
حماقي يلتقي محمد عبده

نور تعتذر عن "أنوبيس"

هنيدي يسخر من  "كامننا" 

هالل يعلق على أزمة رامي 

�صارك املطرب حممد حماق��ي جمهوره ب�صورة جديدة 
.Instagram ن�رشها عرب ح�صابه على موقع

وظه��ر حماق��ي يف ال�صورة م��ع املطرب حمم��د عبده، 
ال��ذي التقى به وحر�ص عل��ى التقاط �ص��ورة تذكارية 

معه.
وعل��ق حماق��ي عل��ى ال�ص��ورة لي�ص��ف حمم��د عب��ده 

بالأ�صطورة.
عل��ى اجلان��ب الآخ��ر، يخو�ص حمم��د حماق��ي جتربة 
جدي��دة وهي امل�صارك��ة يف برنامج اكت�ص��اف مواهب، 
 The Voice بعدما ان�صم للمو�صم اجلديد من برنامج

لي�صارك اأحالم واإلي�صا وعا�صي احلالين هذه التجربة.

اعت��ذرت النجم��ة اللبنانية نور، ع��ن امل�صاركة يف بطولة 
م�صل�صل "اأنوبي�ص" اأمام الفنان امل�رشي، ن�صال ال�صافعي 
خوف��ًا من ردود فعل اجلمهور اإزاء ال�صخ�صية التي ُر�صحت 

لتج�صيدها.
ويك�ص��ف م�ص��در مق��رب ح�رشي��ًا، طبيع��ة ال��دور ال��ذي 
ُر�صحت ن��ور لتقدميه، وهي �صخ�صية طبيبة جراحة تدعي 
"نرمني"، لديها ثاأر من والدها الطبيب لت�صببه يف مقتل 
والدته��ا بغر���ص احل�صول عل��ي اأموالها، حي��ث تعمل يف 
امل�صت�صف��ى التي ميتلكه��ا، وتقرر النتق��ام منه مب�صاعدة 
خاله��ا، الذي يق���ص عل��ي م�صامعها ق�ص��ة فرعونية عن 
الإل��ه "اأنوبي�ص"، حاب�ص الأنفا���ص وحُمنط اجلثث ح�صبما 

�ُصمي اآنذاك. 

يب��دو اأن غ��الء الأ�صع��ار وتع��ومي اجلني��ه جع��ل اأغني��ة 
"كامنن��ا" تتمت��ع بخف��ة ظل اأك��ر يف ع�رشن��ا احلايل. 
ولف��ت انتب��اه املمث��ل الكوميدي حمم��د هني��دي تغريدة 
لأحد حمبيه، الت��ي كتب خاللها مقطع من كلمات اأغنيته 
ال�صه��رة "كامنن��ا" واأر�صله��ا ل��ه ليذكره بها. ف��رد عليه 
حمم��د هنيدي: " 30 األف جني��ه ت�صرتي بهم الآن هاتف 
حمم��ول وت�صيز كيك و�صتكون بال ت�صيز حتى". من ناحية 
اأخ��رى، مل يكت��ف حمم��د هني��دي برث��اء �صحاي��ا حادث 
الواحات، بل قرر اأن يزور امل�صابني يف اأحد امل�صت�صفيات 
الع�صكرية، لكي يخفف عنهم ويقوي من عزميتهم. وظهر 
هنيدي يف ال�صور وهو ي�صافح امل�صابني بحرارة ويقبل 
راأ�صه��م، يف اإ�ص��ارة اإىل تقديره لت�صحياته��م ومواجهتهم 

للكثر من املخاطر.

