
تأجج الخالف بين كريم 
عبدالعزيز ومحمد إمام 

مفاضلة بين طارق لطفي 
وفتحي عبدالوهاب

جومانا مراد تكشف 
صعوبات حملها

تعرف على أجر عمرو دياب 
في رأس السنة بأبو ظبي

يجييري كييرمي حممييود عبدالعزيييز التح�ضييرات الأولية 
لدوره يف م�ضل�ضييل "هوجان"، الذي ي�ضييارك يف بطولته 

اإيل جانب حممد اإمام.
وعلييم 24 اأن كييرمي يج�ضد دور �ضاب �رشييير، ي�ضطدم بي 
"اإمييام" اأكرث ميين مرة، ويدفع بفتاة يف طريقه ملعرفة 
اأ�رشاره، قبييل اأن يعلم الأخر باأمرهييا، فتزيد اخلالفات 
بينهما وتتوايل الأحييداث، يف انتظار ال�ضتقرار املمثلة 

التي �ضتوؤدي دور الفتاة يف امل�ضل�ضل.
يذكيير اأن م�ضل�ضييل "هوجييان" من تاأليييف حممد �ضالح 

العزب واإخراج �ضرين عادل.

يفا�ضييل املخييرج روؤوف عبدالعزيييز بني طييارق لطفي 
وفتحييي عبدالوهاب لييداء اأحييد اأدوار البطولة يف فيلمه 
اجلديييد "�ييرش احلليييم"، بطوليية هيياين �ضالميية، واملقرر 
ت�ضويييره بعد اأيام. وقال م�ضدر من داخل الفيلم، لي24، 
اإن لطفي هو الأقرب لتج�ضيد ال�ضخ�ضية، خا�ضًة اأنه غر 
مرتبييط باأعمييال حاليًا، علييى عك�س عبدالوهيياب، الذي 
ي�ضور دوره يف فيلم "ل�ييس بغداد" للمخرج اأحمد خالد 
مو�ضييي، م�ضيفًا اأنه من املقرر ال�ضتقييرار على اأحدهما 
يف الأيييام القليليية املقبليية. يذكيير اأن حنييان مطيياوع 
�ضتييوؤدي دور البطوليية الن�ضائييية يف الفيلييم، تاأكيداً ملا 

ن�رشه 24، قبل اأيام. 

قالت ال�ضورية جومانا مييراد، اإنها مرت بظروف �ضعبة 
يف الأ�ضهيير الثييالث الأويل من حملهييا الأول، واأنها ا�ضم 

حممد لطفلها الذي �ضيولد يف فرباير )�ضباط( املقبل.
واأ�ضافييت مراد،، اأنها مل متر مبا ُي�ضمي بالوحم باملعني 
املتعييارف عليييه، خا�ضييًة اأنهييا ل ت�ييرشف يف تنيياول 
الأطعميية، واأنهييا تتناول ماأكييولت �ضحية جييداً خ�ضية 
زيييادة وزنهييا، لأن جنينها يتغذي علييى اأطعمة ب�ضيطة 
للغاييية، بح�ضب قولها. واأ�ضييارت اإىل اأنها ُتدث جنينها 
ب�ضييكل يومي، وتر�س علييى اإ�ضماعه اآيات ميين القراآن 
الكرمي، معتييربًة اأن  امل�ضاألة يف غاية الأهمية، بالن�ضبة 
لهييا.  يذكيير اأن جومانييا مييراد متزوجيية ميين املحامي 

الأردين ربيع ب�ضي�ضو منذ اأعوام.
خطفت النجمة العاملية داكوتا جون�ضون Dakota Johnson الأنظار خالل حظورها حفل اختتام الدورة 17ملهرجان مراك�س ال�ضينمائي الدويل متالقة بف�ضتان فاخر 

