
  كرارة ضابط شرطة مجددًا 

جورج وسوف يثير حزن المتابعين

هنيدي يشعل "تويتر" بتعليق ساخر

جنون تامر بعد فوز منتخب مصر

يب��د�أ �لفن��ان �مل���ري، �أم��ر ك��ر�رة، ت�صوي��ر �أوىل 
م�صاه��د فيلمه �جلديد "حرب كرموز" خالل �لأ�صابيع 

�ملقبلة. 
ويك�ص��ف م�ص��در مقرب م��ن �مر ح�ري��ًا، تفا�صيل 
�ل�صخ�صي��ة �لت��ي يج�صدها ك��ر�رة يف فيلم��ه �جلديد، 
�إذ يلع��ب دور �صاب��ط �رطة يدعي �جل��ر�ل "يو�صف 
�مل���ري"، يقيم يف حي كرم��وز بالإ�صكندرية، حيث 
يعي���ش يف فرتة ما قبل ث��ورة 1952، ويحاول �نقاذ 
فتاة من حماولة �غت�صاب، ومن هنا تتو�ىل �لأحد�ث.
يذك��ر �أن �أم��ر ك��ر�رة ج�ص��د �صخ�صية �صاب��ط �رطة 
يف م�صل�صل��ه �لأخ��ر "كلب�ش"، �لذي ُعر���ش رم�صان 

�ملا�صي.

تناق��ل متابع��و و�صائل �لتو��ص��ل �لجتماعي �أخ��ر�ً مقطع 
فيدي��و ظهر فيه �لفن��ان جورج و�صوف وه��و يدخل �إىل �أحد 
�أماك��ن �ل�صه��ر. وبد� و�صوف يف �ملقطع �ل��ذي حقق �أكرث من 
233 �أل��ف م�صاهدة غر قادر عل��ى �ل�صر مبفرده بطريقة 
طبيعي��ة. وق��د �أذهل ذل��ك �حلا�رين �لذي لحظ��و� �حلالة 

�ل�صحية �ل�صيئة �لتي و�صل �إليها �لنجم �ل�صوري.
ُي�ص��ار �إىل �أن �لفن��ان �للبن��اين و�ئل ج�ص��ار كان �أثار غ�صب 
معجب��ي و�ص��وف �أخ��ر�ً بعدم��ا دعاه خ��الل حدي��ث �إذ�عي 
�إىل �لعت��ز�ل. وقال: "�أن�ص��ح جورج و�ص��وف باعتز�ل �لفن 
حر�ص��ًا على �صحت��ه وعلى تاريخه �لفن��ي �مل�رف �لعابق 

بالنجاحات �لكبرة و�مل�صتمرة"

حر���ش �لنج��م حممد هني��دي عل��ى �لتعلي��ق بطريقة 
كوميدية كعادت��ه بعد �صعود منتخب م�ر ملونديال 
2018، فكت��ب تغري��دة عرب ح�صاب��ه �ل�صخ�صي على 
"توي��رت" للكابنت حممد �أبو تريكة، قال فيها مازحا: 
"�حل���ري غافلك��و� يا تريكة و�صع��د كاأ�ش �لعامل .. 
كنت ��صتنى �صوية يا�أخي". فرّد عليه �أبو تركية قائاًل: 
"�مله��م منتخ��ب م���ر يف كاأ�ش �لع��امل و�حل�ري 
ي�صتحق نتيجة جله��ده، وعاوزين نعمل فيلم هنيديكو 
يف مو�صك��و"، لرد عليه هنيدي ممازح��ًا: "هنيديكو؟ 
�ن��ت �تعديت من كابنت مدحت �صلب��ي ياتريكة؟". ومل 
يتمال��ك �أب��و تريك��ة نف�ص��ه فعلق قائ��اًل: "م��ا هو كله 
رو�ص��ي هو حد ع��ارف حاج��ه"، م�صتخدم��ا تعبر�ت 

�ل�صحك يف �لتغريدة �لأخرة.

ن���ر �لفنان �مل�ري تامر ح�صن��ي، مقطع فيديو 
ق�ص��ر�ً عرب ح�صابه عل��ى "�إن�صتغر�م" وهو يجوب 
�ملنتخ��ب  بتاأه��ل  �حتف��اًل  ب�صيارت��ه  �ل�ص��و�رع 

�مل�ري �إىل كاأ�ش �لعامل 2018 يف رو�صيا.
وظهر �لنج��م �ل�صاب يف �صيارت��ه �لتي تتقدم بني 
�ل�صي��ار�ت وهو يل��وح بالعلم �مل���ري من فتحة 
�صقف �ل�صيارة، وكان يف غاية �ل�صعادة و�حلما�ش.