حر���ص الفن��ان امل�رشي حم��ادة هالل عل��ى م�صاندة 
املط��رب رام��ي �ص��ربي يف اأزمت��ه الأخرة، بع��د اإلقاء 
اخلدم��ة  اأداء  �صه��ادة  تزوي��ر  بتهم��ة  علي��ه  القب���ص 

الع�صكرية والتهرب منها.
وق��ال حم��ادة ه��الل "اهلل يع��ني زوجت��ه واأولده واإن 
�ص��اء اهلل �صيمر الأمر على خر. اأكي��د كلنا نخطئ، كلنا 
اأ�صح��اب اأخط��اء، وكلن��ا اأخطاأن��ا، اإن �ص��اء اهلل يخرج 
اأحلى واأحلى". اأما عن ردود الفعل ال�صاخرة من اأغنيته 
الأخرة "�صعدنا كاأ���ص العامل"، رد حمادة هالل: "كل 
القف�ص��ات التي ت�صدر لي�ص��ت اأمر �صيئ، هي دليل على 

النجاح امل�صتمر".

فاجاأت املغنية الأمريكية ليدي جاجا احلا�ضرين بفاعلية جلمع التربعات ل�ضالح �ضحايا اأعا�ضري اإيرما، وهارڤي، وماريا، حيث كان �ضمن احل�ضور 
خم�ضة من الروؤ�ضاء الأمريكيني ال�ضابقني.

بغداد
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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�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
  ي�صتع��د املمث��ل الهن��دي �صلم��ان خ��ان لت�صوي��ر فيلم��ه اجلدي��د 
"به��ارات" يف العا�صم��ة الإمارتية اأبوظبي، وذل��ك متهيداً لطرحه 
يف دور العر���ص ال�صينمائية خالل منت�صف عام 2019، تزامنًا مع 
مو�صم الأعياد. وت��دور فكرة الفيلم املقتب�صة من فيلم كوري بعنوان 
"ق�صي��دة لأب��ي" حول التاري��خ الكوري احلدي��ث بداية من 1950 
وحت��ى يومنا هذا، و�صيت��م من خالله ا�صتعرا�ص اأح��داث مثل اإخالء 
هنغن��ام خالل احلرب الكوري��ة عام 1950 واإر�ص��ال ممر�صات اإىل 
اأملاني��ا الغربي��ة يف ال�صتين��ات بالإ�صافة اإىل ح��رب فيتنام. وقال 
املنت��ج اأتول اأجنيهوت��ري، وهو زوج اأخت �صلمان خ��ان، اإنه "�صعيد 
بكون��ه املنت��ج، ل�صيما واأن��ه تربطه عالقة قراب��ة و�صداقة مع بطل 
العم��ل �صلمان خان، اإل اأنه اأكد اأن الفيلم �صيحمل يف م�صمونه ق�صة 
اإن�صاني��ة لها تاأث��ر عاطفي كبر وخمتلف"، بح�ص��ب ت�رشيحه نقاًل 
ع��ن قن��اة زي نيوز الهندي��ة. واأ�ص��اف اأجنيهوتري، اإنه يب��داأ الفيلم 
بق�ص��ة رجل بداأ حياته يف 1947، وينته��ي يف 2002، م�صيفًا اأن 
�صخ�صية الفيلم �صتحمل ا�صم هذا الرجل وهو "بهارات"،كما لفت اإىل 
تاأكده بالنجاح الباهر الذي �صتحققه اطاللة واأداء �صلمان خان، بني 
معجبيه ومتابعي��ه. و�صنف النقاد حمتوى الفيلم باجلذاب بالن�صبة 
للجمه��ور الهندي، وذلك خ��الل العر�ص الأول له يف مهرجان برلني 
ال�صينمائي بح�ص��ور منتج الفيلم. واأ�صار اإىل اأنه يعرف حجم �صعبية 
�صلم��ان خان، وم��اذا يريد معجب��وه، ولكني مقتنع جداً ب��اأن الفيلم 
�صيك��ون عل��ى م�صت��وى تاألق النج��م الكب��ر.  ويجري خ��ان ت�صوير 
فيلمه اجلديد وهو من اإخراج علي عبا�ص ظفر، ابتداًء من �صهر اأبريل 
)ني�ص��ان( املقب��ل بني ع��دة اأماكن منه��ا مدينة اأبوظب��ي ونيودلهي 