وملفت للنظر

يحيي الفنييان عمرو دياب حفاًل غنائيييًا كبراً ب�ضحبة 
الفنانيية مريام فار�س وذلك يييوم 31 دي�ضمرب اجلاري 
مبم�ضييى الواجهيية البحرييية بجزيرة املارييية يف مدينة 
اأبوظبييي الإماراتية. وح�ضييب م�ضادر  اأن "دياب" �ضوف 
يح�ضييل علييى اأجيير 200 األييف دولر يف احلفييل اأي مبا 
يعييادل 3 ماليني و600 األييف جنيه م�رشي، وذلك بعد 
اأن قييرر رفييع اأجره عن العام املا�ضييي بحوايل 30 األف 
دولر لي�ضبييح بذلييك الأعلي اأجًرا بني جنييوم الغناء يف 
حفييالت راأ�س ال�ضنة يف الوطن العربي. يف نف�س ال�ضياق 
يحيييي "اله�ضبيية"، يييوم 25 دي�ضمييرب اجليياري، حفيياًل 
غنائيييًا كبييراً داخييل اأحد املطاعييم ال�ضهييرة بالتجمع 

اخلام�س مب�رش، احتفاًل باأعياد الكري�ضما�س.

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامرا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما تتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

مهدي.. أول فنانة 
مصرية تقود سيارة في 

ساندرا أوه واندي سامبيرج يقدمان 
حفل الغولدن غلوب

الجسمي يشارك في حفل 
ريعه للعراق

رامز جالل يبدأ بتصوير " سبع البرومبا" سرًا

متهمة بـ"التهرب الضريبي"

مل تفييّوت املمثلة ر�ضا مهدي جتربة قيادتهييا لل�ضيارة يف ال�ضعودية، 
ووثقييت انفرادها بالفيديييو، موؤكدة اأنها �ضييارت اأول فنانة م�رشية 
تتمتييع بحييق قيييادة ال�ضيارات يف اململكيية، ووجهت ال�ضكيير لكل من 
ا�ضتقبلهييا يف امللتقييى الأول للثقافييات واحل�ضييارات يف اجلامعيية 
العربية املفتوحة يف الريا�س، م�ضرة اإىل اأّن الزيارة �ضتتكرر قريًبا.
ر�ضا غردت عرب ح�ضابها مبوقع تويرت قائلة: زيارة �رشيعة للريا�س، 
واإن �ضيياء اهلل تتكرر قريًبا .. �ضفت متكني وجناحات للمراأه ال�ضعودية 
يف كل املجييالت، ودعييم حكومييي و�ضعبييي غر حمدود. بجييد �ضكًرا 
لل�ضعودييية علييى التعامل الراقي واحلييب اللي �ضفتييه. ون�رشت مقطع 
فيديييو لهييا وهييي تقييود ال�ضيييارة، وعلقييت عليييه بقولهييا: وطبًعا ل 
ممكيين اأفييّوت اللقطيية دي، وبكييده اأكييون اأول فنانيية م�رشييية ت�ضوق 
يف ال�ضعودييية. ُيذكيير اأّن الفنانة ر�ضا مهدي، ح�ييرشت امللتقى الأول 
للثقافييات واحل�ضارات يف اجلامعة العربييية املفتوحة يف الريا�س.

تعتييزم نيابة بر�ضلونة رفييع دعوى �ضد املغنييية الكولومبية �ضاكرا 
بتهمة التهرب ال�رشيبييي. وذكرت م�ضادر قانونية اأن النيابة اأبلغت 
دفاع املغنية اأنه �ضيتم خالل الأ�ضابيع القادمة رفع الدعوى �ضدها.
وفتحييت النيابة يف 2017 تقيقات مع �ضاكييرا على خلفية تقرير 
اأحالته نيابة ال�رشائب ي�ضر اإىل اأن املغنية تهربت من دفع �رشائب 
عيين الفرتة بييني 2011 و2014. وكانت �ضحيفيية "ل باجنوارديا" 
ذكييرت قبل �ضهييور اأن �ضاكرا �ضددت 20 مليون يييورو تتعلق بديون 
وفوائييد عن 2011 يف حني �ضييددت يف الأيام الأخرة 14.5 مليون 
يييورو عيين اأعييوام 2012 و2013 و2014. واأكييد املكتب العالمي 
ل�ضاكييرا يف بيييان �ضحييايف لو�ضائل العييالم اأن املغنييية دائمًا ما 
اأوفت بالتزاماتها ال�رشيبية يف اأ�ضبانيا.  وذكرت �ضحيفة "الباي�س" 
اأن املغنييية تهربييت من دفييع �رشائب بقيميية 14.5 مليون يورو يف 

