
حسين فهمي يبكي بسبب الشريف 

هيفاء وهبي لعبة في"صقور العرب"

مروان خوري من الغناء إلى التقديم 

حبس رامي صبري 15 يومًا

بك��ى �لفنان �مل���ري ح�سني فهمي على �له��و�ء، �أثناء 
حديث��ه عن مو�طنه �لفن��ان �لر�حل ن��ور �ل�ريف. و�أكد 
فهمي، خالل لقائه �ملذ�ع عرب ف�سائية م�رية، �أن يف 
�آخ��ر �أيام �لفن��ان �لر�حل نور �ل�ريف، ق��د �نفرد به يف 
حديق��ة منزله، وقال له �ل�ريف: "خال�ص دي �لنهاية.. 
ع�سن��ا حياة جميلة.. ��ستغلنا وجنحنا". و�أ�ساف �لفنان 
�مل���ري، "كالم كان قا�ص جد�ً، لكن هو حب يف�سف�ص 
ويق��ويل". وتاب��ع ح�س��ني فهم��ي، �أنه يفتق��د �لكثري من 
�سناع �ل�سينما �لر�حلني من فنانني وخمرجني وكتاب، 
مو�سح��ًا، �أنه يفكر د�ئمًا باأن��ه �سيلحق بهم يف يوٍم من 
�الأي��ام، �إال �أن م�سوؤوليته �لي��وم كزميل لهم، هو �حلفاظ 

على �لذكرى �جلميلة �لتي تربطه بهم.

طرح��ت �لنجم��ة �للبناني��ة هيف��اء وهب��ي برومو 
�سخ�سيتها بلعبة "�سق��ور �لعرب"، بعد �ختيارها 
لع��امل  �لر�سمي��ة  و�ملتحدث��ة  �ملمثل��ة  لتك��ون 
�للعب��ة بع��د �إ�سافة �سخ�سي��ة با�سمه��ا �إىل �لدليل 
�لتو�سيح��ي. وظه��رت هيف��اء، يف �لربومو، بوجه 
م�س��وه نتيجة �حلروب �ملق��رر �أن تخو�سها �سمن 

�للعبة، كما حملت �ل�سالح على كتفها.
تنتظ��ر  �أنه��ا  �إىل  �للبناني��ة،  �لنجم��ة  و�أ�س��ارت 
�ملوؤمت��ر �ل�سح��ايف �ملق��رر عق��ده يف دب��ي م��ن 
جان��ب �لقائمني عل��ى لعبة "�سق��ور �لعرب" يوم 
17 �أكتوبر )ت�رين �الأول( �جلاري بالتعاون مع 

جمموعة "mbc" لالحتفال بان�سمامها لهم.

 حّل��ت �لفنان��ة �للبناني��ة كارول �سماح��ة �سيفة 
عل��ى �حللقة �الأوىل م��ن برنامج "طرب مع مرو�ن 

."Al Araby Tv خوري" على �سا�سة "�لعربي
وفاجاأ فريق �لعم��ل كارول، يف �لكو�لي�ص، بقالب 
حل��وى، مبنا�سب��ة عيد ميالد �بنته��ا �لوحيدة تاال 

�لثاين.
وبدت �سماحة متاأّث��رة، وتوّجهت �ىل طاقم �لعمل 
ممازح��ًة: "بتعّق��دو، م��ع �إّن��و هيدي م��ا بن�سيلكن 
�ياها تعملويل ت�سوير يوم عيد بنتي.. تقربيني يا 
مامي، �ن�ساهلل �سوف��ك عرو�ص وتكربي وتنجحي 

ب�سغلك وحياتك �خلا�سة، يا وردة حياتي".

ق��ررت �لنياب��ة �لع�سكرية �مل�ري��ة حب�ص �ملطرب 
�مل���ري، ر�مي �سربي، 15 يوم��ًا �حتياطيًا، على 
ذم��ة �لتحقيق��ات مع��ه بخ�سو���ص تهربه م��ن �أد�ء 

�خلدمة �لع�سكرية.
و�ألقت �لق��و�ت �الأمنية �لقب�ص على �ملطرب �ل�ساب، 
م�ساء �أم�ص �خلمي�ص، من منطقة �ملعادي، بعد ورود 

معلومات �إليها عن تهربه من �أد�ء و�جب �لتجنيد.
يذك��ر �أن نقابة �ملو�سيقيني قد �أوفدت مدير �ل�سوؤون 
�لقانوني��ة يف �لنقاب��ة، �سعد �ملت��ويل، ملتابعة �سري 

�لتحقيقات.