واإ�صبانيا

    ك�صفت املغنية الأمريكية كيلي كالرك�صون اأنها فكرت يف النتحار 
بعدم��ا مت اإجبارها على خ�صارة ال��وزن يف بداية م�صرتها الغنائية. 
وقالت كيلي )35 عامًا( يف حوار مع جملة "اأتيتيود" الربيطانية اإن 
ال�صغ��ط الذي تعر�صت له لت�صبح نحيف��ة جعلها "بائ�صة". واأ�صافت 
"عندما اأ�صبحت نحيفة، اأردت اأن اأنتحر". واأ�صارت كيلي، التي كانت 
تعاين من ا�صطراب الأكل عندما كانت يف املدر�صة 
الثانوي��ة، اإىل اأن هذه الفرتة من حياتها كانت 
"�صيئة للغاية". وقالت: "اعتقدت اأن ال�صبيل 
الوحي��د ه��و التخل��ي ع��ن الغن��اء، كل ما 
كنت اأفعله هو اجلرى، لقد كنت 
اأم�ص��ى كل وقت��ي يف �صال��ة 
واأو�صحت كيلي،  الريا�ص��ة". 
التي لديها طفلني الآن ريفر 
ورمينجت��ون  اأع��وام(   3(
�صه��راً(   18  ( الك�صن��در 
بران��دون  زوجه��ا  م��ن 
مل  اأنه��ا  بالك�صت��وك، 
 " "مهوو�ص��ة  تع��د 
بوزنه واأ�صافت "هناك 
اأ�صخا���ص ول��دوا نحيف��ني وعملي��ة 
الأي���ص لديهم جي��دة، ولكنني ل�صت 
كذلك". ومن املقرر اأن تطرح كيلي 
األبومها الغنائ��ي اجلديد "مينينج 
اكتوب��ر   27 يف   " لي��ف  اوف 

)ت�رشين الأول( اجلاري.

سلمان خان يستعد 
لـ" بهارات"

كيلي كالركسون: أردت أن أنتحر 

ترغب في مشاركة 
ممدوح برنامج "الحصن" قريبًا
 بع��د انته��اء اإجازة ال�صيف، ب��داأ النج��وم يف التح�صر للمو�صم 
الدرام��ي الأهم يف العام، �صهر رم�صان. وذلك عن طريق اختيار 
ال�صيناريو املنا�صب، والتفاق على اأبطال العمل، والوقوف على 
كل تفا�صيله. وبداأت ت�صح مالمح بع�ص الأعمال التي �صت�صارك 

يف مو�صم رم�صان 2018 واأ�صماء النجوم اللذين �صيتناف�صون.
 وك�ص��ف تقريرعن بع�ص الثنائيات التي �صرناها على ال�صا�صات 
ه��ذا الع��ام. البداية مع خال��د النبوي، بعد جناح��ه يف رم�صان 
2017 مب�صل�صل "واحة الغروب"، يعود يف رم�صان 2018 مع 
م�صل�ص��ل "منطقة حمرمة" وت�صاركه يف بطولته اأمينة خليل. اأما 
نيلل��ي كرمي ف�صت�ص��ارك اإياد ن�صار بطولة م�صل�ص��ل "الختفاء"، 
وق�صت��ه املليئة بالغمو�ص والت�صويق. ظافر العابدين هذا العام 
�صي�صارك يا�صمني �صربي يف بطولة م�صل�صل ماأخوذ من م�صل�صل 

