
سوني تنتج فيلما عن عدو 
الرجل العنكبوت

ديمون بطال لفيلم المنافسة 
بين شركتي فورد وفيراري

أحمد عز : "الممر" يثمن 
جهود جنود الجيش المصري

ياسر جالل يكشف فشل 
شقيقه بايقاعه بمقلب

اأعلن��ت �رشكة �س��وين اأن املمث��ل الأمريك��ي احلائز على 
Morb i"  الأو�سكار، جاريد ليتو، �سيوؤدي دور ال�رشير
us"، يف اجلزء القادم من �سل�سلة اأفالم مارفل "الرجل 
العنكب��وت". ويتطل��ع جاري��د ليت��و ال��ذي ا�سته��ر بدور 
"اجلوك��ر" يف فيل��م "الفرق��ة النتحاري��ة" اإىل اإ�سافة 
دور جدي��د اإىل �سل�سلة اأعمال��ه ال�سينمائية املقتب�سة عن 
ق�س���س الكوميك���س، ع��ن الأبط��ال اخلارق��ن. وت�ستند 
ق�س��ة الفيل��م اإىل "موربيو�س ذا ليفين��غ فامبري"، الذي 
ح��اول عالج نف�سه من مر�س ن��ادر يف الدم، لكن ف�سله 
يف ذل��ك، حول��ه اإىل م�سا���س دم��اء، يح��ارب البط��ل 

اخلارق "�سبايدر مان". 

   ت�ستع��د �رشك��ة �سن���رشي فوك���س، للتح�س��ري لإطالق 
فيلم احلركة والأك�سن بالتعاون مع النجم مات دميون 
واملمث��ل الأمريك��ي ب��ول �سبارك�س والنج��م الربيطاين 
كري�ستيان بيل، الذي ا�ستهر بدوره يف ثالثية كري�ستوفر 
ن��ولن "بداي��ة بامتان". وت��دور فكرة الفيل��م واأحداثه، 
والت��ي يخرجه��ا جيم���س مانغول��د، ح��ول املناف�س��ة 
ال�رش�س��ة ب��ن �رشكتي فورد وف��رياري، والت��ي و�سلت 
اأوجها خالل �سباق لومان ٢٤ �ساعة عام ١٩٦٦، حيث 
يقوم مات دميون بتج�سيد �سخ�سية املهند�س الأمريكي 
كارول �سيلب��ي، ال�سهري بت�سمي��م �سيارة ال�سباق "فورد 
جي تي 40"، فيما يقوم كري�ستيان بيل ب�سخ�سية قائد 
�سي��ارات ال�سباق الأمريكية ك��ن مايلز، بح�سب ما جاء 

يف جملة هوليوود ريبورتر الأمريكية.

   
يب��داأ النج��م امل���رشي، اأحم��د ع��ز، ت�سوي��ر اأول م�ساهد 
فيلم��ه اجلديد "املم��ر" للمخرج �رشيف عرف��ة، منت�سف 

متوزاحلايل، ح�سبما حددت اجلهة املنتجة للعمل.
وق��ال عز، اإن اأحداث الفيلم م�ستوحاة من ق�سة حقيقية، 
وحتدي��داً موقع��ة ع�سكري��ة وقع��ت بع��د ح��رب 1967، 
اإبراهي��م  ال�ساعق��ة  مقات��ل  دور  يج�س��د  اأن��ه  م�سيف��ًا 
الرفاعي، وذلك يف تثمن جلهود جنود اجلي�س امل�رشي، 

الذي يقدمون حياتهم فداًء للوطن، بح�سب قوله.
واأو�س��ح الفن��ان اأن جت�سي��ده ل��دور �ساب��ط جي�س كان 
اأح��د اأحالم��ه الفني��ة، وذل��ك بع��د جت�سيده ل��دور �سابط 
عمليات خا�سة يف فيلم "اخللية"، م�سرياً اإىل اأنه يخ�سع 
لتدريب��ات بدنية مكثفة للو�سول اإىل قوام ع�سلي مالئم 

لطبيعة ال�سخ�سية.

