م عن خيانة نادين يف �مل�سل�س��ل 
لزوجها وحتب �سخ�س��ا �خر ويف نهاية �مل�سل�س��ل يكت�س��ف 
زوجها خخيانتها ولكن ي�ساحمها لنها ت�ساب بال�رشطان  

تيم ح�سن ونادين جنيم
�لثنائ��ي �ل��ذي �حب��ه �جلمه��ور يف �لوطن �لعرب��ي معا يف 
�لعم��ال �لدر�مية �لتلفزيونية و�للذ�ن لقى جناح كبري من 
�جلمه��ور �لعربي �ب��رز عملني لهم هما م�سل�س��ل "ن�ش يوم 
"�لذي عر�ش يف رم�سان 2015 و�لذي لقلى �سدى و��سع 
من ،ومرة ثانية وبتجربة عمل م�سركة جديدة �طال �لفنان 
�ل�س��وري تيم ح�س��ن و�لفنانة �للبنانية وملكة جمال لبنان 
نادين جنيم ن�س��يب على �جلمهور من خالل �لعمل �لدر�مي 

�لكبري "�لهيبة"�لذي عر�ش يف �ملو�سم �لرم�ساين �لفائت .
با�سم ياخور و�سكر�ن مرجتى

ويع��ود �لنجمان با�س��م ياخور و�س��كر�ن مرجتى للح�س��ور 
مًع��ا م��ن جدي��د، من خ��الل بطول��ة م�سل�س��ل "�ل��و�ق و�ق" 
للكات��ب مم��دوح حم��ادة، و�ملخرج �لليث حج��و، وهو عمل 
كوميدي يتناول حياة جمموعة من �ملهاجرين �ل�س��وريني، 
�لذين تتوه �س��فينتهم بالبحر و يلجاأون �إىل جزيرة معزولة 
ليبد�أو� حياتهم فيها،�جلمهور �لعربي يحب ظهور �ملمثلني 
م��ع بع�ش يف �عماله��م لن �لكييمياء تك��ون متو�جدة يف 
�لثن��ني معا م��ن خ��الل مايقدمانه م��ن �عم��ال كوميدية 

يحبها �جلمهور �لعربي .

ثنائيات النجوم في موسم 2018... أبرزها نادين نجيم وعابد فهد ما هو زكريا

االن ، وملتابعة اخر امل�س����تجدات التي تظهر على ال�س����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�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا، واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتابة اآرائك اخلا�س����ة، 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 
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االعالن في جميع 
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