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إلى القراء الكرام
ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية والفنية عن
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �صورة الكود
اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج (.. )qr cod
متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ...
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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

وفاة الممثل المصري عادل
أمين عن  83عامًا

الموت يغيب مبتكر "سبونج
بوب"

سيرين عبدالنور تلفت
األنظار في شوارع نيويورك

نانسي عجرم على موعد مع
مولود جديد
ريهانا

غي��ب امل��وت املمث��ل امل��صري ع��ادل �أمني،
�صباح اليوم الإثنني ،بعد �رصاع مع املر�ض.
وت�سلم��ت �أ��سرة الفن��ان الراح��ل جثمان��ه،
من��ذ قليل ،متهي��داً لدفن��ه يف مقاب��ر العائلة
مبحافظ��ة الإ�سكندرية ،فيم��ا مل يتحدد موعد
�أو مكان العزاء حت��ي الآن .وتدهورت احلالة
ال�صحية للفنان ب�ش��دة يف الأيام الأخرية ،ما
ا�ستدعى نقله �إىل امل�ست�شفى �أين لفظ �أنفا�سه.
يذك��ر �أن ع��ادل �أم�ين البال��غ م��ن العمر 83
ع��ام ،ق��دم العدي��د م��ن الأدوار املمي��زة يف
م�سريت��ه الفنية ،ومنه��ا �أدواره يف م�سل�سالت
"�أرابي�س��ك" ،و"ر�أف��ت الهج��ان" ،و"�أبوالع�لا
الب�رشي" و"�أبوعمر امل�رصي".
�أف��ادت �شبك��ة نيكلودي��ون التلفزيوني��ة لربام��ج
الأطف��ال ،بوفاة �ستيفن هيلن�برغ مبتكر �شخ�صية
"�سبوجن ب��وب �سكوير بانت���س" (اال�سفنجة بوب)
ال�شخ�صي��ة اخليالي��ة وبط��ل امل�سل�س��ل التلفزيوين
ال��ذي يحم��ل نف���س اال�س��م .وذك��رت ال�شبك��ة �أن
هيلن�برغ ( 57عاما) ت��ويف بعد �رصاع مع مر�ض
"الت�صل��ب اجلانب��ي ال�ضم��وري" وه��و حالة من
ال�ضمور الع�صبي الذي ي�ؤثر على اخلاليا الع�صبية
يف الدماغ واحلبل ال�شوكي ،علما �أنه مت ت�شخي�ص
�إ�صابته بهذا املر���ض يف مار�س  .2017يذكر �أن
م�سل�س��ل "�سبوجن ب��وب �سكوير بانت���س" ظهر على
ال�شا�شة للمرة الأوىل يف  1مايو .1999

تتهم الواليات المتحدة
باإلرهاب

اتهم��ت املغني��ة الأمريكي��ة ريهان��ا الوالي��ات املتح��دة بالعن��ف
والإره��اب ،وذلك عل��ى خلفية تعامل �أفراد حر���س احلدود الأمريكي
م��ع املهاجري��ن �أم�س ،الذين حاول��وا اجتياز احل��دود الأمريكية بعد
جناحهم يف عبور احلواجز املك�سيكية ،ب�إطالق الغاز امل�سيل للدموع
عليه��م .وال تعد تلك املرة الأوىل التي جتاه��ر فيها ريهانا مبواقفها
ال�سيا�سي��ة ،حي��ث �أدانت �أخرياً ح��االت العنف الت��ي يرتكبها حرا�س
احلدود الأمريكية جتاه قوافل املهاجرين من املك�سي�سك ،يف تغريدة
ع�بر ح�سابه��ا عل��ى توي�تر� .أع��ادت ريهانا ن��شر تغري��دة ال�صحفي
كري���س �شريم��ان يف وكال��ة �أ�سو�شيتد بر�س املك�سي�سكي��ة والتي ذكر
فيه��ا �إطالق ال�سلط��ات الأمريكية عبوات الغ��از امل�سيل للدموع على
مهاجري��ن يف املك�سي��ك قرب املعرب احلدودي ال��ذي يف�صل تيخوانا
ع��ن �سان دييج��و بكاليفورنيا ،مم��ا ا�ضطر العائ�لات للهروب �آالف
الأميال مع �أطفالهم.

العثور

اتهم��ت املغني��ة الأمريكية ريهان��ا الواليات املتحدة بالعنف والإرهاب ،وذلك على خلفي��ة تعامل �أفراد حر�س احلدود الأمريكي مع املهاجري��ن �أم�س ،الذين حاولوا اجتياز
احلدود الأمريكية بعد جناحهم يف عبور احلواجز املك�سيكية ،ب�إطالق الغاز امل�سيل للدموع عليهم.