وعل��ق عل��ى �ملقط��ع قائ��اًل: "م��ربوك مل���ر"، 
ليتفاع��ل معه ع��دد كبر من جمه��وره ومتابعيه 
�لذي��ن بادلوه �لتهنئة وعربو� مع��ه عن �صعادتهم 

بهذ� �لفوز.

اأثارت املمثلة الرتكية مرمي اأوزريل وابنتها �سجة كبرية من خالل �سورة موؤلفة من عدة �سور مركبة لهما معًا ن�سرتها على تطبيق "ان�ستغرام".
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامر� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
   �أ�صدرت �ركة و�ين�صتني لالنتاج �ل�صينمائي، و�لتي �صارك يف 
تاأ�صي�صها �ملنتج �ل�صهر هاريف و�تين�صتني يوم �أم�ش �لأحد قر�ر�ً 

بف�صله، وذلك يف �صوء معلومات جديدة حول �صوء �ل�صلوك".
وقالت �ركة و�ين�صتني يف بيان، ن�رته و�صائل �إعالم �أمريكية 
خمتلف��ة، �إن مدر�ءها �أبلغو� و�ين�صتني باإنهاء عمله لدى �ل�ركة 

يف قر�ر "�صاري �لنفاذ على �لفور".
وج��اءت ه��ذه �خلطوة بعدم��ا �أجرت �ل�ركة حتقيق��ًا يف مز�عم 
�ص��د و�ين�صت��ني بارتكاب��ه حتر�صا جن�صي��ا، بينما �أخذ ه��و �إذنًا 

للغياب "لفرتة مفتوحة".
وكان��ت �صحيفة "نيويورك تاميز" ذك��رت �لأ�صبوع �ملا�صي �أن 
و�ين�صت��ني، �لذي فازت �أف��الم من �إنتاجه ب�صت��ة جو�ئز �أو�صكار 
لأف�ص��ل فيل��م، حتر�ش مبوظفات وممثالت عل��ى مد�ر عقود، من 

بينهن جنمة �ل�صينما �أ�صلي جود.
وقال��ت ج��ود لل�صحيف��ة ذ�ته��ا، �إنه��ا تلق��ت دع��وة �إىل فن��دق 
"بينن�صي��ول بيفرىل هيلز" منذ حو�ىل 20 عامًا حل�صور �إفطار 
عمل حيث "ظهر يف رد�ء ��صتحمام، و�صاأل عما �إذ� كان باإمكانه 

�أن يقوم بعمل م�صاج لها".
وق��ال و�ين�صتني يف بي��ان �صابق ل�صحيفة نيوي��ورك تاميز، �إنه 
�أدرك "من��ذ فرتة من �لزمن �أنه يف حاج��ة �إىل �أن يكون �صخ�صًا 
�أف�ص��ل" و�أن "طريقة تعاملي مع �لأ�صخا���ش �لذين �أعمل معهم 
تغ��رت"، لكن��ه مل يتح��دث عن ه��ذه �ملز�عم ب�ص��ورة مبا�رة، 
وعل��ى �لرغم من ذل��ك، قال حماميه ت�صارلز جي��ه هاردر لحقًا 
�إن �ملنت��ج يخطط ملقا�صاة �ل�صحيفة ب�صبب تقاريرها �لتي قال 

�إنها "م�صبعة بت�ريحات كاذبة وت�صهرية".
ي�ص��ار �إىل �أن �رك��ة و�ين�صتني، �لتي �أ�ص�صها ه��اريف مع �صقيقه 
ب��وب ع��ام 2005، �أنتج��ت �لعدي��د م��ن �لأف��الم �لناجحة ذ�ت 
�ل�صعبية ومنها "ذ� كينجز �صبيت�ش"، "�صيلفر لينينجز باليبوك" 

و "جاجنو �أنت�صيند".

   ت�ص��در فيلم �خليال �لعلمي �جلديد )بليد ر�نر 2049( �إير�د�ت 
�ل�صينما يف �أمريكا �ل�صمالية، حمققا 31.5 مليون دولر.

و�لفيلم بطول��ة ريان جو�صلينج وهاري�صون ف��ورد وروبن ر�يت 
وم��ن �إخ��ر�ج ديني�ش فيلن��وف، وج��اء يف �ملركز �لث��اين �لفيلم 
�لدر�م��ي �جلديد )ذ� ماوننت بتوين �أ���ش( باإير�د�ت بلغت 10.1 
ملي��ون دولر، و�لفيل��م بطول��ة �إدري���ش �إلب��ا وكي��ت وين�صلي��ت 

وديرموت مولروين ومن �إخر�ج هاين �أبو �أ�صعد.
وج��اء يف �ملرك��ز �لثالث فيلم �لرع��ب )�إت( مرت�جعًا عن �ملركز 
�لثاين �لذي �حتله �لأ�صبوع �ملا�صي باإير�د�ت بلغت 9.7 مليون 
دولر، وه��و من بطولة بيل �صكار�صجارد وجيدين ليربهر ومن 

