
الجسمي يتجول في شوارع 
مصر بالـ"توك توك"

عائلة مايكل جاكسون تتعهد 
بمحاربة فيلم جديد عن حياته

"بالك بانثر" يفوز بالجائزة الكبرى 
في جوائز نقابة ممثلي الشاشة

لوحاٌت رسمها هيتلر معروضة 
للبيع في المزاد العلني

ن�يير الفنييان الإماراتي، ح�سيين اجل�سمي، مقطعا 
م�سييورا على �سفحته اخلا�سة علييى "اإن�ستغرام"، 
وهو يركب "توك توك" يف �سوارع القاهرة، وعلق 
عليييه قائييا "اأحلى طلعيية توك تييوك يف حبيبتي 

م�ر مع اأجدع نا�س".
وكان اجل�سمي قد ن�ر يف وقت �سابق على ح�سابه 
اخلا�ييس �سييورة جتمعه مييع بائع �سيياي يف اأحد 
�سييوارع القاهييرة، معلقا على ال�سييورة "لت�رف 
بب�ساطة وعفوية هييو قمة ال�سدق والر�سا.. احلمد 

هلل دائما واأبدا".

تعهييدت �ركيية "مايييكل جاك�سييون" باإنفيياق ماين 
الييدولرات ملحاربة ادعيياءات التحر�ييس اجلن�سي التي 
تناولييت جنييم البييوب مايييكل جاك�سييون، يف الفيلييم 
الوثائقييي اجلديييد يعنييوان "اخلييروج ميين نيفرلنييد". 
وو�سفت العائلة ما جيياء يف الفيلم بالأكاذيب. واأ�سار 
اأحييد اأ�سدقاء عائلة الراحل جاك�سون اإيل اأن ال�سبب يف 
حر�ييس موؤ�س�سيية جاك�سييون، على حماربيية الدعاءات 
املزعوميية يف الفيلم الوثائقي، يرجع اإىل رغبة عائلته 
التييي حققهييا  يف املحافظيية املكانيية واجلماهريييية 
جاك�سييون طيليية م�سريتييه الفنييية والتي ل تييزال حتى 
بعييد وفاته حتقق اأرباحًا مالية كبييرية تقدر مبليارات 

الدولرات، بح�سب ما اأورد موقع "مريور".

فاز فيلم "النميير الأ�سود")باك بانرث( باجلائزة الكربى 
من بيين جوائز نقابة ممثلييي ال�سا�سة يييوم الأحد. وفاز 
املمثييل رامييي مالك بجائييزة اأف�سل ممثل عيين دوره يف 
فيلييم "امللحميية البوهيمييية" )بوهيميييان راب�سييودي(. 
وفييازت املمثلة جليين كلييوز بجائزة اأف�سييل ممثلة عن 
دورهييا يف فيلييم "الزوجة" )ذا وايييف(. وفاز ماهر�سال 
علييي بجائييزة اأف�سل ممثييل م�ساعد عيين دوره يف الفيلم 
الكوميييدي "كتاب اأخ�ر")غرين بييوك(. وفازت اإمييلي 
بانييت بجائييزة اأف�سييل ممثليية م�ساعدة عيين دورها يف 
فيلييم "ميياري بوبينييز تعييود" )ميياري بوبينييز ريرتنز(. 
ونقابة ممثلي ال�سا�سة ورابطة فناين التلفزيون والراديو 

الأمريكين هي اأكرب نقابة للممثلن يف هوليوود.

عر�سييت جمموعيية ميين اللوحييات الفنييية النييادرة يف 
مييزاد رقمي يف برلن، يعتقييد اأن ر�سامها احلقيقي هو 
الزعيييم النازي، اأدولف هتليير، اإذ حتتوي جميعها على 
توقيعه ال�سخ�سي. ويعود تاريخ ر�سم اللوحات الثاث 
اإىل عامييي 1910 و1911، وُيعتقييد اأن هتليير ر�سمها 
عندمييا كان طالبييا يف مدر�سيية للفنييون اجلميلة، قبل 
و�سوله اإىل راأ�س ال�سلطة يف اأملانيا. وترتاوح قيمة كل 
لوحة بن 4000 و6000 يورو، يف حن يعتقد بع�س 
الفنانيين اأن الرجييل املر�سييوم يف اإحداها هييو اأدولف 
هتليير، يف مرحلة �سبابييه، وحتديدا اللوحيية امل�سماة بي 

."Alpenlandschaft"

بغداد
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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 ... 