اأ�ضبانيا متعلقة بال�رشائب على الدخل والأمالك.

اأعلنت رابطة ال�ضحافة الأجنبية يف هوليوود اأن النجم 
الكوميييدي انييدي �ضامبرج واملمثليية الكندييية �ضاندرا 
اأوه �ضييوف يقدمان حفل جوائييز الغولدن غلوب املقررة 
ال�ضهيير املقبييل. وقال منظمييو احلفل علييى موقع تويرت 
للتوا�ضييل الجتماعي: "نحن �ضعييداء باأن نعلن اأن اندي 
�ضامبرج و�ضانييدرا اأوه �ضوف ي�ضاركان يف تقدمي حفل 
اجلولييدن جلوبييز الي76". وقييال بول تيلجييدي وجورج 
�ضيك�ييس، رئي�ضا �ضبكة اإن بي �ضييي اإنرتتينمنت يف بيان 
اإن اندي و�ضاندرا يعييدان "اخليار الأمثل" لتقدمي احلفل 
املقرر يف ال�ضاد�س من يناير )كانون الثاين( املقبل يف 
فنييدق بيفريل هيلتون. واأ�ضافا "�ضييوف يجلبان ال�ضحر 
والفكاهيية يف غرفة مليئة باأف�ضييل العاملني يف جمال 
ال�ضينمييا والتلفزيييون. بالتاأكيييد اأنها �ضييوف تكون ليلة 
مليئيية باملرح ل ُتن�ضى". ويذكيير اأنه مت منح اأول جوائز 
غولييدن غلوبز عام 1944، حيث يتم تكرمي الأف�ضل يف 
جمييال ال�ضينما والتلفزيون يف اأكرث من 25 فئة. وي�ضار 
اإىل اأن اأوه اكت�ضبييت �ضهرة بعييد م�ضاركتها يف م�ضل�ضل" 
جريييز انتاتومييي"، كما حييازت اأوه على اإ�ضييادة النقاد 
بعدمييا قدمييت دور حمققيية يف فيلييم " كيلينييج اإيييف". 
ويقييوم �ضامبرج، الذي ي�ضتهيير مب�ضاركته يف برنامج" 
�ضاترداي نايت ليف"، ببطولة م�ضل�ضل" بروكلني ناين 

ناين".

بغداد -  اجلورنال: تر�ضيخييًا لقيم الت�ضامح والعتدال 
والإن�ضانييية، وبهييدف h�ضتمييرار عملييية خلييق قنوات 
للتوا�ضييل مييع ال�ضعييوب كافيية، والتي تنتهجهييا دولة 
الإمييارات يف �ضيا�ضتها الhجتماعييية، ي�ضارك الفنان 
الإماراتييي الدكتور ح�ضني اجل�ضمي ال�ضفر فوق العادة 
للنوايييا احل�ضنيية، كاأول فنييان عربييي، يف حفييل اأعياد 
 "Concerto di Natale" امليالد اخلري ال�ضنوي
الن�ضخة الييي26 يف الفاتيكان، م�ضيياء يوم 15 دي�ضمرب 
القييادم، مب�ضاركيية جمموعة كبييرة من جنييوم الغناء 

