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إلى القراء الكرام
ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية والفنية عن
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �صورة الكود
اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج (.. )qr cod
متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ...
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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

الزغبي تطرح "صوت الهدوء"

طرح��ت النجم��ة اللبناني��ة ن��وال الزغب��ي �أحدث
كليباته��ا "�ص��وت اله��دوء" ،عرب القناة الر�س��مية
ل�رشكة "مزيكا" مبوقع يوتيوب�" .ص��وت الهدوء"
م��ن كلم��ات و�أحل��ان وتوزي��ع حممد رحي��م وهي
�إحدى �أغنيات �ألبوم نوال الأخري "م�ش م�س��احمة"
ال��ذي �ض��م � 11أغني��ة متنوع��ة وطرحت��ه �رشك��ة
"مزيكا".
وكان��ت نوال الزغبي قد طرح��ت الأغنية الدعائية
مل�سل�سل "لأعلى �س��عر" بطولة النجمة نيللي كرمي
بعنوان "النا�س العزاز" يف �شهر رم�ضان املا�ضي،
وحققت جناح ًا كبرياً ،وكتب الأغنية مدحت العدل،
وحلنها عمرو م�صطفى.

رمضان مهدد بالسجن والسبب..

ته��رب النجم حممد رم�ض��ان من �س��داد ال�رضائب
و�إخفائ��ه  20ملي��ون جني��ه م��ن دخل��ه به��دف
التالع��ب ،وزعم��ت بع�ض املواق��ع الإخبارية ب�أن
رم�ض��ان مه��دد بال�س��جن ب�س��بب تهرب��ه من دفع
ال�رضائب كاملة .
لك��ن �أحم��د اجلندي املحام��ي اخلا�ص برم�ض��ان
نفى كل ما تردد ،بل و�أكد �أن رم�ضان قام بت�سديد
كل ال�رضائ��ب ودف��ع �أي�ض�� ًا ال�رضائ��ب اخلا�ص��ة
ب�أعمال مل يبد�أ ت�ص��ويرها ومل يح�ص��ل على �أجره
كامال بها .وتابع اجلندي قائال" :حممد رم�ض��ان
يق��وم باداء اخلدمة الع�س��كرية ومن يدخل اجلي�ش
ال ميكن �أن ي�س��مح لنف�س��ه بالتحايل عل��ى بلده �أو
�إرتكاب خط�أ يف حق م�رص".

ريبل ويلسون تكسب قضيتها

ق�ض��ت حمكم��ة بدف��ع تعوي�ض��ات بقيم��ة �أكرث م��ن 4.5
ملي��ون دوالر �أ�س�ترايل ( 3.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي)
ملمثل��ة هوليوود ريبل ويل�س��ون يف ق�ض��ية ت�ش��هري �ض��د
�رشكة باور ميديا .وكانت املمثلة ريبيل ويل�س��ون تطالب
باحل�صول على تعوي�ض بقيمة  5.9مليون دوالر من هذه
املجموعة الإعالمية ب�سبب ن�رشها مقاالت م�سيئة بحقها
والتعوي�ض عن الدخل الذي فقدته ب�س��بب عدم ح�ص��ولها
عل��ى فر�ص �س��ينمائية عقب ن�رش املق��االت عام .2015
وكانت هيئة ق�ض��اة ،م�ؤلفة من �س��تة �أفراد ،قد ق�ضت ب�أن
املق��االت الثمانية التي ن�رشتها جم��االت جمموعة باور
ميديا ،وت�ش��مل جملتي ومي��ن ويكلي الأ�س�ترالية واوكي،
�أ�س��اءت لويل�س��ون من خالل ت�ص��ويرها عل��ى �أنها كذبت
ب�ش�أن ا�سمها احلقيقي وعمرها