بطريقة مميزة اأرادت جنمة تلفزيون الواقع كايلي جيرن Kylie Jenner، بو�سع لونني الحمر ال�سفاه االزرق والوردي عرب ح�سابها اخلا�ص 
على �سناب �سات، وعلقت :" اأي واحٍد اأختار؟ اإنني اأفكر باللون االأزرق".
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

�أ�س��ار جمموعة من هو�ة متابعة م�سل�س��ل "غيم �أوف ثرونز - 
لعبة �لعرو���ص"، �أن �إد�رة �مل�سل�سل ن�سبت جدر�نًا بالقرب من 
م��كان �لت�سوي��ر، بغية من��ع �ملتطفلني من ت�ري��ب تفا�سيل 
�جل��زء �الأخري لو�حد من �أ�سهر �مل�سل�سالت �لتي تعر�ص ملحمة 
���ر�ع �أجي��ال لل�سيطرة عل��ى �لعر���ص �حلديدي �ل��ذي يحكم 
�ملمال��ك �ل�سبعة. و�أظه��ر تقرير ن�ره موق��ع "و�ت�رز �أوف ذ� 
وول"، �ملتخ�س���ص مبتابع��ة �آخ��ر �لت�ريبات ع��ن �مل�سل�سل، 
�س��ور�ً تظهر ت�سييد ج��در�ن بالقرب من م��كان ت�سوير �جلزء 
�لثام��ن �ل��ذي يعتق��د �أنه �سيت��م عر�سه �إم��ا يف 2018 �أو مع 

بد�يات 2019.
وبح�س��ب ح�س��اب عل��ى تويرت يدع��ى "كاثري96" ف��اإن مدينة 
وينرتفيل �لو�قعة �سمال قارة وي�سرتو�ص، يتم تغطيتها بالثلج 
عل��ى �الأر�ص وه��ي ظاهرة يف ع��دد من �ل�س��ور �مل�ربة عن 
موق��ع �لت�سوي��ر، باالإ�ساف��ة �إىل جدر�ن �سخمة م��ن �حلديد، 
�أن�س��اأت ملن��ع �ملعجبني و�ملتطفل��ني من روؤية م��ا يحدث يف 

�لد�خل.

تربع��ت �ملمثلة �الأمريكية �ل�سه��رية جنيفر �أني�ستون مبليون 
دوالر ل�سال��ح �سحاي��ا �الإع�س��ار يف بورتوريك��و. وذكرت 
و�سائ��ل �إعالم �أمريكية �أن ن�سف هذه �الأمو�ل ذهبت ل�سالح 
منظم��ة �ل�سليب �الأحمر، بينما ذه��ب �لن�سف �الآخر ل�سالح 
�ملوؤ�س�س��ة �خلريي��ة للمغن��ي �لبورتوريك��ي ريك��ي مارت��ن. 
و�أع��رب مارتن ع��ن �سكره الأني�ست��ون يف تغريدة على موقع 
�لتو��سل �الجتماعي "تويرت"، وكتب: "لن نن�سى هذ� مطلقًا، 
�إن��ك تنقذين حياة �أف��ر�د يا جني". وبح�س��ب جملة "بيبول" 
�الأمريكي��ة تلق��ت موؤ�س�سة مارتن تربع��ات بقيمة 3 ماليني 
�لزل��ز�ل، و�س��ارك يف  دوالر ل�سال��ح �سحاي��ا 
�الإعالمي��ة  مث��ل  جن��وم  �لتربع��ات  ه��ذه 
وجنم��ا  ديجينريي���ص،  �إل��ني  �ل�سه��رية 
كابري��و  دي  ليون��اردو  هولي��وود 
و�ألي��ك بالدوي��ن. وق��ال مارتن يف 
ت�ريح��ات ل�"بيب��ول": "�لنا���ص 
ميوتون، �لتقيت �سحايا ��سطرو� 
لدف��ن ذويه��م يف حد�ئ��ق الأنهم 
مل يح�سل��و� عل��ى �أي م�ساعد�ت 
عق��ب 10 �أي��ام م��ن �الإع�سار، 
�إنه كابو���ص". يذكر �أن �إع�سار 
"ماريا" دمر م�ساحات و��سعة 
م��ن جزي��رة بورتوريكو يف 
 3 قب��ل  �لكاريب��ي  �لبح��ر 
�أ�سابيع، وال تز�ل �لكهرباء 
�لنظيف��ة منقطعة  و�ملياه 
ع��ن �لعديد من �ملو�طنني 
حج��م  وُيق��در  هن��اك، 
�خل�سائ��ر بنح��و 95 مليار 