�إخر�ج �أندري�ش مو�صيتي.
و�حت��ل �ملركز �لر�بع فيل��م �لر�صوم �ملتحركة �جلديد )ماي ليتل 
ب��وين:ذ� مويف( باإي��ر�د�ت بلغت 8.8 ملي��ون دولر، فيما �حتل 
�ملرك��ز �خلام�ش فيل��م �حلركة �لكوميدي )كينجزم��ان: ذ� جولد 
�صركل(، بطولة تارون �إيجرتون وكولني فرث ومارك �صرتوجن 
ومن �إخر�ج ماثيو فون، وذلك بعد �أن ت�صدر �لقائمة يف �لأ�صبوع 

�ملا�صي حمققًا �إير�د�ت بلغت 8.1 مليون دولر.

فصل هارفي واينستين من شركة 
واينستين لإلنتاج السينمائي

"بليد رانر 2049" يتصدر 
إيرادات السينما

الملحن العراقي ياسين 
الشيخلي 

الشائعة تالحق عمرو 
ودنيا

ت��ويف �صباح �لثن��ني، �مللح��ن �لعر�قي يا�ص��ني �ل�صيخل��ي �لذي يعد 
�حد رو�د �لغنية و�ملو�صيق��ى �لعر�قية. وعمل �ل�صيخلي معلمًا لدر�ش 
�ملو�صيق��ي و�لن�صي��د يف جمال �لرتبي��ة ودخل �لذ�ع��ة �لعر�قية عام 
1956و عمل عازف كمان ورئي�ش فرقة �ملو�صيقي يف د�ئرة �لذ�عة 
و�لتلفزي��ون. و�صارك يف جمي��ع �ملهرجانات �لتي كان��ت تقام �آنذ�ك 
حلن �لكث��ر من �لغاين ملطربني �مثال عفيف��ة ��صكندر ويا�ش خ�ر 
وف��وؤ�د �صامل وحميد من�صور حيث قدم �كرث من 100 حلن فني وطني 
و��ص���ش مكتبة مو�صيقية حت��وي علي �كرث من 10 �لف �ريط ودّر�ش 
�ملو�صيق��ي يف مد�ر�ش ومعهد �لدر��ص��ات �ملو�صيقية. من ��صهر �غانيه 
)حبيب��ي عيدك مب��ارك( لعفيفة ��صكندر وهي م��ن كلمات قا�صم عبيد 
و�غني��ة )يا مية �عطيني �لدربني( �أي�ص��ا، وحلن لناظم �لغز�يل )�حبك 
و�ح��ب كلم��ن يحب��ك( وليا�ش خ���ر �أغنيت��ي )دمع��ي روه �لزيتون( 

و)بويه �صعد يا بويه( ولفوؤ�د �صامل �أغنية )ل تعتذر(.

�أث��رت حالة من �جلدل بعد �نت�ص��ار �صورة للنجم عمرو دياب 
وه��و يحتف��ل بتاأهل منتخب م���ر �إىل كاأ�ش �لع��امل 2018، 
وظه��ر يف �ل�ص��ورة وهو يحم��ل علم م�ر مع �أح��د �لأ�صدقاء 
يف فن��دق "ف��ور �صي��زون" يف �لقاه��رة، ويف  �لوق��ت نف�ص��ه 
ن���رت �لفنان��ة دين��ا �ل�ربين��ي �صورة لها وه��ي حتتفل يف 
نف���ش �لفن��دق. وتاأك��د عدد م��ن م�صتخدم��ي مو�ق��ع �لتو��صل 
�لجتماع��ي، م��ن وج��ود �لثنائي مع��ًا ليلة �أم���ش يف �لفندق 
نف�صه، من خالل خلفية �صورتيهما، فخلفية �صورة "�له�صبة" 
و�ل�ربين��ي بينت �أنهم��ا يف �لفندق نف�ص��ه. يف �ل�صياق نف�صه، 
ن���رت �لفنان��ة عبر �صربي، ع��رب �صفحته��ا �ل�صخ�صية على 
و�ل�ربين��ي  �مل���ري  للنج��م  �ص��ورة  "فاي�صب��وك"،  موق��ع 
يحم��الن علم م���ر، وعلقت قائل��ة: "�أجمل �ص��ورة.. �له�صبة 

وبرج �حلوت �أكرت �صورة حبيتها".