"الشيخ جاكسون" للفيشاوي

�أع��رب النج��م امل��صري� ،أحمد الفي�ش��اوي ،عن �س��عادته
باختي��ار فيلم��ه "ال�ش��يخ جاك�س��ون" لتمثي��ل م��صر يف
م�س��ابقة �أو�س��كار �أف�ض��ل فيل��م �أجنب��ي ،بعدم��ا ح�س��مت
جلنة امل�ش��اهدة امل�ؤلف��ة من � 23س��ينمائي ًا االختيار يف
اجتماعه��ا� ،أم�س الأثنني ،داخ��ل املجل�س الأعلى للثقافة.
وقال الفي�ش��اوي � ،إنه �سعيد باختيار فيلمه للم�شاركة يف
م�س��ابقة �أو�س��كار �أف�ض��ل فيلم �أجنبي ،م�ض��يف ًا �أن الفيلم
لي���س ديني ًا مثلما �أ�ش��ار البع�ض ،و�إمنا هو فيلم اجتماعي
م��ن الدرج��ة الأوىل ،حيث توقع �أن يث�ير الفيلم جد ًال عند
عر�ض��ه يف مهرجان اجلون��ة ال�س��ينمائي وكذلك يف دور
العر���ض امل�رصي��ة .يذك��ر �أن فيلم "ال�ش��يخ جاك�س��ون"
ح�صد � 17صوت ًا من �أع�ضاء جلنة امل�شاهدة،

زكريا

ي��وم واحد ت�ص��وير وينته��ى النجم طلعت زكريا من ت�ص��وير �آخر م�ش��اهد
فيلمه "حليمو �أ�س��طورة ال�ش��واطئ" ،ح�س��بما �أكد منتج العمل مدحت �س��عد
لـ"اليوم ال�س��ابع" ،والذى �أو�ض��ح �أن خمرج العمل حممد �س��عيد بد�أ بالفعل
فى مونتاج �أحداث الفيلم ،قبل ت�صوير اليوم املتبقى والأخري ،خالل الأيام
القليلة املقبلة.
ت��دور �أحداث الفيلم حول �شخ�ص��ية حليم��و التى ُيج� ِّس��دها الفنان "طلعت
زكريا" الذى يعمل منق ًذا على �شواطئ الإ�سكندرية ،ولكنه رغم ذلك ال يجيد
ال�سباحة ومن هنا تن�ش�أ العديد من املواقف الكوميدية.
يذك��ر �أن فيلم "حليمو �أ�س��طورة ال�ش��واطئ" من بطولة طلع��ت زكريا ورمي
الب��ارودى ونريم�ين ماهر وبيوم��ى ف�ؤاد والراق�ص��ة دينا وك��رمي �أبو زيد
ورام��ى غيط وخالد حمزاوى ون��ور الكاديكى وعمر و�أميم��ة طلعت زكريا
وطاه��ر بدر و�آخ��رون ،ت�أليف حممد ف�ض��ل ،و�إنتاج مدحت �س��عد ،و�إخراج
حممد �سعيد.

ذكرت م�صادر �صحافية � ّأن عددًا من مواقع التوا�صل االجتماعي دعت اىل �إيقاف جنمة بوليوود �ساين ليون عن العمل ال�سينمائي وطردها خارج
الهند ،باعتبارها من دعاة الإباحية والعري والرذيلة ،ما ي�ؤ ّثر على اجليل ال�صاعد يف الهند وخارجها.