بع��د النج��اح الذي حققه فيلم "اأنا تونيا"، وتر�سح��ة جلوائز الأو�سكار، اأعلنت املمثلة واملنتجة الأ�سرتالية مارغوت روبي، اعتزامه��ا اإنتاج فيلمها القادم املقتب�س عن اإحدى 
م�رشحيات الكاتب وليام �سك�سبي املعا�رشة، والذي من املرجح اأن يبداأ عر�سه يف وقت لحق من العام احلايل.

  اأك��د يا���رش جالل على حمبت��ه الكب��رية ل�سقيقته رامز 
ج��الل، واإنه يتميز بخف��ة الظل وحبه للمقالب لهذا فهو 
ل��ه جمه��ور كبري م��ن جمي��ع الأعمار. وع��ن �سبب عدم 
وقوع��ه يف م��خ مقال��ب �سقيقه رامز ج��الل، قال يا�رش 
ج��الل اإنه قلم��ا ما ظهر يف برام��ج تليفزيونية، وعادة 
م��ا يطل فيه��ا دون احل�سول على اأي اأج��ر، لهذا فهو ل 

ميكن اإغرائه باملال ليتم ا�ست�سافته.
واأ�س��اف يا�رش جالل اإنه ل يذهب اإىل اأي برنامج، فهو 
يختار فقط الربام��ج املحرتمة واملعروفة لهذا ل ميكن 
اأن يق��ع يف ف��خ �سقيقه. وتابع يا�رش ج��الل حديثه عن 
�سقيق��ه رام��ز ج��الل، قائ��اًل: "اأن بينهم��ا عالقة حمبة 
قوي��ة، ويف حال��ة لو وق��ع يف فخه يف يوم م��ن الأيام 

فلن يكون رد فعله عنيفًا عليه".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

 رانيا يوسف وطليقها 
تثير دهشة جمهورها 

رويدا عطية ترفض الكشف عن 
زوجها وتفاصيل حملها 

هكذا أعلنت سيلينا غوميز عن دعمها 
للمتظاهرين ضد سياسات ترامب 

لهذا السبب لم تتنازل نانسي عجرم عن اجرها في حفل موازين 

 الزعيم رفض طلبي 
بالتمثيل أمامه 

عّلق رجل الأعمال طارق عزب، طليق الفنانة رانيا يو�سف، على خرب 
انف�سال��ه عنه��ا بقوله : "ق��در اهلل وما �ساء فعل اأحل��ى واأجمل واأحن 
النا���س، حبيبت��ي الل��ي هندم عليه��ا العمر كل��ه". م��ن جانبها ردت 
راني��ا على تعليق ط��ارق عرب ح�سابها الر�سمي عل��ى موقع التوا�سل 
الجتماع��ي ان�ستقرام، بقولها :"ربنا ميجيب�س ندم اأبدا يا طارق انت 
راج��ل حمرتم اأن��ا ع�ست معاك اأجم��ل 6 �سنن يف حيات��ي واذا كان 
اجلواز خل�س فال�سداقة والع�رشة احللوة هتف�سل داميا ذكرى جميلة 
وان��ت هتف�سل داميا اأعز �سديق". واأثارت تعليقات الثنائي ا�ستغراب 
اجلمهور، الذي ت�ساءل عن اأ�سباب النف�سال، وملاذا مل ي�ستمرا �سويا، 
طامل��ا اأن عالقتهم��ا جي��دة، ول وج��ود لأي م�س��اكل فيم��ا بينهما، 
بح�س��ب تعليقاتهم��ا املتبادل��ة عل��ى مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي. 
وكان��ت راني��ا يو�سف قد اأعلن��ت انف�سالها عن زوجه��ا طارق عزب، 

