
علي ربيع يكشف سرًا عن نفسه 

حسين فهمي يحصل على درع عالمي

هجوم على شيرين بسبب اللحوم

الشاب خالد يحرج محمد فؤاد 

ك�ص��ف �لفن���ن علي ربيع �أن��ه ك�ن ي�أمل يف �أن ي�ص��بح 
الع��ب كرة ق��دم ومل يح�لفه �حل��ظ، بعده��� ك�ن يرغب 
يف �أن ي�ص��بح بط��ل م�ص���رعة روم�نية، ومثل��ه �الأعلى 
هو ك��رم ج�بر. و�أو�ص��ح خالل ��صت�ص���فته يف برن�مج 
"عي���ش �لليل��ة" مع �لفن�ن �أ�رشف عب��د �لب�قي، �أنه يف 
م�ص��هد �مل�ص���رعة مع كرم ج�بر يف م�صل�صل "�صد رد"، 
فوج��ئ بكرم يلعب معه وك�أنه� مب�ر�ة حقيقية ب�لفعل، 
حيث ز�د حم��ص��ه حتى �أ�ص���به، وحينه� لفت نظره �إىل 

�أنه م�صهد متثيلي ولي�ش مب�ر�ة يف �أوملبي�د حقيقي.
و�أ�ص���ر علي �أنه م�ر���ش �مل�ص���رعة �لروم�نية يف عمر 
16 �صنة، يف ن�دي �لرت�ص�نة، وك�ن نحيفً� جد�، وك�ن 

�لالعبون يتدربون عليه، حتى ك�رش ذر�عه.

�ص���رك عدد كبري من م�ص�هري �ملجتمع وقي�د�ت �لعمل 
�مل��دين و�لتطوعي يف �الحتف�ل بتك��رمي �لفن�ن �لكبري 
ح�ص��ن فهم��ي ومنحه ج�ئ��زة �لتميز يف �لف��ن، ودرع 
"�لليونز" �لع�ملي �لذي يهدى ل�صفر�ء �لنو�ي� �حل�صنة. 
و�أقي��م �لتك��رمي د�خ��ل �أحد �لفن���دق على �لني��ل، على 

ه�م�ش �حلفل �ل�صنوي لن�دي "ليونز �لع��صمة".
وق�م ه�ري�ص���ند ث�رو�ين، رئي�ش ن�دي �أندية "�لليونز" 
يف �لهند، ب�هد�ء فهمي ورئي�ص��ة �لن�دي و�ص�ح �لتميز 
�لهن��دي، تقدير� ملجه��وده يف �أعم�ل تنمي��ة �ملجتمع 
�ملدين وذوي �حل�ج�ت �خل��صة. و�أحي� �حلفل �لثن�ئي 
�أن���ش ون�ت���يل، و��ص��تمتع �حل�ص��ور بو�ص��الت �لغن�ء 
�لغرب��ي �لت��ي قدمه��� �لنج��م م�ج��د �مل���رشي ون�لت 

�إعج�ب �جلميع.

عربت �لنجمة �ص��ريين ر�ص� عن رف�ص��ه� الأكل �للحوم 
و�إد�نته� لكل من ي�أكله�، ون�رشت �ص��ورة تدعم وجهة 
نظره� عرب ح�ص���به� على تطبيق "�إن�صتغر�م"، وعلقت 
عليه� ق�ئلة: "ملحبي �للحوم".  وت�ص��بب ذلك يف حملة 
هج��وم عليه��� من قب��ل مت�بع��ى ح�ص���به�، و�عرت�ش 
كثريون على ��ص��مئز�زه� من �أكل �للحوم ومن ي�أكله�، 
و�إد�نته��� لذلك، وط�لبه��� �لبع�ش بتقب��ل �الآخر مثلم� 
يتقبل �الآخرون ميوله� �لنب�تية ورف�صه� للحوم. يذكر 
�أن ر�ص��� �أث�رت �ص��جة كبرية بعد م�ص���ركته� يف عيد 
ميالد عمرو دي�ب، ومن بعده� يف فيديو كليب �أغنية 
"3 دق���ت" من كلم�ت ت�مر حبي��ب وتوزيع �ملوزع 

�ملو�صيقي ر�مي �صمري، وغن�ء �أبو و�لنجمة ي�رش�.