يشهد حفل ختام منصة 
الشارقة لألفالم

كريستيان بيل يصف ترامب بـ "المهرج" 
ويعتبره أقل خطورة من ديك تشيني

"نساء براد بيت".. حرب باردة بين 
أنجيلينا جولي وتشارليز ثيرون

زوج رانيا يوسف السابق يعلق على الفيديو المسيء لها

الفيلم الذي يتصدر 
إيرادات السينما األمريكية 

 �سهييد ع�سييو املجل�س الأعلييى حاكم ال�سارقيية، ال�سيخ الدكتييور �سلطان بن 
حممييد القا�سمي، وبح�سييور رئي�س موؤ�س�سة ال�سارقيية للفنون، ال�سيخة حور 
بنييت �سلطييان القا�سمي، حفييل ختام فعاليييات الدورة الأوىل ميين "من�سة 
ال�سارقة لاأفام". وانطلقت املن�سة يف 18 يناير)كانون الثاين( اجلاري، 
مب�ساركيية ما يزيييد عن 140 فيلما من اأكرث ميين 40 دولة، تنوعت ما بن 
الروائييية، والوثائقية، والتجريبية، وُعر�سييت يف اأربعة مواقع من الإمارة 
هييي �سينمييا �ييراب املدينيية، و�سينما احلمييراء، ومعهييد ال�سارقيية للفنون 
امل�رحييية، وقاعة اإفريقيا. واأُعلنت اأ�سماء الفائزين بجوائز الدورة الأوىل، 
فح�سييل على جائزة اأف�سل فيلم روائي املخييرج دوبرافكا توريك عن فيلم 
"الكرز"، وح�سل فيلم "عطلة" على اإ�سادة جلنة التحكيم. وح�سل املخرج 
حممييد زيدان علييى جائزة اأف�سييل فيلم وثائقييي عن فيلم "عنييدي �سورة: 
الفيلييم 1001 يف حييياة اأقييدم كومبار�س يف العييامل"، وح�سلت املخرجة 

مي زايد على جائزة اأف�سل فيلم جتريبي عن فيلم "ذاكرة عباد ال�سم�س".

احتييل فيلم الإثييارة والرعب "جا�ييس" �سدارة اإيييرادات ال�سينما 
يف اأمريييكا ال�سمالية يف مطلييع الأ�سبوع وذلييك لاأ�سبوع الثاين 
على التييوايل باإيرادات بلغت 19.1 مليون دولر. والفيلم بطولة 
برو�ييس ويلز و�سمويييل جاك�سون وجيم�س مكافييوي واأنيا تيلور 
ومن اإخييراج اإم.نايت �سيامالن. وحافظ الفيلم الكوميدي "راأ�سا 
على عقييب" )اأب�سايييد( على املركز الثيياين الذي احتلييه الأ�سبوع 
املا�سييي باإيييرادات بلغييت 12.2 مليييون دولر. والفيلم بطولة 
كيفيين هارت وبرايييان كران�ستون ونيكول كيدمييان ومن اإخراج 
نيييل برجيير. ال�سينمييا الأمريكييية ت�ستهييدف ال�رطيية ال�سعودية 
مبقاطع �سادمة )فيديو( واحتل فيلم احلركة واملغامرة "الرجل 
املائي" )اأكييوا مان( املركز الثالث هذا الأ�سبييوع باإيرادات 7.4 
مليون دولر. والفيلم بطولة جاي�سون موموا واآمرب هريد ووليام 

دافو ونيكول كيدمان ومن اإخراج جيم�س وان.