دوالر.

جدار ضخم لمنع المتطفلين من 
رؤية موقع "غيم أوف ثروز"

جنيفر أنيستون تتبرع 
بمليون دوالر

العمري بين  السينما 
والتلفزيون 

يخرج عن صمته إزاء 
شاكيرا 

 قال��ت �لفنان��ة �مل�ري��ة، �سفي��ة �لعم��ري، �إنه��ا تلقت 
عر�سني للم�ساركة يف بطول��ة فيلم وم�سل�سل، ولكنها مل 

حت�سم موقفها منهما. 
و�أ�ساف��ت �لعم��ري،يف ت�ري��ح له��ا �أنها تنتظ��ر قر�ءة 
�سيناري��و �لعملني كاملني، وعلي �أ�سا�س��ه حتدد موقفها 
منهم��ا �س��و�ء بقبولهم��ا �أو �العت��ذ�ر عنهم��ا، الفتة �إىل 
�أنه��ا ترف�ص فكرة قر�ءة جزء م��ن �ل�سيناريو، حيث �أنها 
معت��ادة عل��ي معرف��ة كل �خلط��وط �لدر�مي��ة لالأعم��ال 
�ملعرو�س��ة عليها، و�س��ري �الأحد�ث وم��دى تاأثري دورها 

فيها.
يذك��ر �أن �سفية �لعمري ُكرمت من مهرجان �الإ�سكندرية 
�ل�سينمائي يف دورته �ل� 33، �ملقرر �أن تختتم فعالياتها، 

غد�ً �خلمي�ص، د�خل مكتبة �الإ�سكندرية.

G -  خ��رج العب ك��رة �لق��دم �الإ�سباين ج��ري�رد بيكيه
rard Pique ع��ن �سمت��ه ورّد عل��ى كّل �ل�سائع��ات 
�لت��ي طالته يف �لف��رتة �الأخ��رية، ومفادها �أّن��ه �نف�سل 
ع��ن �ساك��ري�.  ويف �لتفا�سي��ل، ن�ر الع��ب فريق نادي 
بر�سلون��ة، مقطع فيديو من كو�لي���ص ��ستعد�د�ت زوجته 
�لفنانة �لكولومبية، من �أ�س��ل لبناين، جلولتها �لغنائية 
يف �أوروب��ا. وظهر جري�رد يف �لفيدي��و، وهو حا�ر يف 
كو�لي���ص �الإ�ستعد�د�ت، كما و�سع ي��ده على فمه، وكاأّنه 
يق��ول: "��سمتو�"، للذين يطلقون هذه �ل�سائعات، بح�سب 

�لنا�سطني.
وكان مدير �أعم��ال �ساكري� نفى، ببياٍن �سحايف �أ�سدره 
من��ذ �أي��ام، كّل ه��ذه �الأخب��ار، موؤك��د�ً �أّن هدفه��ا �إي��ذ�ء 

�لثنائي.