على جثة المذيع البريطاني
غافين فورد في لبنان

ع�ثر على املذي��ع الربيطاين غافني فورد ،جث��ة هامدة يف منزله يف
منطقة بيت مري يف لبنان ،و�سط �صدمة �شعبية.
غافني ف��ورد يعمل كمذيع يف �إذاعة "رادي��و وان" اللبنانية الناطقة
باللغ��ة الإجنليزي��ة منذ �سن��وات .وقد �أف��ادت ال�صح��ف اللبنانية �أن
املذي��ع الربيط��اين وجد يف �شقت��ه جثة هام��دة يف منطقة بيت مري
اللبناني��ة .ويبق��ى �سبب وفات��ه غام�ضا حت��ى ال�ساع��ة .وبح�سب ما
ن�رشه موقع "ليبانون ديبايت" االلكرتوين ،ووفق معلومات التحقيق
الأول ّي��ة ،ف� ّإن وفاة املذيع حام��ل اجلن�س ّية الربيطان ّية لي�ست طبيع ّية
�أو ناجم��ة ع��ن انتحار ،ال بل ه��ي جرمية قت��ل �أودت بحياة �صاحب
ال�شعب ّي��ة الالفتة يف لبنان .وبح�سب ال�صورة التي انت�رشت من مكان
اجلرمي��ة ،ف��� ّإن �آث��ار اجلرمي��ة ب��دت وا�ضحة م��ن حيث الدم��اء التي
انت�رشت على االر�ض و�إحتمال تع ّر�ضه للتعذيب �أو اخلنق قبل وفاته،
كما وجد منزوع املالب�س عند العثور على جثته.

بغداد  -متابعة

ك�شف��ت الفنان��ة دين��ا ال�رشبين��ي للم��رة الأوىل ع��ن موقفها من
"الهجوم ال�ضاري" لرواد ال�سو�شال ميديا ،بعد ارتباطها بالنجم
عم��رو دياب ،م�ؤكدة �أنه��ا "اتبهدلت" ولكنه��ا ت�ضحك من بع�ض
التعليق��ات ،مث��ل و�صفه��ا ب"ال�سلع��وة" �أثن��اء تقدميه��ا حت��دي
الكيكي على �أنغام �أغنية "�ش ّوقنا" ،كما علّقت لأول مرة على �أزمة
اطاللتها بحفل افتتاح مهرجان اجلونة ،و�أعلنت دينا ان�ضمامها
لفري��ق "النباتي�ين" بعد االمتن��اع نهائ ًّيا ع��ن �أكل اللحوم ،كما
ك�شفت ع��ن مهاراتها كزوج��ة بعد اخل�ضوع الختب��ارات الغ�سيل
والكي والطبخ ،واعرتفت ب�أ�سو�أ عادات الزوجة امل�رصية.

اعرتفت دينا مبعاناتها من التعليقات ال�ساخرة مبواقع التوا�صل
االجتماعي ،و�أ�ضاف��ت يف لقاء متلفز "ال�سو�شال ميديا بهدلتني،
مبب�ص�ش ،وطول عم��ري يف حايل،
ولك��ن عن��دي ميزة حل��وة �إين ّ
وعمري ما دخلت يف حياة ح ّد �أو علّقت على �شكل حد.
وا�ستدرك��ت قائلة :يف حاجات بت�ضحكني زي تعليق كان بيقول
(�إحل��ق ال�سلعوة فكت) ،لكن بت�ضايق من زعل والدي ووالدتي من
ال�شائع��ات .وتابع��ت�" :أهلي ربوين عل��ى �إين مقول�ش على حاجة
وح�ش��ة ،وملا بن��زل ال�شارع بقاب��ل تعليقات كوي�سة م��ن النا�س،
وب�س�ألهم� :أمال مني بي�شتمني؟".
وردت �إ�سع��اد عل��ى من انتقدوا ارتباط دينا بعم��رو دياب قائلة:
�إنتوا حمروقني ليه ،فاكرين �إنه لو ما ارتبط�ش بيها كان حيب�ص