السر الذي كشفه
إميتاب باتشان

اميتاب بات�شان �أنه ي�ستخدم ح�ساباته فى و�سائل التوا�صل
االجتماعي بنف�س��ه ،على عك�س ما يتوقع��ه الآخرون ،حيث
قال �إنه ال بديل عن ا�ستخدامه �شخ�صيا لهذه ال�صفحات.
ونق��ل موق��ع "مي��د داى" ع��ن �إميت��اب بات�ش��ان �أن هن��اك
كثريين يت�س��اءلون با�س��تمرار عن عدد الأفراد الذين كلفهم
النج��م ال�ش��هري م��ن �أجل متابعة ن�ش��اط و�س��ائل التوا�ص��ل
االجتماع��ى ،وقال �إن كل كلمة تكتب على هذه ال�ص��فحات
�أو �أى ن�ش��اطات تك��ون م��ن بات�ش��ان �شخ�ص��يا .يذك��ر �أن
�أميتاب بات�ش��ان ق��دم عددا هائال من الأعمال ال�س��ينمائية
الناجح��ة ،وم��ن �أبرزه��ا " "Veer-Zaaraو"Amar
 "Akbar Anthonyو""Ganga Ki Saugand
و" "Muqaddar Ka Sikandarو"Do Aur Do
 ،"Paanchوغريها.

لضمان االنتشار

احجز اعالنك االن
يعرض االعالن على
الموقع الرسمي
للصحيفة ليوم كامل
االعالن في جميع
الصفحات ملون
وبتصاميم مميزة

عر���ض برنامج " ETبالعربي" فيديو م�ؤثر جمع بني
الفنانة �إلي�سا و�إحدى املعجبات ،التي �أ�رصت �أن تلقي
عليه��ا التحي��ة وجه ًا لوج��ه وهي تبك��ي بحرقة ،مما
جعل ملكة الإح�سا�س �أن تلبي طلبها وتدخلها غرفتها
يف الفندق.
ودخل��ت املعجبة �إىل غرفة �إلي�س��ا و�أخذت حتت�ض��نها
بقوة م�ؤكدة لها حبها الكبري ،وحاولت ملكة الإح�سا�س
بدوره��ا �أن تهد�أ من روعها� ،إال �أن املعجبة ظلت تبكي
بحرقة ،وفج�أة انهارت و�سقطت على الأر�ض.
�إلي�سا حاولت �أن مت�سك بالفتاة و�أخذ املوجودون معها
م�ساعدتها يف حمل املعجبة من �أجل النهو�ض جمدداً،
وبعد �أن ا�ستعادت قواها وا�صلت احت�ضان �إلي�سا.
وكان حمب��و �إلي�س��ا اجتمع��وا �أم��ام ب��اب غرفتها قبل
�إحيائها حلفل يف باخرة "� ،"Stars On Boardإال
�أنه��ا طلبت منه��م �أن ينتظروه��ا يف القاعة حلني بدء
فقرته��ا الغنائي��ة ،كا�ش��فة لهم �أنها مل ترت ِد مالب�س��ها
بعد ،لهذا ال ميكنها �أن تلتقط ال�صور معهم.
ويف �س��ياق �آخ��ر ،ت�ص��ور �إلي�س��ا احللق��ات الأوىل من
برنام��ج " "The Voiceوه��ي مرحل��ة "جت��ارب
الأداء" ،عل��ى �أن يت��م عر���ض الربنام��ج ب��دءاً م��ن 2
دي�سمرب.

جيفري أبرامز يخرج حرب
النجوم

ما هو

يودع "حليمو
أسطورة الشواطئ"

فتاة تنهار أمام إليسا
والسبب..