واأكدت اأن كل �سيء ق�سمة ون�سيب،

ك�س��ف املمث��ل امل�رشي حمم��د رم�سان، اأنه طل��ب الو�ساطة من 
حممد ع��ادل اإمام للم�سارك��ة مع والده الزعيم ع��ادل اإمام، ولو 
مب�سهد واحد يف م�سل�سله "عوامل خفية"، وذلك قبل �سهر رم�سان 
مب��ا يقرب من 4 اأ�سهر. وقال رم�س��ان،: "فوجئت برف�س الزعيم 
ع��ادل اإم��ام طلبي بالتمثيل اأمام��ه، واأبلغني به��ذا جنله الفنان 
حممد عادل اإمام، الذي طلبت و�ساطته". وتابع املمثل امل�رشي، 
"ل اأعرف ال�سبب وراء رف�س عادل اإمام اأن اأ�سارك معه بالتمثيل 
يف اأي م��ن اأعمال��ه، وه��ذه مل تك��ن امل��رة الأول الت��ي يرف�سني 
فيه��ا، اإذ كان من املفرت�س اأن اأج�سد اأحد الأدوار يف فيلم ح�سن 
ومرق���س، بعدما ر�سحن��ي النجم العاملي عم��ر ال�رشيف، ولكني 
فوجئت وقتها اأن عادل اإمام هو من رف�س اأن اأ�سارك يف الفيلم، 
واأ�سن��د ال��دور للفن��ان اإدوارد ب��دًل من��ي".   واأ�س��اف رم�سان، 

"الفنان الراحل عمر ال�رشيف،

 اعلن��ت الفنان��ة ال�سوري��ة روي��دا عطي��ة انه��ا حامل يف 
ال�سه��ر الرابع واأكدت اأن حياتها الزوجية �ستبقى خا�سة، 
وخرجت الفنانة روي��دا عطية عرب ح�ساباتها على مواقع 
التوا�س��ل الجتماع��ي لت�سك��ر جمهورها عل��ى مباركته 
له��ا بال��زواج . ورف�ست روي��دا الإعالن ع��ن ا�سم زوجها 
لكنها اأكدت اأنه رجل اأعمال لبناين ا�سرتايل حتى ل تفتح 
ب��اب التخمين��ات والتحلي��الت ح�س��ب تعبريه��ا . وقالت 
روي��دا يف تعلي��ق ن�رشته ع��رب �سفحتها الر�سمي��ة على " 
في�سب��وك " : " م�س��اء اخلري حبايب��ي .. و�سكرا للمباركات 
بزواج��ي وان �س��اهلل اهلل بيقومني بال�سالم��ة... واعذروين 
ع��ن ع��دم الت�رشيح ع��ن ا�سم زوج��ي وكرمال م��ا بع�س 
املواق��ع لالأ�سف تعطي حتليات وت�ست��ت النا�س، ح اعطي 
هاملعلومات فقط هو رجل اعمال مغرتب لبناين ا�سرتايل 

متنولنا اخلري والتوفيق بحياتنا و�سكرا ".
وكان��ت روي��دة قد فج��رت مفاج��اأة من خ��الل ظهورها 
بربنام��ج " ع��رب وود "حيث اأك��دت اأنها حام��ل بال�سهر 
الراب��ع ومتن��ت ل��كل فت��اة اأن توف��ق برج��ل مبوا�سفات 
زوجه��ا لفت��ة اإىل اأنه��ا احرتم��ت رغب��ة زوجه��ا ببق��اء 
الأم��ور احلياتي��ة اخلا�سة بهما �رشّية . واأك��دت رويدا اأن 
اأغنيته��ا اجلديدة " تع��ا " �ستكون مه��داة ملولودها الذي 
تنتظر قدومه . وكانت رويدا قد ارتبطت قبل ذلك بالفنان 
ا�سماعيل منا�سرتيل اإل اأن خطوبتهما انتهت بالنف�سال.