�آل بات�شين��و يف فيل��م "تاج��ر البندقي��ة" والذي ج�س��د فيه دور
اليه��ودي "�شايلوك"وال��ذي ر�ش��ح للعديد م��ن اجلوائز
العاملي��ة ،الفيلم من �إخراج ماي��كل رادفورد الذي
قدم الفيلم الرتاجيدي "ال بو�ستينو" ،الذي حقق
جناح ًا كبرياً ومت تر�شيحه للأو�سكار.
و�أ�ش��ار املخرج ماي��كل رادف��ورد عن حتم�س
�آل بات�شين��و له��ذا ال��دور قائالً" :هن��اك فرق
ب�ين دوره يف �شخ�صي��ة �شايل��وك يف فيل��م
تاج��ر البندقية ،الذي يظه��ر يف خم�سة م�شاهد
فق��ط ،ودور املل��ك ل�ير الذي تق��وم علي��ه غالية
الأح��داث �إىل ح��د كب�ير" .وتدور ق�ص��ة الفيلم حول
ملك بريطانيا الأ�سطوري ل�ير ،الذي عا�ش �شبابه فار�س ًا
من �أقوى الفر�سان وعندما تقدم به العمر ،قرر تق�سيم ملكه بني
بناته الثالث ،ثم طلب منهن التعبري عن حبهن له.
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قال��ت الفنان��ة امل�رصي��ة يا�سم�ين اله��واري� ،إن
�سيناريو فيلم "جرمي��ة الإميوبيليا" يختلف كثريا
عن �أف�لام الأك�شن الأخرى ،وهو الأمر الذي دفعها
للعمل فيه.
و�أ�ضاف��ت �أن جرمي��ة القت��ل الت��ي حدث��ت بالفيلم
يتم ��سرد �أحداثها ب�ش��كل خمتل��ف يف العمل ،و�أن
املخرج خالد احلجر ،اعتمد على الإثارة والت�شويق
يف �آن واح��د ،وه��و م��ا �ساه��م يف خ��روج الفيل��م
ب�صورة مغايرة ومده�شة.
وتابعت �أنها �سعيدة بح�ضور النجوم الكبار لعر�ض
الفيل��م ،وكذل��ك ردود الفع��ل الت��ي تبع��ت عر�ض��ه
مبهرجان القاهرة ال�سينمائ��ي الأحد 25نوفمرب/
ت�رشين الث��اين ،و�أنها ت�ستعد خ�لال الفرتة املقبلة
للرتكي��ز يف �أعمال كبرية ،بع��د ما حققته يف فيلم
"جرمية الإميوبيليا".
و�أ�ش��ادت يا�سم�ين مب�ستوى التنظي��م يف مهرجان
القاه��رة ال�سينمائ��ي يف دورت��ه الأربعني ،وكذلك
بالأفالم امل�شاركة يف الدورة احلالية.
ي�ش��ارك يف بطول��ة العم��ل ه��اين ع��ادل وناه��د
ال�سباعي ،ودعاء طعيمة ويو�سف �إ�سماعيل ولطيفة
فهمي وط��ارق عبدالعزيز ،ويا�سمني الهواري ،من
ت�أليف و�إخراج خالد احلجر.
وت��دور �أحداث العم��ل داخل عم��ارة "الإميوبيليا"
ال�شه�يرة التي مت بنا�ؤها نهاي��ة ثالثينيات القرن
املا�ض��ي يف منطق��ة و�س��ط القاه��رة ،و�سكنه��ا
العدي��د م��ن امل�شاهري وجنوم الف��ن  ،ومنهم جنيب
الريح��اين واملو�سيقار حمم��د عبد الوه��اب و�أنور
وجدي وليلى مراد ،حيث حتدث جرمية قتل غريبة
يف العمارة ،يت��واىل بعدها جرائم قتل �أخرى دون
معرفة القاتل.

دينا الشربيني :السوشال ميديا "بهذلتني" ووصفي بـ"السلعوة" أضحكني

العراب "آل باتشينو" يجسد رائعة من روائع شكسبير
�أك��دت م�ص��ادر �إعالمي��ة عودة رائع��ة الأدي��ب والكاتب
العاملي ولي��م �شك�سبري "امللك ل�ير" �إىل �شا�شات
ال�سينم��ا يف فيل��م م��ن بطول��ة الع��راب "�آل
بات�شينو" ،بالتعاون مع املخرج الربيطاين
مايكل رادفورد .بعد �سنوات من �شائعات
اعتزال��ه ،ي�ستع��د �آل بات�شين��و (78
عام��اً) خلو���ض واح��دة من �أه��م الأدوار
ال�سينمائي��ة و�أكرثها جناحاً ،والتي برع
يف جت�سيده��ا قدمي�� ًا الفن��ان الربيط��اين
"لوران���س �أوليفيي��ه"" ،امللك ل�ير" ،الفيلم
م�أخوذ عن م�رسحية تراجيدية للأديب ويليام
�شك�سبري والتي مت ت�أليفها وعر�ضها لأول مرة على
امل��سرح ع��ام  ،1606بح�سب ما ذكرت اجلاردي��ان .وي�شارك
يف �إنت��اج الفيل��م املنتج ب��اري نفي��دي بعد تعاون��ه الأول مع