يؤرشف االعالن في
الموقع قسم PDF
بصورة دائمة

�أعلنت �رشكة "لوكا�سفيلم" يف بيان �أم�س الثالثاء �أن املخرج
الأمريك��ي جيفري جاك��وب �أبرامز �س��يقوم ب�إخ��راج وكتابة
الفيلم اجلديد "حرب النجوم :احللقة التا�سعة".
وذك��ر البيان �أن �أبرامز الذى قام بالفعل ب�إخراج فيلم "حرب
النج��وم :الق��وة تنه�ض" يف عام  2015و�ش��ارك يف كتابته،
�س��يقوم حالي ًا بكتابة و�إخ��راج الفيلم اجلديد .وقالت رئي�س��ة
�رشكة لوكا�س��فيلم كاثلني كينيدي يف بيان" :متحم�س��ة جداً
لعودة �أبرامز ليتم هذه الثالثية".
وم��ن املق��رر �أن يت��م عر���ض فيل��م "ح��رب النج��وم :احللق��ة
التا�س��عة" على التلفزيون يف دي�سمرب (كانون الأول) من عام
 .2019والفيلم هو تتمة لفيلمني �سابقني هما "حرب النجوم
 ..احللقة الثامن��ة"� ،إخراج ريان جون�س��ون ،و"حرب النجوم:
القوة تنه�ض".
و�س��يتوىل �أبرامز دف��ة القيادة يف اجلزء التا�س��ع بعد �أن كان
املخ��رج الذي �أطلق الثالثي��ة الأحدث من ال�سل�س��لة بفيلم "ذا
فور�س �أويكنز" الذي حقق جناح ًا �س��احق ًا و�إيرادات جتاوزت
ملياري دوالر يف �ش��باك التذاكر العاملي .ومن املقرر عر�ض
اجلزء التا�سع من ال�سل�سلة يف مايو (�أيار) .2019
وذك��رت دي��زين ولوكا���س فيل��م �أن املخرج والكات��ب كولني
تريفورو ان�س��حب من امل�رشوع الأ�س��بوع املا�ضي معل ًال ذلك
بخالف��ات تتعلق بالر�ؤية الإبداعي��ة .وكان هذا ثاين م�رشوع
مرتبط ب�سل�س��لة "�س��تار وورز" يخ�رس خمرج�� ًا هذا العام ،فقد
قال��ت ديزين يف يوني��و �إن املخرجني فيل لورد وكري�س��توفر
ميل��ر ان�س��حبا من �إخ��راج فيلم ت��دور �أحداثه حول �شخ�ص��ية
هان �سولو من �سل�سلة الأفالم ال�شهرية ،وحل حملهما املخرج
املخ��ضرم رون هاوارد الذي نال جائزة الأو�س��كار عن فيلم
"�إيه بيوتيفول مايند".

ثنائيات النجوم في موسم  ...2018أبرزها نادين نجيم وعابد فهد
متابعة – الجورنال

م��ع االعتياد على وجود ثنائي��ات درامية بني جنم وجنمة
يف كل مو�س��م ،ي�شهد املو�سم الدرامي املقبل وجود عدد من
الثنائيات لنجوم �أعلنوا عن م�شاريعهم مبكراً ،ن�ستعر�ضهم
من خالل التقرير الآتي:
�سالف فواخرجي ووائل �رشف
�سي�ش��هد املو�س��م املقبل ثنائية جديدة هي للنجمني �سالف
فواخرج��ي و وائل �رشف ،من خالل م�سل�س��ل "هوا ا�ص��فر"
للكاتبني علي وجيه ويامن احلجلي ،و�إخراج �أحمد �إبراهيم
�أحمد ،حيث ي�ؤدي النجمان �شخ�ص��يتي " �شغف " و" �سوار"
عل��ى الت��وايل ،كما �س��يكون النج��م اللبناين يو�س��ف اخلال
حا�رضا حيث �سي�شكل ثنائية مع �سالف يف مراحل العمل.
ً
وامل�سل�س��ل كناي��ة عن ح��ال املنطقة ككل ،وع��ن "الهوى"،
نقيا ،بعي�� ًدا عن حماوالت
حيث ي�ص��ارع احل��ب كي يبق��ى ًّ
الت�ش��ويه وال��و�أد ،هك��ذا يج��د كل م��ن "�ش��غف" �س�لاف
فواخرج��ي  ،و"�س��وار" وائل �رشف نف�س��يهما و�س��ط دوامة
�رصاع��ات حمتدم��ة ،يف مواجه��ة "ك��رمي " يو�س��ف اخلال
املهوو�س بالفوز مبا يريد مهما كان الثمن.
حممد الأحمد و�صفاء �سلطان
ويعود النجمان حممد الأحمد و�صفاء �سلطان ،لأداء ثنائي
جدي��د م��ن خالل بطولة م�سل�س��ل "وه��م" للكاتب �س��ليمان
عب��د العزيز ،واملخرج حمم��د وقاف ،وامل�سل�س��ل اجتماعي
بولي�س��ي يف زم��ن االزمة ،بالإ�ض��افة �إىل معاجلة ق�ض��ايا
ال�شباب والهجرة والع�شوائيات.
عابد فهد ونادين جنيم
ويف مو�س��م  2018يعود الثنائي عاب��د فهد ونادين جنيم
للواجهة من جديد ،من خالل بطولة م�سل�س��ل "طريق" وهو
م�أخوذ عن رواية للكاتب جنيب حمفوظ ،و�سيناريو وحوار
رمي حنا و�إخراج الليث حجو.
وكان �آخ��ر م�سل�س��ل اجتمع به عابد و نادين هو م�سل�س��ل "
ل��و" يف ع��ام  2014املتابعة وغنت ترت امل�سل�س��ل الفنانة
اللبنانية الي�س��ا ب�أغنية التي جذبت اجلمهور ب�ص��ورة اكرب