العامليني.
و�ضيتييم تخ�ضي�س ريع احلفل ال�ضنييوي يف "الفاتيكان 
هييذا العام لأزمة الالجئني يف مدينة "اأربيل" بالعراق 
و"اأوغنييدا"، بهييدف تعزيز معي�ضتهم، مييع الرتكيز على 
الأطفييال وال�ضباب من خالل توفيير التعليم والتدريب 
املهني والأن�ضطة العملية التي ت�ضاهم يف تعزيز عملية 
الدخييل، والتييي تعييد ميين العوامييل الرئي�ضييية املحددة 
مل�ضتقبييل الأطفييال الالجئييني وم�ضتويييات معي�ضتهم، 
Scholas O -"  وذلييك من خالل املوؤ�ض�ضة اخلرية
فرن�ضي�ييس" و  "البابييا  اأ�ض�ضهييا  currentes" التييي 
"The Missioni Don Bosco" والتييي ت�ضاهم 
يف عمليييات ان�ضانية خرية متعددة يف العامل، بح�ضب 

ما ذكر البيان ال�ضحفي.
وتاأتييي م�ضاركيية اجل�ضمييي يف احلفييل برفقيية الفرقيية 
الأورك�ضييرتا الكييربى تييت اإدارة املاي�ضييرتو العاملييي 
 Maestro Renato Serio �ضريييو"  "ريناتييو 
و�ضيتم ت�ضجيل احلفييل وعر�ضه ليلة اأعياد راأ�س ال�ضنة، 
ميين خييالل القنيياة الإيطالييية اخلام�ضيية وعييرب قنوات 

اأنحاء العامل. "ميديا�ضيت" يف جميع 

ردا علييى �ضائعييات قييرب زواجهييا �ييرشا من رجل 
اأعمييال خليجي، وتراجعها عن تقييدمي اأول بطولة 

مطلقيية لهييا يف ماراثون درامييا رم�ضان 2019، 
التح�ضييرات  �ضييربي  يا�ضمييني  النجميية  بييداأت 
اجلدييية لت�ضوييير م�ضل�ضلهييا اجلديييد "حكايتييي"، 
بعقييد جل�ضات عمل مع املوؤلف حممد عبد املعطي 

واملخييرج اأحمد �ضمر فرج واملنتييج تامر مر�ضي، 
ملراجعيية احللقات املكتوبة، وبييدء تر�ضيح اأ�ضماء 

جنوم امل�ضل�ضل.
�ضائعييات الزواج ال�رشي طيياردت يا�ضمني �ضربي 
بعييد اإغالقهييا ح�ضاباتهييا علييى مواقييع التوا�ضل 
الجتماعي، واأكد البع�س اأن يا�ضمني تعي�س ق�ضة 
حييب مع رجييل اأعمال خليجي معييروف، وتزايدت 
م�ضداقييية ال�ضائعييات مع بييطء التح�ضرات لأول 
بطوليية مطلقيية لهييا يف مو�ضييم درامييا رم�ضييان 
2019، رغييم الإعييالن �ضابقا عن بييدء الت�ضوير 
مبكييرا، ولكيين يا�ضمني اأكييدت موؤخرا اأنهييا اأغلقت 
ح�ضاباتهييا علييى مواقييع التوا�ضييل الجتماعييي 
ب�ضبييب حاجتهييا اإىل املزيييد من الراحيية النف�ضية. 
وتعليقييا علييى عدم بييدء ت�ضوييير امل�ضل�ضييل، رغم 
عودتهييا من كوريييا اإىل القاهرة، اأعلنييت بطريقة 
غيير مبا�ييرشة معاناتها مع مر�ييس احلمى ب�ضبب 