حال��ة م��ن �لفرح��ة و�لبهج��ة غم��رت �ل�صع��ب �مل�ري 
وجن��وم م���ر و�لوطن �لعرب��ي بعد �إح��ر�ز �لنجم حممد 
�ص��الح �لهدف �لثاين يف �صب��اك مرمى �لكونغو، و�إطالق 
حك��م �ملبارة �صافرة �لنهاي��ة، معلنًا فوز م�ر بهدفني 
مقاب��ل ه��دف و�حد و�صع��ود م�ر �إىل ت�صفي��ات كاأ�ش 
�لعامل يف رو�صيا يف مبارة حب�صت �لأنفا�ش، وبعد غياب 
�أك��رث م��ن 27 عامًا ع��ن �مل�صارك��ة يف موندي��ال كاأ�ش 

�لعامل.
وحر���ش جن��وم م���ر و�لوط��ن �لعرب��ي عل��ى م�صاركة 
�ل�صعب �مل�ري فرحته بالفوز وتهنئة �ملنتخب �لوطني 
على �صفحاتهم عل��ى موقع �لتو��صل �لجتماعي تويرت، 
عرب ها�صت��اق "م�ر_يف_كاأ�ش �لع��امل"، و�لذي ت�صدر 
�لرتين��د �لعامل��ي يف غ�صون دقائق من��ذ �نتهاء �ملبارة 

و�إعالن فوز �ملنتخب �مل�ري.
وكعادته �صارك �لفنان �لكوميدي حممد هنيدي جمهوره 
فرح��ة �لف��وز عل��ى طريقت��ه �لكوميدية معلق��ًا: "مربوك 
مل���ر و�صع��ب م���ر ورجال��ة منتخ��ب م���ر و�لعرب 
و�ص��الح و�ص��الح و�ص��الح، وهاردل��ك للكابنت جمدي 
عب��د �لغن��ي"K فيما تب��ادل �لثنائي �لفن��ان �لكوميدى 
حمم��د هني��دي  حمم��د �بوتريك��ة جن��م م���ر و�لأهلى 
�ل�صاب��ق �ملز�ح و�لدعابة عرب موق��ع تويرت �حتفاًء  بفوز 
منتخب م�ر عل��ى �لكونغو بهديف حممد �صالح، قائاًل: 
"�حل�ري غفلكم يا �أبو تريكة و�صعد كاأ�ش �لعامل، كنت 
��صتن��ى �صوي��ة ي��ا �أخي"، ل��رد علي��ه �أبوتريك��ة " �ملهم 
منتخب م�ر يف كاأ�ش �لعامل و�حل�ري ي�صتحق نتيجة 

جلهده، وعاوزين نعملكو� فيلم هنديكو يف مو�صكو".
كم��ا هناأت �لفنانة �صرين عبد �لوهاب، �ملتخب �لوطني 
على فوزه حيث ن�رت على ح�صابها �خلا�ش على موقع 
توي��رت �صورة لالعب��ي �ملنتخب �لوطن��ي، وعلقت عليها 
قائل��ة: "م��ربوك ل��كل �صعب م���ر، مربوك ل��كل رجالة 
�ملنتخب، م��ربوك يابالدي و�صولن��ا لكاأ�ش �لعامل، حلم 

90 مليون".

ون���رت �لفنان��ة �صابرين �ص��ورة كتب عليه��ا "�صباح 
�لن���ر يا م�ر"، بينم��ا كتبت من�صور�ً �آخ��ر قالت فيه: 
"حتي��ا م���ر"، و�أ�صاف��ت: "م��ربوك لين��ا ي��ا م�ر يا 
غالي��ة، يا ر�فعني ر��صنا"، فيما كتبت �لفنانة �أنغام عرب 
�صفحتها قائلة: "�هلل �أكرب، م�ر"، كما علق �لفنان خالد 
�لنب��وي قائاًل: "�حلمد هلل، م�ر يف كاأ�ش �لعامل"، بينما 
علق��ت �ملطربة كارمن �صليمان قائلة "�هلل �أكرب، �هلل �أكرب 

ي��ا �صالح، حل��م 90 ملي��ون". وعرب �لإعالم��ي �للبناين 
ني�صان ع��رب �صفحته عل��ى موقع �لتو��ص��ل �لجتماعي 
توي��رت ع��ن فرحت��ه بف��وز �ملنتخ��ب �مل���ري، قائ��اًل: 

"�رق�ش يا ح�ري.. مربوك فرحة �لدنيا باأم �لدنيا".
وعل��ق �لفن��ان نبيل �حللف��اوي على مبارة �أم���ش قائاًل: 
"�ألف حمد و�صكر يارب، �لكونغو لعبت كما مل تلعب من 

قبل، �ألف مربوك، م�ر قمر 14 يف �ملونديال"

هذا ما قالته النجمات أنغام وصابرين وكارمن بعد تأهل مصر إلى كأس العالم؟ رحيل من 
جديد

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 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم
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