ت�ص��بب �ملط��رب �جلز�ئ��ري �ل�ص���ب خ�لد مبوق��ف حمرج 
للفن�ن حممد فوؤ�د، بعد رف�صه ت�صجيل "ديو" غن�ئي معه، 
بعدم� ق�م �الخري بت�ص��جيل �جلزء �خل��ش به.  ومل يكتف 
�ل�ص�ب خ�لد ب�المتن�ع، لكنه نفى من خالل مقطع فيديو 
ق�ص��ري وجود �أي "دي��و" يجمعه بفوؤ�د، م� �ص��بب �الإحر�ج 
لالأخ��ري، �لذي رف���ش �أن يعلق على �الأم��ر، موؤكًد� �أن هذه 
لي�صت �أخالق �ل�ص�ب خ�لد. و�أو�صح فوؤ�د يف لق�ء تلفزيوين 
م��ع برن�م��ج ET ب�لعرب��ي، �أن هذ� �لديو ك�ن مبن��ص��بة 
جمئ ملك �ملغرب �إىل م�رش منذ �ص��نو�ت، و�أنه ك�ن مقرر�ً 
�أن يكون �لتع�ون مع مطرب مغربي �آخر، و��ص��تقر �الأمر 

يف م� بعد على �ل�ص�ب خ�لد.

"الرا"،  Taylor Swift اإحدى معجباتها بزيارتها يف منزلها ب�شكل مفاجىء.ون�شرت املعجبة، وتدعى  فاجاأت النجمة العاملية تايلور �شويفت 
ال�شور التي جمعتها بنجمتها املف�شلة، 

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورن�ل"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لري��صية  و�القت�ص�دية  �ل�صي��صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لك�مري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خل��ش بن� وكل م� حتت�جونه هو تن�صيب برن�مج�

متني�تن� لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورن�ل ... 
   توجه �لنجم �مل�رشي عمرو و�كد ب�ل�صكر �إىل جنم هوليود، 
غري�رد ب�تدر، على ر�أيه و�ص��ه�دته فيه، بعد �أن تع�ون� �صويً� 
يف فيل��م �خلي���ل �لعلم��ي �الأمريك��ي "Geostorm". عرب 
�ملمث��ل �مل���رشي عمرو و�ك��د عن �ص��كره وتقدي��ره لكلم�ت 
�لثن�ء و�ملديح �لتي خ�صه� به �لنجم �لع�ملي غري�رد ب�تدر، 
حيث ن�رش تدوينة عرب ح�ص�به �خل��ش على تويرت، كتب فيه� 
"�صكر�ً غري�رد ب�تدر على كلم�تك �لطيبة، لقد ك�نت جتربة 
�لعم��ل معك ومع ب�قي فريق �لعمل جترب��ة مذهلة ور�ئعة". 
وك�ن غ��ري�رد �متدح عمرو و�كد يف لق���ء �أجر�ه موقع قن�ة 
�لعربي��ة يف ن�ص��خته �الإجنليزي��ة، وذل��ك عن��د �ص��وؤ�له حول 

جتربته يف �لعمل معه يف فيلم �خلي�ل �لعلمي و�ملغ�مرة. 
وق���ل غ��ري�رد عن عمرو و�ك��د "�إنه �الأف�ص��ل، �أن��� �أحب هذ� 
�لرجل فهو لطيف ومرح للغ�ية، وميتلك روح دع�بة خ�ل�صة، 
لق��د كن� فريق عمل ر�ئع يف هذ� �لفيلم، وكن� على حق ط�قم 
متثيل ع�ملي من بلد�ن خمتلفة، �ص��و�ء من م�رش �أو روم�ني� 
�أو �أمل�ني�، �أو �ملك�ص��يك �أو ��ص��كتلند�". وت�ب��ع جري�رد ب�تدر 
بط��ل �لفيلم �ص���حكً�َ "�أن� �أ�ص��ويل ��ص��كتلندية ولكني �ألعب 
دور مو�ط��ن �أمريك��ي يف �لفيلم، لق��د ك�ن كل من يف �لفيلم 
يف ح�ل��ة �ن�ص��ج�م ت���م". و�أ�ص���ف فيم� يخ���ش ر�أيه حول 

و�كد "هو رجل قوي ويتمتع ب�بت�ص���مة 
جميلة ذ�ت خدي��ن ممتلئن"، ويكمل 
�أم�ن��ع م��ن ت�ص��وير  "وال  �ص���حكً� 
ب�قي �أفالم��ي معه". ويج�ص��د عمرو 

دور  "جيو�ص��تورم"  فيل��م  يف  و�ك��د 
يف  لالأم��ن  كرئي���ش  يعم��ل  فرن�ص��ي 

حمطة ف�ص�ء دولية، فيم� تدور �أحد�ث 
�لفيل��م ح��ول ك�رث��ة من�خية ته��دد بق�ء 

�لع���مل، ويف ح��ن يتوج��ه رج��ل �إىل 
�لف�ص�ء �خل�رجي، ملنع �الأقم�ر 

�ملتحكم��ة يف ظ��روف �ملن�خ 
م��ن �إث���رة ع��ص��فة مدم��رة، 
يكت�صف �صقيقه موؤ�مرة مدبرة 
حينه���  �لرئي���ش،  الغتي���ل 
منهم���  كل  عل��ى  يتوج��ب 
جم�بهة �خلطر �لذي يو�جهه 

وق��وع  ملن��ع  ج�نب��ه  يف 
ك�رثة مدوية.