والق�ص��ة اجتماعية تتكل��م عن خيانة نادين يف امل�سل�س��ل
لزوجها وحتب �شخ�ص��ا اخر ويف نهاية امل�سل�س��ل يكت�ش��ف
زوجها خخيانتها ولكن ي�ساحمها النها ت�صاب بال�رسطان
تيم ح�سن ونادين جنيم
الثنائ��ي ال��ذي احب��ه اجلمه��ور يف الوطن العرب��ي معا يف
االعم��ال الدرامية التلفزيونية واللذان القى جناح كبري من
اجلمه��ور العربي اب��رز عملني لهم هما م�سل�س��ل "ن�ص يوم
"الذي عر�ض يف رم�ضان  2015والذي القلى �صدى وا�سع
من ،ومرة ثانية وبتجربة عمل م�شرتكة جديدة اطال الفنان
ال�س��وري تيم ح�س��ن والفنانة اللبنانية وملكة جمال لبنان
نادين جنيم ن�س��يب على اجلمهور من خالل العمل الدرامي

الكبري "الهيبة"الذي عر�ض يف املو�سم الرم�ضاين الفائت .
با�سم ياخور و�شكران مرجتى
ويع��ود النجمان با�س��م ياخور و�ش��كران مرجتى للح�ض��ور
م ًع��ا م��ن جدي��د ،من خ�لال بطول��ة م�سل�س��ل "ال��واق واق"
للكات��ب مم��دوح حم��ادة ،واملخرج الليث حج��و ،وهو عمل
كوميدي يتناول حياة جمموعة من املهاجرين ال�س��وريني،
الذين تتوه �س��فينتهم بالبحر و يلج�أون �إىل جزيرة معزولة
ليبد�أوا حياتهم فيها،اجلمهور العربي يحب ظهور املمثلني
م��ع بع�ض يف اعماله��م الن الكييمياء تك��ون متواجدة يف
االثن�ين معا م��ن خ�لال مايقدمانه م��ن اعم��ال كوميدية
يحبها اجلمهور العربي .

ً
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وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابعة اخر امل�س ��تجدات التي تظهر على ال�س ��احة العراقية والعربية والعاملية  ,وخلدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( اجلورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف �أي من �أ�سواق التطبيقات ميكن �إيجاد التطبيق
برنامج معني
اخلا�ص بنا ،و�أي�ض � ً�ا الدخول �إىل �أي �ص ��فحة وقراءة تعليقات القراء حول خ ٍرب �أو
ٍ
و�أي�ض � ً�ا كتابة �آرائك اخلا�ص ��ة ،كما ميكنك م�شاركة اخلرب �أو �إعادة ن�شره على ح�ساباتك اخلا�صة
على �شبكات التوا�صل الإجتماعي كالفي�سبوك  Facebookبكتابة كلمة اجلورنال .
الطباعة :شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