"اإ�صباين"، 

    ك�صفت قناة كوميدي �صنرتال الربيطانية عن �رشاء حقوق 
 "Takeshi's Castle" ال�صه��ر  امل�صابق��ات  برنام��ج 
اأو "احل�ص��ن" ليع��ود اإىل ال�صا�ص��ة بن�صخت��ة العربي��ة قريب��ًا 
بحلق��ات جدي��دة، وياأت��ي ذلك بعد ف��رتة غي��اب دامت اأكر 
 "Takeshi's Castle" م��ن 28 عامًا.  ومن املعروف اأن
ه��و برنام��ج م�صابق��ات األع��اب ج�صدي��ة ترفيهي��ة ا�صتمرت 
م��دة عر�صه ح��وايل 4 �صنوات م��ن 1986 اإىل 1990 على 
�صا�ص��ة "TBS"، وعر�ص على جزاأين، و�صارك عدد كبر من 
املت�صابق��ني من كل اأرجاء الياب��ان يف املناف�صة واملغامرة 
والرتفي��ة. واكت�ص��ب الربنامج �صه��رة اأو�صع بع��د عر�صه يف 
ال��دول العربي��ة، خ��الل بداي��ة ف��رتة الت�صعيني��ات، حيث ان 
حينه��ا الربنام��ج حمط اأنظ��ار اجلميع. واأعلن��ت ال�صبكة عن 

نيتها اإعادة اإنتاج الربنامج.

 ت�صتقبل دور العر�ص ال�صينمائى فى الأيام القليلة املقبلة عددا 
من الأفالم املتميزة واملتنوعة ما بني الرعب والدراما والأك�صن 
SU B  والأنيمي�ص��ن اأي�ص��ا، وم��ن اأوائل تلك الأفالم ه��و فيلم
URBICON الذى قام باإخراجه جورج كلونى وعر�ص فى 
ك��ربى املهرجانات منها مهرجان فين�صيا وتورونتو وهامربج 
وكلومبي��ا.  وه��و العمل الذى يعر���ص ر�صميا ف��ى دور ال�صينما 
الأمريكية بعد غ��د اجلمعةوهو من تاأليف الأخوين اإيثان كوين 
وجويل كوي�ص، وبطولة �صارك مات دامون اإ�صافة اإىل عدد كبر 
م��ن جنوم هولي��وود من اأبرزه��م جوليان مور واأو�ص��كار اإيزاك 

و�صتيف مونرو وتيم نيف وتيم هوبر وغرهم.
 فيل��م SUBURBICON ا�صتكم��ال ل�صل�صلة تعاون جمعت 
ج��ورج كلونى مع الأخوين جويل واإيثان كوين كممثل فى عدد 
 O Brother" م��ن الأعمال الفني��ة ال�صينمائية، وم��ن اأبرزها
Intole B" 2000، وفيل��م  Where Art Thou" ع��ام 
 burn After" وفيل��م   ،2003 ف��ى   "able Cruelty

.2008 Reading" عام 
هادئ��ة  �صاحي��ة  ف��ى  اأحداث��ه  ت��دور   SUBURBICON
ومثالي��ة فى كل �ص��يء اإل اأن الو�صع الهادئ واملثاىل مل ي�صتمر 
طوي��ال، حيث حتدث العديد من الأم��ور التى جتعل مات دميون 
ي�صطر للتغير ويتحول من ال�صخ�ص الهادئ املثاىل الذى ي�صبه 
البيئة التى يعي�ص فيها اإىل �صخ�ص مغاير متاما ملا هو معروف 
Ji B  عنه. من بني الأفالم املنتظرة اأي�صا فيلم الدراما والرعب
saw، وال��ذى يعر�ص ر�صميا ي��وم اجلمعة املقبل اأي�صا، حيث 
ت��دور اأحداث العم��ل مع انت�صار كثيف جلثث ف��ى اأنحاء املدينة 
الت��ى تدور بها اأح��داث الفيلم، وتب��داأ التحقيق��ات للو�صول اإىل 
لغ��ز مقتل كل هوؤلء الأ�صخا�ص. وت�ص��ل جهات التحقيقات اإىل 
م�صتب��ه به يدعى جون كرامر ولك��ن مع تواىل عمليات التحقيق 
يجد املحققون اأن ذلك ال�صخ�ص مر على وفاته زمن طويل، وهو 
مايوؤك��د اأن هناك لغزا حمرا وراء تل��ك اجلرائم الب�صعة، وهناك 