اأب��دت النجم��ة الأمريكي��ة �سيلين��ا غومي��ز ا�ستيائه��ا واأ�سفها 
ال�سديدين فيم��ا يتعلق ب�سيا�سات الهجرة ل��الإدارة الأمريكية، 
والتي اأدت اإىل ف�سل اآلف الأطفال عن عائالتهم على احلدود، 
وذل��ك خ��الل ح��وار اأجرته ي��وم اأم���س، على هام���س العر�س 
اخلا�س الأول لفيلم الر�سوم املتحركة "فندق ترن�سلفانيا ٣"، 
وال��ذي جاء بالتزامن مع احت�س��ادات الآلف من املتظاهرين 
يف لو���س اأجنلي���س، �س��د حمل��ة القم��ع الت��ي �سنته��ا حكومة 
الرئي���س دونال��د ترام��ب. واعت��ربت غومي��ز اأن �سيا�سة ف�سل 
الأطف��ال املهاجري��ن ع��ن ذويه��م، الذي��ن يع��ربون احل��دود، 
والت��ي انتهجته��ا الإدارة الأمريكي��ة اأخ��رياً يف ظل حماولت 
وق��ف الهج��رة غ��ري ال�رشعي��ة "خميب��ة وحمبط��ة لالآم��ال"، 
قائل��ة: "عائ��الت املهاجرين هم اأ�سخا���س ي�سعون للح�سول 
عل��ى احلماي��ة والأمان يف بالدنا وفر�س��ة للتفاهم واحلديث 
ولي�س القمع والحتجاز". واأو�سحت غوميز عرب ح�سابها على 
توي��رت اأن هذا الق��رار اأمراً اأخالقيًا، ول عالق��ة له بال�سيا�سة"، 
موؤك��دة اأن هن��اك الكث��ري م��ن الغ�س��ب والتوت��ر، و�سمن��ت 
تغريدته��ا ب�سع��ارات املتظاهري��ن، بها�ست��اغ "يوني��و ٣٠"، 
و"ابق��وا العائالت م��ع بع�سه��م"، بح�سب ما ذك��رت �سحيفة 
ذا هولي��وود ريبورت��ر الأمريكي��ة. وتتابع النجم��ة الأمريكية 
املك�سيكي��ة اعرتا�سها قائلة: "هذه ال�سيا�سات توؤثر �سلبًا على 
العدي��د م��ن الأ�سخا�س القريب��ن مني"، فيم��ا اأعربت منتجة 
الفيل��م مي�سال م��ردوكا عن حزن��ه ال�سديد عن��د التفكري بهذه 
ال�سيا�س��ات اجلدي��دة قائل��ة: "ل اأ�ستطيع التفك��ري بالأمر، واإل 
ل��ن اأمتالك نف�سي م��ن البكاء، ولذلك قمن��ا باإفتتاح الفيلم يف 
ه��ذا التوقيت، ل �سيئ اأجمل من الذهاب لدور العر�س و�سماع 
�سح��كات الأطفال م��ع اأهاليهم"، لفت��ة اإىل اأن ر�سالة الفيلم 
تدع��و اإىل تكون كما اأنت وتقبل الآخر. يف املقابل �سيتم طرح 
فيلم الر�س��وم املتحركة "فندق تران�سلفانيا ٣" يوم ١٣ يوليو 

)حزيران( احلايل يف �سالت العر�س حول العامل. 

ه��ل ي�ستح��ق ال���رشاع عل��ى اأ�س��واء النجومي��ة وال�سهرة 
ا�ستخ��دام "ال�سح��ر الأ�س��ود"؟ الإجاب��ة وفق��ًا للعدي��د من 
النجم��ات �سادم��ة، وم��ا اعرتف��ت ب��ه الفنان��ة امل�رشية 
العائ��دة م��ن العت��زال �سهرية ح��ول معاناتها م��ن �سحر 
زميلته��ا الفنان��ة، مل يك��ن حادث��ًا عابراً. فف��ي ال�سجالت 
الع���رشات من العرتافات املوثقة لنجم��ات وقعن �سحية 
اأعم��ال الدجل وال�سع��وذة مع اتهام��ات وا�سحة لزميالت 