��ات و�سائ��ل �لتو��سل �الجتماع��ي م�سمار�ً  �أ�سبح��ت من�سّ
خمتلف��ًا للمناف�س��ة بني جنم��ات �ل�ساحة �لفني��ة �خلليجية 
ال�سيم��ا و�أن له��ذه �ملو�قع قو�عد ومقايي���ص تختلف متامًا 
ع��ن �لقو�عد �لتقليدية يف �لو�سط �لفن��ي من حيث �الأقدمية 

�أو �لنجومية.
فم��ع تز�يد �أع��د�د م�ستخدم��ي موقع �لتو��س��ل �الجتماعي 
"�إن�ستقر�م" �لذي طّور من نف�سه حتى �أز�ح �أغلب مناف�سيه 
من �ل�ساحة وتفّرد باهتمام �مل�ستخدم �خلليجي ب�سكل عام 
و�لكويتي على وجه �خل�سو���ص، ما و�سع قو�عد ودرجات 
لنجومي��ة �لفنان��ات على �ملوق��ع و�أ�سبح ع��دد �ملتابعني 
وم��دى تفاعله��م ون�سبة �الإعالن��ات جميعه��ا �أرقامًا حتّدد 
حج��م جنومي��ة كل فنانة، هن��اك حيث �لع��امل �الفرت��سي 
تختل��ف �حل�ساب��ات وتفر���ص على �ملنتج��ني و�سع بع�ص 
�الأ�سم��اء قبل �الأخرى. ومن خالل ه��ذه �الأ�سطر، ن�ستعر�ص 
�أقوى جنمات �لتمثيل يف �خلليج و�أكرثهن تاأثري�ً يف مو�قع 

�لتو��سل �الجتماعي. .
�روط �إلهام �لف�سالة

يبلغ عدد متابعي �لنجمة �إلهام �لف�سالة 4.4 ماليني متابع 
على موق��ع �لتو��سل �الجتماعي »�إن�ستغ��ر�م«. و��ستطاعت 
�إله��ام �أن تفر���ص �روطه��ا وتطّبقها بكل ح��زم و�ر�مة 
عل��ى �سفحتها ر�فعة الء�ت ثالث »ال لل�سب، ال للتجريح، ال 
للعن�رية« وهذ� ما خل�سنا �إليه من خالل متابعة �سفحة 
�إله��ام، �إذ ��ستطاع��ت �لنجم��ة �ملحبوب��ة �أن تتو��س��ل م��ع 
جمهورها ب�سكل �سبه يومي من خالل »�إن�ستغر�م« من حيث 
م�سارك��ة �أخباره��ا �لفني��ة �أو �الإعالنات �لتجاري��ة �أو عرب 
»�لل��وكات« �جلديدة �لتي تظهر به��ا من وقت الآخر. وتبتعد 
�إلهام ب�سكل كامل عن ن�ر تفا�سيل حياتها �خلا�سة، وهذ� 
م��ا �أّكدت علي��ه �لف�سالة يف �أكرث من منا�سب��ة. �لف�سالة ال 
تتبع �سوى 367 �سخ�سًا منهم زمالء فنانون، ولكنها مقّلة 

يف تعليقاتها على زمالئها.
�هتمامات بثينة �لرئي�سي

تعت��رب �لفنانة بثين��ة �لرئي�سي من �لنجم��ات �الأكرث تاأثري�ً 

يف مو�ق��ع �لتو��س��ل �الجتماع��ي وال �سيم��ا »�إن�ستغ��ر�م« 
�ل��ذي �أ�سبح م�سم��ار�ً كبري�ً للتناف���ص، ويبلغ عدد متابعي 
بثين��ة على �سفحتها 4.3 مالي��ني معجب. وحتر�ص بثينة 
عل��ى و�س��ع نب��ذة تعريفي��ة تو�سح مل��ن يدخ��ل �سفحتها 
للم��ّرة �الأوىل �أبرز �هتماماتها منه��ا »�الإعالم هو حياتي« 
و»�لفا�س��ن و�جلم��ال عل��ى قائم��ة �أولويات��ي« و»�كت�س��ف 
�لعامل«. ثالث جمل تلّخ�ص م��ن خاللها �لرئي�سي �أفكارها، 
ويطغى على �سفحة �لنجمة �ل�سابة جانب �جلمال و�الأزياء 
ال �سيم��ا و�أنه��ا �سلك��ت ه��ذ� �لدرب من��ذ ف��رتة و�لكثري من 
�لفتي��ات ير�س��دن عن كث��ب كل م��ا تقّدمه له��ن بثينة يف 
ه��ذ� �جلان��ب، وتتب��ع بثين��ة 346 �سخ�سًا ما ب��ني فنانني 