و�سف املمثل الربيطاين، كري�ستيييان بيل، الرئي�س الأمريكي، 
دونالد ترامب، بي"املهييرج"، بينما يجده اأقل خطورة من ديك 
ت�سينييي، نائب الرئي�س الأمريكي الأ�سبييق، جورج بو�س البن. 
واأكييد بيييل يف ت�ريحاته جلمعيية ال�سحافيية الربيطانية، اأن 
"ترامييب مهييرج ل يعرف كيف يدير حكوميية"، بح�سب �سبكة 
"فوك�ييس نيييوز" الأمريكييية. ونييال كري�ستيان بيييل تر�سيحا 
جلائييزة اأو�سييكار اأف�سل ممثل رئي�سي، عيين جت�سيده لدور ديك 
ت�سينييي، يف فيلييم "Vice". وردا على طلب ميين ال�سحفين، 
عن راأيه يف الفارق بن ترامب وت�سيني، فقد اأ�سار بيل اإىل اأن 
ترامييب اأقل خطورة من ت�سيني. وقييال مو�سحا:"ترامب مدمر 
و�ساخييب، ويف اإمكانه اإحداث الكثري ميين ال�رر، بينما كان 
ت�سينييي هادئا و�سامتا يف ت�رفاتييه، واأكرث براعة وذكاءا". 
وتابع: "ميين حيث قدرة كا منهما على فهمهما لكيفية اإدارة 
احلكوميية فييا توجييد مقارنيية بينهمييا، اإذ اأن ترامييب ل يفهم 
اإدارتهييا عك�س ت�سيني، وهو ما جعله قويييا جدا، وذلك بف�سل 
خربتييه الطويلة داخلهييا، والتي متتد لعقييود". واأردف املمثل 
الربيطيياين: "لكيين ب�سبييب غييرور �سخ�سييية ترامب، فهييو لي�س 
�سييارا اإىل حييد الدموية". يذكر اأن كري�ستيييان بيل نال جائزة 
اأو�سييكار اأف�سييل ممثل م�ساعدة يف عييام 2011، عن دوره يف 
فيلييم "The Fighter". ويف فيلييم "Vice"، يج�سد املمثل 
كري�ستيييان بيييل ت�سينييي ك�سخ�سييية انتهازية متاآمييرة تدفع 
بو�ييس اإىل حييرب غييري مدرو�سة يف العييراق بعييد هجمات 11 
�سبتمرب/اأيلييول. لكيين الفيلييم يتنيياول اأي�سا ق�سيية احلب بن 
ت�سينييي وزوجتييه لن التي تلعييب دورها املمثليية اإميي اآدامز 

ويظهره يف حلظات رقيقة مع ابنتيه.

بعييد التقارييير التييي حتدثييت عن عاقيية عاطفييية بن جنمي 
هوليييوود بييراد بيييت وت�سارليييز ثييريون، ك�سفييت �سحف عن 
"حييرب بيياردة" بيين ثييريون واأجنيلينا جييويل، طليقة بيت. 
واأ�سييارت �سحيفة "�سيين" الربيطانية نقا عيين موقع "رادار 
اأوناييين" املهتم باأخبار امل�ساهري، اإىل �راع بن النجمتن 
علييى مدار �سنييوات، من اأجييل احل�سييول علييى اأدوار يف اأفام 
هوليوود. وذكر املوقييع اأن اآخر هذه ال�راعات، كان تناف�سا 
علييى دور "عرو�ييس فرانك�ستاييين"، وهييو فيلييم �سخييم بييداأت 
املفاو�سييات فيييه عييام 2017 ومل يتييم النتهيياء منييه بعد. 
وقييال امل�سييدر اإن �ركيية "يونيفري�سييال" املنتجيية اختارت 
جييويل للدور، لكن الأخييرية ظلت متاطييل ومل توافق مبا�رة، 
مما اأبقييى ثريون منتظرة الإجابة، لأنها كانت اخليار البديل. 
اأبقييت ثييريون مرتقبيية  واأ�سيياف "رادار اأوناييين": "جييويل 

برف�سها اللتزام بامل�روع، واأ�ساعت 
بذلييك فر�سييا اأخييرى علييى ثييريون". 

وتابع املوقييع: "جويل تبييدو كاأنها 
م�ستمتعيية باإعاقيية تطييور ثييريون، 
والأخييرية متيقنة اأن جويل دخلت 

علييى اخلييط يف امل�ييروع حتييى 
متنعييه عنهييا". واأ�سييارت اأنباء 
اأن ثييريون بييداأت  اإىل  موؤخييرا 

زوج  بيييت،  بييراد  مواعييدة 
جويل ال�سابق، قبل اأ�سابيع، 

مما قييد يثري العييداوة بن 
النجمتن ب�سكل اأكرب.