من داخل الو�سط الفني.
الفنان��ة العائ��دة من العت��زال �سهرية، اأك��دت موؤخراً اأنها 
�ستع��ود للتمثي��ل، واأنه��ا على و�س��ك التوقيع م��ع ال�رشكة 
املنتج��ة بعدم��ا تعاف��ت من "عم��ل �سفلي" دبرت��ه فنانة 
كان��ت تناف�سه��ا عل��ى النجومي��ة، ودفع��ت ثمن��ه �سنوات 
م��ن البتعاد عن ع��امل الفن. �سه��رية اعرتف��ت اأنها كانت 
تع��اين م��ن ال�سح��ر، ولكنها جنح��ت يف "فك��ه" واأ�سافت: 
"فكي��ت ال�سح��ر الل��ى كان معموىل من اإح��دى الفنانات، 
وال��ذى كان يت�سب��ب فى ح�سا�سية بوجه��ى وكان مينعنى 
م��ن و�س��ع املي��كاب، واأح��دى �سديقاتى جلب��ت ىل �سيخ 
واأخربن��ى اأن��ه معموىل عم��ل". �ساح��رة اجلن��وب حورية 
فرغلي متهم��ة بالرتويج لعامل ال�سح��ر والدجل وال�سعوذة 
ع��رب م�سل�سله��ا ال�سه��ري، ولكنه��ا يف الواق��ع �سحي��ة لهذا 
"ال�سحر الأ�سود" اأك��دت اأن م�سريتها الفنية والجتماعية 
تاأث��رت ب�سحر اأ�س��ود ا�ستهدف اأن ت�سب��ح مري�سة طريحة 
الفرا���س واأل تت��زوج اأو تنجب اأو ت��رزق. وقالت حورية اإن 
كل م��ا ورد يف التعويذة ال�سحرية حتقق على اأر�س الواقع 
فق��د مر�ست ملدة عامن وكان��ت ل تقدر على احلركة ومل 
تنج��ب ب�سبب العملي��ة اجلراحية التي خ�سع��ت لها باإزالة 
الرح��م، بع��د اإ�سابتها بورم، كما تعطل��ت م�سريتها الفنية 
بعدما ته�سمت عظام الأنف وا�سطرت للخ�سوع للع�رشات 
م��ن اجلراح��ات العالجي��ة. الفنان��ة رانيا يو�س��ف وجهت 

�سه��ام التهام مبا���رشة اإىل �رشته��ا ومناف�ستها النجمة 
نادية اجلندي، موؤكدة اأنها عانت كثرياً من �سحر ا�ستهدف 
حياتها الزوجية مع املنتج حممد خمتار، وحياتها الفنية 

كممثلة.
تابعت موؤك��دة اأنها تعر�ست ل��الأذى يف حياتها الزوجية 
ب�سب��ب امل�سعوذي��ن، حي��ث ك�سفت اأن طالقه��ا من زوجها 
ال�ساب��ق املنت��ج حمم��د خمت��ار كان ب�سب��ب "�سح��ر" من 
زوجت��ه الأوىل الفنان��ة نادية اجلندي، ا�ستط��اع اأن يقلب 
حياته��ا اإىل جحي��م – ح�سب و�سفه��اi واأدى اإىل طالقها 

بعد 11 عامًا من الزواج وال�ستقرار الأ�رشي.

راني��ا مل تته��م �رشته��ا ال�سابق��ة فق��ط باللج��وء لأعمال 
ال�سح��ر لالإ���رشار بها وقال��ت ": هناك فنان��ات اأغ�سبهن 
جناحي، وا�ستك��رن علَيّ هذا النج��اح. ومبنتهى الأمانة، 

البع�س قام بعمل �سحر يل".
واأ�سافت: "مل اأكن اأقتنع بهذه الأ�سياء، لكن بعد هذا ال�سحر 
حيات��ي انقلبت 180 درج��ة يف اأقل من اأ�سبوع؛ فكنت يف 
ا وحياة جميلة، ثم حدثت اأ�سياء كثرية من  بيت م�ستقر جًدّ
غ��ري مقدمات، حي��ث راأيت اأ�سياء غريبة حت��دث يف بيتي. 
ورغ��م اأين موؤمنة باأنه ل اأحد ي�ستطيع اأن ي�رش اأو ينفع اإل 
اهلل، لك��ن ال�سحر ُذكر يف القراآن الكرمي، وهناك نا�س تقوم 
باأعم��ال ال�سح��ر حتى تفّرق بن الرج��ل وزوجته. واأعرف 