�صخ�ص ين�رش �صحايا اإىل قطع.
فيل��م الدرام��ا والرع��ب Jigsaw م��ن اإخ��راج ماي��كل �صبريج 
وتاأليف بيت جولد فينج��ر، وبطولة لورا فانديرفوورت وتوبني 

بي��ل وبريتان��ى اآلن وكالوم كي��ث رنيه ومات با�صم��ور، وهانا 
اإميلى اأندر�صون وكلى بينيت وتينا جاجن و�صونيا ديلون توىل.

حمب��و الأنيمي�ص��ن لديه��م وجب��ة د�صم��ة ف��ى نهاي��ة املو�ص��م 
ال�صينمائ��ى لع��ام 2017 مع 3 اأف��الم دفعة واح��دة، اأولها مع 
فيل��م The Star وال��ذى ت�صتقبل��ه دور العر���ص ال�صينمائي��ة 
ي��وم 17  نوفم��رب، وه��و العم��ل الذى يتن��اول ق�ص��ة الحتفال 
ب��اأول كري�صما�ص، وذلك من خالل حم��ار �صغر واأ�صدقائه من 
احليوانات، ممن ي�صبحون هم الأبطال املجهولني لأول احتفال 
بالكري�صما���ص. فيلم الأنيمي�صن The Star من اإخراح تيموثى 
ري��كارت وتاألي��ف �صيم��ون م��ور، وبطول��ة كري�صت��ني �صينويث 
وزكارى ليف��ى وفينج راميز وكيجان ماي��كل كاى وكري�صتوفر 
بالمر، وجينا رودريجز واوبرا وينفرى و�صتيفن ايان، واأنطونى 
اندر�ص��ون وتايلر ب��رى وجابريل اإيجال�صي�ص. اأم��ا ثانى اأفالم 
الأنيمي�ص��ن له��ذا املو�صم ه��و رائع��ة �رشكتى ديزن��ى وبيك�صار 
"coco"، وال��ذى يقوم ببطولت��ه بنجامني برات ويعر�ص فى 
دور العر�ص ال�صينمائى يوم 22 نوفمرب، وهو الفيلم الذى تدور 
اأحداثه حول �صبى يدعى "كوكو يلى" يبلغ من العمر 12 عاًما، 
لدي��ه �صغ��ف وولع بالعزف عل��ى اجليتار، وينطل��ق فى مغامرة 
غريب��ة تتعل��ق بلغز ما منذ قرن من الزم��ان اإذ يتفاجاأ بوجوده 
فى عامل الأموات.    العمل ي�صارك فى الأداء ال�صوتى ل�صخ�صياته 
اإىل جانب بنجامني برات، كل من جايل جار�صيا برنال، ورينى 
فيكت��ور واأنتونى جونزالي�ص، وق�ص��ة و�صيناريو وحوار اأدريان 
مولين��ا، وم��ن اإخراج ىل اونكريت���ص. اأما اآخر اأف��الم الأنيمي�صن 
وال��ذى اأعلن عن موع��د عر�صه قبل نهاية العام احلاىل هو فيلم 
Ferdinand، وال��ذى يعر���ص فى 15  دي�صم��رب، وهو فيلم 
الر�ص��وم املتحركة الذى يتناول ق�صة حي��اة الثور "فرديناند"، 
ورغم اأنه ثور �صخم اإل اأن لديه قلب كبر حنون وعاطفى ترعاه 
طفلة �صغرة منذ ولدته، وهو ما جعله مثل احليوانات الأليفة 
الت��ى تربى فى املن��زل، فهو غر مدرك حلقيقة اأنه ثور ويت�صبب 
فى العديد من املتاعب، ويتم اإبعادته عن مكان ولدته وتربيته 
ليج��د نف�ص��ه مطالب��ا من��ه اأن ي�ص��ارع داخ��ل حلب��ة م�صارعة 
الث��ران، وه��و الأمر املخال��ف لطريق��ة تربيته، حي��ث اإنه ثور 
�صخم لكنه وديع. Ferdinand من اإخراج كارلو�ص �صالدانها 
وبطولة اآدم ديفاين ودييج��و لونا وكارلو�ص �صالدانها وكري�ص 