بع���ش  و��صتعر�ص��ت 
لقط�ت �لفيلم م�ص�هد من 
مدينة دبي وبرج خليفة 
خ��الل فرتة �لت�ص��وير، 
و�لتي د�م��ت �أكرث من 

ع�م ون�صف �لع�م.
�أن  �ملق��رر  وم��ن 
فيل��م  ط��رح  يت��م 
م��ن  جيو�ص��تورم 

�الأمريك��ي  �إخ��ر�ج 
يف  ديفل��ن"  "دي��ن 
�لعر���ش  �ص���الت 
�لع�مل  حول  �ل�صينم�ئية 
�أكتوبر)ت�رشين   19 يوم 

�الأول(. 

جيرارد باتدر يمتدح عمرو 
واكد: لطيف ومرح للغاية

الفيشاوي يؤكد إدمانه 
الوشوم

سعودية تشارك نجوم 
هوليود سلسلة أمازون 

تد�ول عدد من م�صتخدمي مو�قع �لتو��صل �الجتم�عي، مقطع فيديو 
جديد�ً للفن�ن �أحمد �لفي�ص�وي، ظهر فيه وهو ي�صع و�صمً� جديد�ً على 

ظهره، بعد �أن مالأت �لو�صوم ذر�عيه و�صدره. 
و�أث�ر �ملقطع جداًل و��ص��عً� ب��ن �ملت�بعن، و�نه�لت عليه �لتعليق�ت 
�لت��ي �نق�ص��مت بن تلك �لت��ي �عتربت �الم��ر حرية �صخ�ص��ية، ومن 
�عتربه��� مب�لغ��ة، مت�ص���ئلن عن �ل�ص��بب �لذي يجع��ل �لنجم �ملثري 

للجدل مدمنً� على "�لو�صم" بهذ� �ل�صكل.
و�جلدي��ر ب�لذك��ر �ن �ملمثل �حمد �لفي�ص���وي هو م��ن �كرث �ملمثلن 
�ل�صب�ب �ث�رة للجدل ب�لو�صط �لفني ب�صبب ت�رشف�ته �لتي تبنى على 
عدم �ملب���الة و�لطي�ش وع��دم �اللتز�م بحدود معين��ة و�خر ت�رشف 
له �جج �ل��ر�أي �لع�م �لفني ك�ن مبهرج�ن �جلونه �ل�ص��ينم�ئي حيث 
تكل��م بلفظ خ�رج �م���م �جلميع عندم� �عتلى �مل���رشح ليقول كلمته 

خ�صو�ش فبيلمه �جلديد "�ل�صيخ ج�ك�صون" .

    ت�ص���رك �ملمثل��ة �ل�ص��عودية دين��� �ل�ص��ه�بي يف �مل�صل�ص��ل �لق���دم 
ل�رشك��ة �أم���زون "ج�ك ري���ن"، �إىل ج�نب جنم هولي��وود �الأمريكي 
جون كر��صين�ص��كي  وي�ص��تمد �ملو�صم �لث�من �أحد�ثه من كتب �لرو�ئي 
ت��وم كالن�ص��ي، وهي ق�ص��ة ملحل��ل وك�ل��ة �ال�ص��تخب�ر�ت �ملركزية 
"�ص��ي �آي �أيه"، �لذي يلعب دوره كر��صن�ص��كي �لذي يك�ص��ف عن منط 
يف �الت�ص���الت �الره�بية.  وتقوم �ل�ص��ه�بي يف �لفيلم بتج�ص��يد دور 
زوجة ن��ص��ط ب�رز يدعى ه�ين، و�لتي تد�فع عن �أبن�ئه�  بكل �ل�ص��بل 
و�لو�ص���ئل �ملمكن��ة حت��ى لو كلفه� �الأمر �ل�ص��فر �إىل �أق��ص��ي �لبالد، 
بح�ص��ب م� ذكرت م�ص���در �ص��عودية.  يذكر �أن �لنجمة دين� �ل�صه�بي 
ول��دت يف مدين��ة دبي ث��م �نتقل��ت منه��� �إىل نيوريوك لت�ص��بح �أول 
عربية يت��م قبوله� من �لق�ئمن على برن�م��ج �لتدريب على �لتمثيل 
يف ج�مع��ة نيويورك و"جيلي�رد"، وح�ص��لت فيم� بعد على �أول دور 

بطولة له� يف فيلم "�أمرية و�ص�م".