من الذي يقف وراء هذا الأمر".
 جنالء بدر �سحية قدمية لأعمال ال�سحر موؤكدة اأنها عانت 
15 عامًا كاماًل من اأحد "الأ�سحار" وقالت: "مل اأكن اأوؤمن 
ب�س��يء ا�سمه اأعمال �سحرية وكنت اأعتربها خرافات، وظل 
العم��ل ال�سحري معي ملدة 15 عاًم��ا، وكنت اأرى كوابي�س 
يف اأحالم��ي.. توجهت لدار الإفتاء، ورويت ما يحدث معي 
اأثن��اء نوم��ي، وح�رش للبي��ت اأحد �سي��وخ دار الإفتاء وظل 
يتل��و �س��ورة البقرة مل��دة 7 اأيام متتالي��ة، وبعدها �سعرت 
بارتي��اح نف�س��ي". ال�سحر الأ�سود لي�س حك��راً على جنمات 
الف��ن امل���رشي، فالفنان��ة ال�سوري��ة �س��وزان جن��م الدين 
واجه��ت نف�س الأزمة بح�سب ت�رشيحاتها " حيث اأكدت اأن 
زميلة له��ا يف الو�سط الفني مار�ست ال�سحر �سدها لتدمري 

م�سريتها الفنية متاًما لأكر من عام.
اأ�س��ارت �س��وزان اإىل اأنه��ا مل تتخل���س من ه��ذه اللعنة اإل 
عندما جلاأت اإىل اأح��د ال�سيوخ الذي فّك لها ال�سحر فعادت 
اإىل حياتها الطبيعية وتاألقه��ا الفني، وتابعت قائلة: "اأنا 
موؤمن��ة بال�سحر وبتاأثريه ال�سلبي على النا�س، فهو مذكور 
بالق��راآن الك��رمي، وق��د اأمرنا اهلل ب��اأن نتح�س��ن منه ومن 
فاعلي��ه بالو�سوء وقراءة القراآن وال�سالة وفعل اخلري ول 

خوف منه بعد ذلك".

حتدث��ت الفنانة نان�سي عجرم ب��كل �رشاحة عن 
ال�سب��ب وراء رف�سه��ا التنازل ع��ن اأجرها يف 

حفل مهرجان موازين يف املغرب. 
وقالت نان�سي عج��رم اأن م�ساألة التنازل 
يك��ون  ع��ن احلف��الت، ل  اأجره��ا  ع��ن 
قرارها مبفردها، بخ��الف اأن كل فنان 
يفع��ل م��ا يحلو ل��ه بناء عل��ى قناعاته 

واأفكاره اخلا�سة.
وجاء حديث الفنانة اللبنانية يف م�ساألة 

التنازل عن اأجرها، بعد اأن تنازلت الفنانة 
اأحالم بدوره��ا عن اأجرها نظ��ري م�ساركتها 

يف حفل موازين يف املغرب، كرد فعل منها على 
دع��وات املقاطع��ة لل�سع��ب املغرب للحف��الت، وتوفري 

هذه امل�ساريف لدعم الفقراء واملحتاجن. وعن اتهامها بالتكرب 

بعد رف�سه��ا �رشب احلليب يف الوقت الذي يعد 
هذا اأ�سلوب ترحيب م��ن اأهل املغرب، نفت 
نان�سي عجرم ه��ذه التهمة عنها موؤكدة 
عل��ى اإنه��ا تع��اين م��ن ح�سا�سي��ة من 
اعت��ذرت  واإنه��ا  الألب��ان،  منتج��ات 

بلباقة عن �رشب احلليب.
تعر�س��ت  عج��رم  نان�س��ي  وكان��ت 
لهج��وم مع اتهامها بالغرور، بعد اأن 
رف�ست �رشب احللي��ب حلظة الرتحيب 
به��ا عن��د و�سوله��ا املغ��رب، كم��ا اأن 
رف�سه��ا لتقبي��ل اإحدى املعجب��ات جعلت 

هذا التهام يالحقها بقوة.
اجلدير بالذكر اأن حف��ل نان�سي عجرم يف مهرجان 

موازين كان كامل العدد.
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