اإودود وكي��ت ماكينوت ودونال��د �صاذرلند و�صامانثا مورتون، 
وج��ون �ص��ى دونكني وبول فيج وم��ارك فاىل، و�صب��ق واأن قدم 
 Ice Age: The Meltdown كارلو���ص �صالدانه��ا اأف��الم
 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs  ،2006 ع��ام 

عام Rio ،2009 عام 2011، و Rio 2 عام 2014.
Ferd B يعترب اإعادة لرائعة والت ديزنى Ferdinand   فيلم
nand the Bull وال��ذى �صدر كفيلم ر�صوم متحركة ق�صر 

فى عام 1938 اأى قبل 79 عاما.
 The اأم��ا حمبو الرومان�صية والدراما فه��م على موعد مع فيلم
Shape Of Water، وذل��ك ي��وم 8 دي�صم��رب، وه��و الفيلم 
احلا�ص��ل عل��ى جائ��زة الأ�ص��د الذهب��ى كاأف�صل فيل��م للمخرج 
جيلرم��و دي��ل ت��ورو، وه��و م��ن بطولة النج��م ماي��كل �صانون 
وماي��كل �صتولب��رج واوكتافي��ا �صبن���رش ودوج جون��ز و�ص��اىل 
هوكين��ز وريت�صارد جينكينز ولورين ىل �صميث وديفيد هيلويت 

ومن تاأليف فاني�صا تيلور.
وت��دور اأح��داث فيل��م The Shape Of Water حول ق�صة 
غر حقيقية، خالل ف��رتة احلرب الباردة بني الوليات املتحدة 
مريكية والحت��اد ال�صوفيتى، حيث تعي�ص اإلي�صا وهى �صماء،  الأ
حي��اة كاملة من الوح��دة وال�صم��ت داخل اأح��د املعامل فائقة 
ال�رشية التابعة للحكومة، وتتغر حياتها لالأبد، حينما تكت�صف 
م��ع زميلتها زيلدا اأم��ر جتربة علمية �صديدة ال�رشية، ا�صفرت عن 

كائن ي�صبه الإن�صان تقع فى حبه.
ع�ص��اق فيل��م Jumanji للنج��م روب��ني ويليام��ز ه��م اأي�ص��ا 
عل��ى موع��د مع فيلم جدي��د مقتب�ص من نف�ص الق�ص��ة وهو فيلم 
الفيل��م  وه��و    Jumanji: Welcome to the Jungle
املقتب���ص م��ن فيل��م روب��ني ويليامز وال��ذى قدم ع��ام 1995، 
وه��و العمل الذى دار حول ق�صة خيالية عن الطفلني ال�صغرين 
ج��ودى وبيرت اللذين يع��ران على اللعب��ة جوماجنى فى منزل 
مهج��ور، اإل اأنها لي�ص��ت باللعبة العادية، بل هى عبارة عن لوح 
م�صح��ور يفتح بوابة �صحرية على عامل من الغابات الأ�صطورية، 
ويقودهما الف�صول اإىل ا�صتك�صاف هذه اللعبة الغريبة، فيقومان 
دون ق�ص��د باإخراج "اآلن باري�ص" من داخلها، وهو رجل ق�صى 
حيات��ه حمتج��زاً داخ��ل اللعب��ة من��ذ اأن لعبها وهو ف��ى الثانية 

ع�رشة.
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الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�ضًا الدخول اإىل اأي �ضفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ض����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�ضة، كما ميكنك م�ضاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ضره على ح�ضاباتك اخلا�ضة 
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