�إحتفل��ت الفنانة ديانا ح��داد بعيد ميالد �إبنتها
مريا مبنا�سبة بلوغها عامها الـ . 11
دين��ا حداد ن��شرت مقط��ع فيديو ع�بر ح�سابها
الر�سمي على موق��ع "�إن�ستقرام" ي�ضم جمموعة
�صورلإبنته��ا م�يرا تع��ود �إىل مراح��ل عمري��ة
خمتلف��ة وعلق��ت علي��ه "كل ع��ام وان��تِ فرحة
عم��ري ي��ا عم��ري  .ي��ا �ضحك��ة البي��ت و�شقية
البي��ت يا مريا متل بع�ض النا�س ملا كانوا هيك.
يخليلي ياكم ي��ا عمري وال يحرمني منكم واهلل
يعطيكم �أحلى ّايام بحياتكم يا رب".
الفيدي��و ح�صد الكثري م��ن التعليقات التي متنت
مل�يرا ال�صح��ة والعافية وال�سع��ادة ،يف املقابل
�أكد البع�ض على ال�شبه الكبري بني ديانا و�إبنتها.
ي�ش��ار �إىل �أن م�يرا ه��ي الإبنة ال�صغ��رى لديانا
ح��داد م��ن زوجها ال�ساب��ق �سهيل العب��دول� ،أما
ابنته��ا الك�برى فا�سمها �صويف وه��ي تبلغ 22
�سنة.

ياسمين الهواري :شاركت في
"جريمة اإليموبيليا" لهذا
السبب

ن�رشت النجمة �سريين عبد النور �صورة لها على
ح�سابها اخلا�ص يف "ان�ستغرام" ب�إطاللة �شتوية
ب�أ�سلوب  street styleيف �شوارع نيويورك.
واخت��ارت الفنان��ة اللبنانية ف�ستان�� ًا م�ستوحى
من باليزر كال�سيك��ي ،و�أكملت �إطاللتها بجزمة
�س��وداء تتخطى حدود الركب��ة ،و�أختارت حقيبة
ي��د م��ن "غوت�شي" .و�أم��ا من الناحي��ة اجلمالية
فلج���أت �سريي��ن �إىل ت�رسيح��ة �شع��ر ب�سيط��ة
ومكياج متي��ز ب�أحمر ال�شفاه بالل��ون الربغندي
املائ��ل اىل البني الذي يت�لاءم مع �إطاللتها� .إن
كن��ت تبحثني ع��ن لوك ممي��ز و�أني��ق ،ا�ستوحي
�إطاللتك من �سريين.
حر�ص��ت الفنانة اللبنانية نان�سي عج��رم على احل�ضور
يف احتف��االت "م��ول دب��ي" رغم ظه��ور �أعرا�ض احلمل
بو�ضوح عليها.
أطلت نان�سي �أم��ام عد�سات امل�صورين واجلمهور ببطن
� ّ
منتف��خ ،كما قدم��ت بع�ض الأغني��ات ون�رشت جمموعة
م��ن �ص��ور احلف��ل ع�بر ح�سابه��ا الر�سمي عل��ى تطبيق
"ان�ستغرام" .وكانت عجرم قد � ّرصحت من قبل ب�أنها
يف بداي��ة ال�شه��ر ال�ساد���س م��ن حملها ،لكنه��ا مل تتخذ
حت��ى الآن القرار النهائي يف ت�سمية ابنتها الثالثة .كما
�أو�ضح��ت �أنها جتيد التوفيق بني عملها وفنها و�سفرها،
وت�ستع�ين بوالدته��ا وزوجه��ا لالهتم��ام بابنتيها �إيال
وميال خالل غيابها.