�سطييع جنم ممثان اأمريكيان ميين اأ�سور عربية، 
يف حفييل توزيييع جوائييز نقابيية ال�سينمائييين 
وممثلي ال�سا�سة "�ساغ" يف ن�سختها الي25، هما 
ال�ساب رامي مالك ذو الأ�سول امل�رية، وطوين 
�سلهييوب �ساحييب الأ�سييول اللبنانييية. ونظمييت 
النقابيية حفييل توزيييع اجلوائييز، م�سيياء الأحييد، 
يف مدينيية لو�ييس اأجنلو�ييس بولييية كاليفورنيا 
الأمريكييية. وجنح رامب مالك يف اإثبات جدارته 
واقتنا�س جوائز مرموقيية، وح�سل على جائزة 
 bohemian" اأف�سييل ممثل عن دوره يف فيلم
"امللحميية البوهيمية"، الذي  rhapsody" اأو 
ج�سييده فيييه �سخ�سييية مغنييي الييروك الراحييل، 
فريدي مريكييوري. ويروي الفيلييم ق�سة املغني 

الربيطيياين، الذي عييرف بحركاتييه الكثرية على 
امل�ييرح وماب�سه ال�سيقة، وقييدم جمموعة من 
العمييال "اخلالييدة"، اأبرزهييا الأغنييية ال�سهرية 
مالييك  وقييال   ."We Will Rock You"

بعييد ت�سلمييه اجلائزة: "لقييد ا�ستقيييت طاقة منه 
)فريييدي مريكييوري(. اأن تعي�ييس وتقييدم اأف�سل 
ما لديييك يف احلياة"، مهديا جائزته اإىل الفنان 
الراحل. وكان مالك قد نال مطلع يناير اجلاري 

جائزة "غولدن غلوب" عن الفيلم نف�سه، وينتظر 
املناف�سيية علييى جائييزة اأو�سييكار اأف�سييل ممثييل 
يف 24 فرباييير املقبييل. اأمييا طوين �سلهييوب، ذو 
الأ�سييول اللبنانييية، فقييد ح�سييد جائييزة �سيياغ 
لأف�سييل ممثييل رئي�سي يف م�سل�سييل كوميدي عن 
 The Marvelous Mrs." دوره يف م�سل�سل
Maisel". وفيما يتعلق بجائزة اأف�سل ممثلة، 
نالييت غلن كلييوز اجلائزة عن دورهييا يف "ذي 
وايييف". اأما فيلم "بانك بانييرث"، املر�سح اأي�سا 
لاأو�سييكار، فح�سل على جائييزة "اأف�سل طاقم". 
يذكيير اأنييه جوائز �ساغ تعييد موؤ�ييرا لاأعمال اأو 
الفنانن الذين قد يح�سدون الأو�سكار، نظرا لأن 
1200 ميين اأع�سائها ي�سوتون اأي�سا يف اإطار 
الأكادميييية الأمريكية لفنييون ال�سينما وعلومها 

املانحة للجائزة.

بطريقتهييا "غييري املبا�ييرة" يف الييرد علييى كل 
مييا يخ�س عاقتها باملطييرب عمرو دياب، نفت 
الفنانيية دينا ال�ربيني كل مييا تردد عن �سائعة 
حملها واعتييزال التمثيل حلن الولدة، بت�ريب 
التفا�سيل الأوىل مل�سل�سلها اجلديد املقرر عر�سه 
مبو�سم دراما رم�سييان 2019، حيث اأطلق على 
العمييل عنوان "يوم وليليية". الت�ريب مل يتوقف 
عند ا�سييم امل�سل�سييل، ولكنه طال قائميية النجوم 
امل�ساركن فيه، حيث اختارت دينا النجم اأحمد 
ال�سعييدين لي�ساركهييا البطوليية يف تعيياون ثيياين 
لهمييا بعد تقدمي م�سل�سل "اأفييراح القبة"، وين�سم 
لهييم ميين النجييوم، اأحمييد داوود الييذي �ساركها 
اأي�سييا بطولة م�سل�سييل "جراند اأوتيييل"، والفنان 
ال�ساب اأحمد مالك، والنجميية ريهام عبدالغفور، 