الطران املتوا�ضل 10 �ضاعات كاملة.
وعلييم "�ضيدتي نييت" اأن ال�رش احلقيقييي وراء عدم 
البييدء يف الت�ضوييير هو تييردد يا�ضمييني يف قبول 
اأحييداث  تييدور  حيييث  الأوىل،  املطلقيية  البطوليية 
امل�ضل�ضييل حول "فتاة �ضعبييية" جت�ضد �ضخ�ضيتها، 
وتييرى �ضييربي اأن �ضيناريييو العمل حتييى الآن ل 
ي�ضميين لها النجاح املطلييوب يف خطوتها الأوىل 
كبطلة، وطلبييت املزيد من الوقت لتح�ضم موقفها. 
و تدخل املنتج تاميير مر�ضي لإقناع يا�ضمني باأن 
امل�ضل�ضييل �ضيحقييق النجيياح املطلييوب مييع توفر 
كافيية الإمكانييات لهييا، وطالبها بالبييدء فورا يف 
التح�ضييرات النهائييية حتييى يتم ت�ضوييير العمل 
بعيييدا عن �ضغوط الوقت، وبداأ بالفعل الك�ضف عن 
تفا�ضيييل العمل، وميين املنتظر اأن يعلن قريبا عن 
اأ�ضميياء بقية جنوم امل�ضل�ضييل، ليقطع الطريق اأمام 

ان�ضحاب يا�ضمني �ضربي.
هل ترتاجع يا�ضمني �ضربي عن بطولتها املطلقة 
 ،2019 رم�ضييان  درامييا  ماراثييون  يف  الأوىل 
الإجابيية لن تتاأخر، فكل الأعمال امل�ضاركة �ضتبداأ 

الت�ضوير قبل نهاية ال�ضهر اجلاري.

يف �رشييية تاميية مثلمييا اعتيياد �ضابقييًا، بييداأ الفنييان 
الكوميييدي رامييز جييالل ت�ضوير فيلمييه اجلديد " 

�ضبع الربومبا" داخل ا�ضتديو م�رش، ويتعاون 
فيييه للمرة الأوىل مع الفنانيية ال�ضابة جميلة 
الكوميييدي  دورهييا  تقييدم  التييي  عو�ييس 
الأول، بعدمييا تخ�ض�ضييت يف تقييدمي الدراما 

الأعمييال  وبع�ييس  والنف�ضييية  الجتماعييية 
الرومان�ضييية. الفيلييم يحمل ا�ضمييًا موؤقتًا "�ضبع 

الربومبييا" وي�ضارك يف بطولته حممد عبد الرحمن 
وبيومي فوؤاد وحممد ثروت ومها اأبو عوف، ومن املنتظر 

النتهيياء من ت�ضويره منت�ضف يناير املقبل، على اأن يطرح بدور 
العر�ييس ال�ضينمائييي يف مو�ضم عطليية منت�ضف العييام الدرا�ضي، 
ليتفييرغ بعدهييا لت�ضوييير املو�ضييم اجلديد ميين برنامييج املقالب 

ال�ضنييوي الرم�ضيياين. وح�ضب ت�رشيبييات "�ضيدتي 
نت" اأن املو�ضم اجلديد من الربنامج �ضيحمل 
ا�ضييم "رامز خارج نطيياق اخلدمة"، وتدور 
فكرته حييول ال�ضتعانة مبذيييع ي�ضتدرج 
ال�ضيييوف لتنيياول م�ييرشوب بييه خمييدر، 
وعنييد ا�ضتفاقيية ال�ضيييف يجييد نف�ضه يف 
غرفة مظلمة م�ضابهة للقرب، ويدخل عليه 
�ضخ�ضان مبالب�س بي�ضاء ملحا�ضبته وكاأنه 
مات، ولكن مل يتم تاأكيد املعلومة من ال�رشكة 
املنتجة حتى الآن خا�ضة واأن الفكرة نف�ضها كانت 
مطروحيية العام قبل املا�ضييي ومت الرتاجع عيين تنفيذها لوجود 
خماطيير حقيقييية تهييدد حييياة ال�ضيييوف اأقلهييا الإ�ضابيية بنوبة 

ع�ضبية حادة.

هل سيغيب الزواج "ياسمين صبري" عن ماراثون دراما رمضان 2019؟ رشا شاكيرا

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����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�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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