و�إعالميني.
ح�ساب �أمل �لعو�سي و�لطابع �لر�سمي

يبل��غ عدد متابعي �لنجمة �أمل �لعو�سي عرب �سفحتها على 
موقع �لتو��سل �الجتماع��ي »�إن�ستغر�م« 3 ماليني معجب، 

وينح���ر ن�ساط �أمل ما بني �الإعالنات �لتجارية ومتابعة 
�آخر �أخبارها �لفنية و��ستعر��ص ماركات �الأزياء و�ملاكياج 
لها ف�ساًل عن �أحدث �إطالالتها وجل�سات �لت�سوير  �لتي تف�سّ
�خلا�سة بها. ويف �ملقدمة �لتعريفية، ت�سع �أمل ح�ساباتها 
ع��رب خمتلف مو�ق��ع �لتو��س��ل �الجتماعي. ولع��ّل �ملتابع 
الأمل يلم���ص �أن �حل�ساب يطغى علي��ه �لطابع �لر�سمي. كما 
�أنه��ا حمّددة يف �أن�سطتها وال تك�سف عن �جلانب �ل�سخ�سي 
من حياتها، كما توّظف �أم��ل ح�سابها لتوثيق زيارتها �إىل 
بع���ص �ملعار�ص و�لت�سويق لبع�ص �مل��اركات. وتتبع �أمل 
190 �سخ�س��ًا عل��ى »�إن�ستغ��ر�م«، وال تعّل��ق يف ح�سابات 

زمالئها �إال فيما ندر.
هيا عبد �ل�سالم مت�سدرة

تت�س��در �لفنان��ة هي��ا عب��د �ل�س��الم جنم��ات �خللي��ج بعدد 
متابعني يناهز �خلم�سة ماليني ويبلغ حتديد�ً 5.7 ماليني 
متاب��ع عل��ى ح�سابه��ا ع��رب موق��ع �لتو��س��ل �الجتماعي 
»�إن�ستغ��ر�م«، وحتر�ص هي��ا على �لتو��سل م��ع جمهورها 
للحديث عن �أخبارها وجديدها وزوجها �لفنان فوؤ�د علي. 
وعبد �ل�سالم مقلة يف تعليقاتها عرب �سفحات زمالئها من 
�لو�سط �لفني بينما تتبع فقط 484 �سخ�سًا �أغلبهم فنانون 
و�أ�سدق��اء من خارج �لو�سط، وقلم��ا ت�ستخدم هيا ح�سابها 

للدعاية.
�سفحة �سجون �لهاجري مذكر�ت يومية للتوثيق

جنم��ة �ل�سباب �سج��ون �لهاج��ري �أو كما يلّقبه��ا �جلمهور 
ع��رب  �سفحته��ا  عل��ى  متابعيه��ا  ع��دد  يبل��غ  »�سوج��ي« 
»�إن�ستغ��ر�م« 3.6 ماليني متاب��ع تلّقبهم �سجون ب�»�ل�سعب 
�ل�سوج��ي«. وتّت�س��م �سفحة �لفنانة �لكويتي��ة �الأكرث تاأثري�ً 
بني جيل �ل�سباب باملرح و�لكوميديا، حيث ال تقت�ر فقط 
عل��ى �أخبار ر�سمية �أو �إعالنات جتارية و�إمنا ت�سارك �أي�سًا 
بع�س��ًا م��ن تفا�سيل حياته��ا �ليومية وتنّقالته��ا وتهنئة 
�أ�سدقائه��ا باملنا�سب��ات �ل�سعيدة. وتعت��رب �سفحة �سجون 
�أق��رب �إىل كونها مذكر�ت يومية للتوثيق، يف �ملقابل تتبع 
�سوج��ي 1879 �سخ���ص �أغلبه��م م��ن زمالئه��ا يف �لو�سط 
�لفن��ي وتتب��ادل معه��م �لتعليق��ات ال�سيما م��ن ي�ساركها 

�الأعمال �لدر�مية.

إنستغرام يحكم نجومية الممثالت الخليجيات.. وأوالهن هيا عبد السالم  صفية بيكيه

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 .
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