�حتفل �لفن�ن ك�ظم �ل�ص���هر بعيد ميالد �بنه �لبكر و�ص���م، 
وق�م بن�رش �صورة له من كو�لي�ش برن�مج "ذ� فوي�ش" �لع�م 

�لف�ئت، وعلق عليه� "كل ع�م و�نت بخري و�ص�م �ل�ص�هر".
وم��ن �ملع��روف �أّن ك�ظم �ل�ص���هر يعي�ش مع ولديه و�ص���م 
وعم��ر وحفيدتي��ه يف دب��ي، بعد طالق��ه م��ن و�لدتهم� من 
�ص��نو�ت طويل��ة. من ن�حي��ة �أخرى �نت�رشت قب��ل �أي�م عدة، 
�ص���ئع�ت عن قرب زو�ج �لفن�ن ك�ظم �ل�ص�هر ولكنه نف�ه� 
بقوة، بح�ص��ب م� تردد، و�أ�ص���رت م�ص���در مقربة منه عدم 
�ص��حة �ملعلوم���ت �لتي حتدث��ت عن نيته �ل��زو�ج من فت�ة 
عربية، تربطه به� عالقة حب، كم� �أو�ص��حت تلك �مل�ص�در، 
�أنه يكّر�ش كل وقته يف �ملرحلة �لر�هنة الأ�رشته �ل�ص��غرية، 
� �أن يتدخل  � ت�مًّ وفنه وجمهوره، وهو �أ�ص��ًص��� يرف�ش رف�صً

�أحد يف �صوؤونه �ل�صخ�صية، �لتي يعتربه� ملًك� له وحده.
كم� و�ص��فت تل��ك �مل�ص���در موجة �ل�ص���ئع�ت �ل�صخ�ص��ية 
ب��� "�لفيلم �لطوي��ل"، مو�ص��حة �أّن كل تف��ص��يله من وحي 
�خلي���ل، وموؤك��دة �أّن �ل�ص���هر ك�ن يف�ص��ل يف �لبد�ية عدم 
تو�ص��يح تلك �مل�ص���ئل، لكن حن جت�وزت �الأمور حدوده� 

�لطبيعية، وجب عليه و�صع �لنق�ط على �حلروف.
م��ن ن�حية �أخرى يحيي ك�ظم �ل�ص���هر حفل خت�م "حتدي 
�لق��ر�ء �لعرب��ي" �لذي �ص��يق�م �الأربع���ء �ملقب��ل يف "�أوبر� 
دب��ي"، و�لذي �ص���رك فيه 7 مالي��ن و400 �لف ط�لب من 
15 دولة عربية ، تر�صح منهم 16 ط�لًب� وط�لبة، للتن�ف�ش 
على لقب "بطل �لتحدي"، حيث عرّب �ل�ص�هر عن �إعج�به بهذ� 
��� ج�مًع�، جنح يف جمع  �مل���رشوع �لذي يعّد م�رشوًع� عربيًّ
7 مالي��ن ط�لب عربي حول��ه، بهدف تعزيز ع�دة �لقر�ءة 
عند �جليل �جلديد ..م�ص��رًي� �إىل �أّن م�ص�ركته يف �حلفل ت�أتي 
يف �إط�ر جت�ص��يد هذ� �لتالقي �لعرب��ي، ولالحتف�ء مبالين 
�لط��الب �لع��رب �لذين جعل��و� �لق��ر�ءة و�لثق�فة ج��زًء� من 

م�صريتهم يف �حلي�ة.
ي�ص�ر �إىل �أّن ك�ظم �ل�ص�هر ب��رش بت�صوير �ملو�صم �لث�ين من 
برن�م��ج "ذ� فوي�ش كي��دز"، بعد �أن ك�ن قد �أعلن �ن�ص��ح�به 
�لع�م �مل��صي منه ومن برن�مج "ذ� فوي�ش"، ولكنه م� لبث 

�أن تر�جع عن قر�ر �الن�صح�ب من �الول، ومت�صك ب�ن�صح�به 
م��ن �لث�ين، حي��ث ح�ف��ظ برن�م��ج "ذ� فوي�ش كي��دز" على 
مدربي��ه �لثالث��ة ك�ظ��م �ل�ص���هر ون�ن�ص��ي عج��رم وت�م��ر 

ح�ص��ني، بينم� مت تغيري ثالثة مدرب��ن من مدربي برن�مج 
"ذ� فوي�ش"، مع �حلف�ظ على ع��ص��ي �حلالين يف مو��صمه 

�لثالثة �ل�ص�بقة.

كاظم الساهر يحتفل بعيد ميالد ابنه وسام وينفي خبر زواجه احمد ممثلة

االن ، وملتابع����ة اخر امل�شتجدات التي تظهر عل����ى ال�شاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�شًا الدخول اإىل اأي �شفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�شة، كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 
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