وامل�سل�سييل من تاأليييف مرمي نعييوم مقتب�سا عن 
فورمات اإيطييايل واإخراج كاملة اأبو زكري ويتم 
الت�سوير حتت اإ�راف املنتج حممد م�سي�س على 
اأن يعر�س امل�سل�سل عرب �سا�سة MBC. وح�سب 
م�سييادر اأن دينا �ست�ستقيير يف القاهرة بداية من 
الن�سييف الثاين ل�سهيير فرباير لت�سوييير امل�ساهد 
اأ�سبوعيين كامليين،  الداخلييية للم�سل�سييل ملييدة 
قبييل اأن تعيياود ال�سفيير اإيل لنييدن ب�سحبة بع�س 
جنييوم امل�سل�سييل لت�سوييير امل�ساهييد اخلارجية، 
و�سيوا�سييل دييياب دعييم دينييا بالإ�ييراف على 
املو�سيقى الت�سويرية ومو�سيقى �سارتي البداية 
واخلتييام. يذكيير اأن �سييورة مت ت�ريبهييا لدينييا 
ببطيين منتفييخ ودياب ي�سييع يده عليهييا فجرت 
�سائعة عن حمل ال�ربيني، ومت ترويج اأنباء عن 
تاأجيييل امل�سل�سل واعتذار دينييا عن العمل حلن 

و�سع مولودها، وهو ما تبن عدم �سحته.

عّلييق رجييل الأعمال طييارق عييزب، زوج الفنانة امل�رييية رانيا يو�سف 
ال�سابييق علييى اأزمة مقطييع الفيديو اخلييارج املزعزم لها، والييذي انت�ر 

ب�سكل �ريع على مواقع التوا�سل الجتماعي.
الر�سمييية مبوقييع  وكتييب عييزب علييى �سفحتييه 

"ان�ستغييرام"، "ملا �سخ�ييس و�سيع يخو�س يف 
اأعرا�ييس النا�ييس بال�سييكل الواطييى ده وبع�ييس 
النا�س تنقل وتييروج للكذب والإفرتاء بال�سهولة 
دي يبقييي فيييه حاجة غلط يف املجتمييع، رانيا 
يو�سف الإن�سانة والفنانة املحرتمة حتظل اأكرب 

من ال�سفه وانعدام الأخاق عند البع�س".
وجاءت تعليقييات الن�سطاء داعمة لطارق عزب، 

وم�سيدة مبوقفه جتاه طليقته يف وقت الأزمة.
ويف وقييت �سابييق، اأو�سحييت الفنانيية امل�رية 
يف مداخليية هاتفييية يف برنامييج "احلكاييية"، 

الييذي يقدمييه الإعامي عمرو اأديييب عرب �سا�سة "اإم بي �سييي م�ر"، اأن 
هنيياك موقع الكرتوين غري ر�سمي يبث من تركيا قرر الزج با�سمها على 
فيديييو فا�سح، رغم اأنها مل تظهر بييه، واأن الفتاة التي يرددون اأنها هي 
ل ت�سبههييا على الإطيياق، ولكنهم قييرروا كتابة 
ا�سمهييا لزيييادة عييدد زوار موقعهييم". وتابعت، 
واأنييا  م�سيبيية  اأي  يف  يييدرج  اأ�سبييح  "ا�سمييي 
واأطفييايل ندفع الثمن، حاولييت اأفتح الفيديو مل 
اأعييرف، واأ�سبحنا "ملط�سيية"، وكل يوم ال�سبح 
ن�سحييى على خرب �سيييئ".  واأكدت رانيا يو�سف 
اأنهييا حتدثييت مييع نقابيية املمثليين امل�رية، 
واأنييه �سيتييم اتخاذ اإجييراءات قانونييية �سد كل 
امل�سيئيين لها، و�ستطلب غلييق املوقع لأنه غري 
م�رح به. واأردفت منفعلة: "لبد من حما�سبة 

اأي �سخ�س �سينقل من هذا املوقع".

مالك وشلهوب.. عربيان يقتنصان جوائز عالمية

أول رد من دينا الشربيني على شائعة الحمل واعتزال التمثيل

سلطان 
القاسمي

تعرف 
على

االن , وملتابعة اخر امل�صتجدات التي تظهر على ال�صاحة 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�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني واأي�صًا 
كتابة اآرائك اخلا�صة, 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 .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان االنتشار 
احجز اعالنك االن

االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم PDF  بصورة دامئة

يعرض  االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

006947827824131

006947827824135

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

هانده إرتشيل تستعد لبطولة مسلسلها الجديد قريبا