ديانا حداد تحتفل بعيد ميالد
إبنتها ميرا

لواح��دة منكم ،واكتفت دينا بت�أييد كالمه��ا والتعقيب بابت�سامة
خجول��ة .و�رشح��ت دين��ا �أ�سب��اب ظهوره��ا بطريق��ة غ�ير الئقة
يف مقط��ع الفيديو املت��داول لتح��دي "كيكي" على �أنغ��ام �أغنية
"�ش ّوقنا" لعمرو دياب ،وقالت :عندهم حق يقولوا �إين كنت �شبه
ال�سلعوة ،ل ّأن املقطع مت ت�صويره يف ظروف �إ�ضاءة �س ّيئة ج ًّدا.
لكن النجمة
و�أ�ضاف��ت �أنها مل تكن تعل��م �شيئًا عن هذا التح��ديّ ،
يا�سمني رئي�س �أخربتها مباه ّيته ،بعدها �أ ّدياه داخل الكومباوند
ال��ذي تقطن به الأخرية ،م�ش�يرة �إىل � ّأن يا�سمني كانت �أوفر ًّ
حظا
منه��ا ،لأنه��ا جنحت يف ت�صويرها و�سط �إ�ض��اءة جيدة بعك�س ما
وقع معها.
وقدم��ت دين��ا اعت��ذا ًرا ع��ن خو�ض ه��ذا التح��دي ،بع��د �أن علمت
بخطورت��ه والتحذيرات الر�سمية من القيام ب��ه ،و�أكدت �أنها �أدت
التحدي و�سط املنازل ويف منطقة بعيدة عن ال�سيارات.
ال�رشبيني علقت للمرة الأوىل على الهجوم احلا ّد الذي �شنه عليها
بع���ض متابعيه��ا عل��ى ال�سو�شال ميدي��ا ،بعد ظهوره��ا يف حفل
افتت��اح مهرجان اجلونة ال�سينمائ��ي ،مبظهر نحيف ،وقالت �إنها
لك��ن �أكرث هجوم �أثّر
تعر�ض��ت النتقادات كثرية الفرتة املا�ضيةّ ،
فيها ،الذي القته بعد حفل افتتاح املهرجان.
وك�شف��ت دينا �أنها كانت مري�ضة وا�ضط��رت للخ�ضوع �إىل �إجراء
حتالي��ل كثرية يف م�ست�شفى اجلونة ،قبل انطالق املهرجان بيوم
واحد ،لكنها التزمت بح�ضور حفل االفتتاح ب�سبب م�شاركتها يف
الأغنية التي كان مقر ًرا عر�ضها.
�أك��دت دين��ا � ّأن الزوجة امل�رصي��ة تغار �أكرث من الرج��ل ،وقالت:
هيب���ص على حد ت��اين� ،إمنا الراج��ل بيبقى
وبتبق��ى حا�س��ة �إنه
ّ
مطمن لل�ست �أكرث ،وال يتوقع منها اخليانة �أب ًدا.
واعرتف��ت ال�رشبين��ي �أنه��ا رغّ اي��ة (كث�يرة ال��كالم) وتتكل��م مع
� ّأي ح��د ،ولديه��ا نا�س ب�سط��اء مف�ضلني للحوار يوم ًّي��ا ،وتتفاءل
عندم��ا ت�صادفهم يف طريقها ،وقالت تعليقًا على ظاهرة ال�صمت
الزوج��ي للرج��ال :الن�ساء تف�ض��ل الون�س واحل��وار ،والرجل يريد
التخفيف م��ن �سماع ال�شك��وى املعتادة يوم ًّيا م��ن �أعباء املنزل
وتربية الأطفال.
ووا�صلت دين��ا انتقادها للزوجة امل�رصية م�ؤك��دة �أنها "نكد ّية"
ولكن هذه املعلومة حقيقية،
فعلاً  ،وقالت :من دون تعميم طب ًعاّ ،
بطبعن��ا كلن��ا مني��ل للك�آب��ة ،لك��ن بن�ضح��ك يف ثاني��ة واح��دة،
وو�صفت نف�سه��ا بالعاطفية ج ًّدا التي تت�أثر ب� ّأي كلمة ،ولكنها ال
ترتك املوقف مير من دون ر ّد ومن هنا ي�أتي النكد.
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التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابعة اخر امل�س ��تجدات التي تظهر على ال�س ��احة العراقية والعربية والعاملية  ,وخلدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( اجلورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف �أي من �أ�سواق التطبيقات ميكن �إيجاد التطبيق
برنامج معني
اخلا�ص بنا ،و�أي�ض � ً�ا الدخول �إىل �أي �ص ��فحة وقراءة تعليقات القراء حول خ ٍرب �أو
ٍ
و�أي�ض � ً�ا كتابة �آرائك اخلا�ص ��ة ،كما ميكنك م�شاركة اخلرب �أو �إعادة ن�شره على ح�ساباتك اخلا�صة
على �شبكات التوا�صل الإجتماعي كالفي�سبوك  Facebookبكتابة كلمة اجلورنال .

