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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

سيد رجب يحقق
أمنية فتاة

فهرية إفجان تضع
مولودها األول

مايا دياب لوائل كفوري..
لمن قالت "إنت الملك"؟

إليسا :ال أحب أن أكون
فنانة بال طعم
ايباي

اعداد  :مالذ االويس

ا�س��تجاب النج��م �س��يد رجب لطل��ب فتاة متن��ت �أن
يح�رض حفل زفافها ،وي�س��لمها لعري�س��ها ،خا�ص��ة
و�أن والده��ا مت��ويف .وفاج���أ �س��يد رج��ب العرو�س
يف حف��ل زفافه��ا بح�ض��وره ،فما كان منه��ا �إال �أن
احت�ض��نه بق��وة من ه��ول املفاج�أة ال�س��ارة ،وبدت
م�ش��اعرها طبيعية بني بن��ت ووالدها يف يوم مميز
يف حياتها .وكانت الفنانة رانيا فريد �شوقي ن�رشت
فيديو حلظة دخول �س��يد رجب حلف��ل زفاف الفتاة،
معلق��ة بقوله��ا" :يف بنت كان نف�س��ها الفنان �س��يد
رجب يح�رض فرحها لإن باباها متويف ،و�أ�ص��دقاء
العرو�س��ة قدروا يو�ص��لوا للأ�ستاذ �سيد رجب ،وفعال
ح��ضر الف��رح ومعاه امل�ؤلف الأ�س��تاذ ه��اين كمال
اللي �صنع �أبو العرو�سة و�شخ�صية عبداحلميد".
و�ض��عت فهري��ة �إفج��ان طفله��ا الأول كاران م�س��اء
�أم�س يف �إحدى امل�ست�ش��فيات اخلا�ص��ة يف ا�سطنبول
بح�ض��ور والديها وزوجها بوراك �أوزجيفيت ووالديه
الذي��ن هرع��وا جميع�� ًا مل�س��اندتها واالطئمنان على
�ص��حتها .وبح�س��ب برنامج " "Sayfa.2الذي يذاع
عرب "كنال دي" الرتكية ،ف�إن النجم الو�سيم وزوجته
مل يتمال��كا دموعهم��ا حلظ��ة ر�ؤي��ة ابنهم��ا كامران
الذي بلغ وزنه بعد الوالدة  3كيلو و  670غرام.
وبرغ��م حر���ص الثنائي ب��وراك �أوزجيفي��ت وفهرية
�إفج��ان على ال�رسي��ة� ،إال �أن عد�س��ات الكامريات قد
التقط��ت بع���ض ال�ص��ور لل��زوج �أثن��اء و�ص��وله �إىل
امل�ست�شفى الأمريكي اخلا�ص يف منطقة ني�شانتا�شي،
حيث حلق زوجته وعائلتيهما �إىل امل�ست�ش��فى بعد �أن
�سبقوه �إليها.

إخوان
النازي

تحظر بيع تذكارات المغني
نيبسي هوسل بعد مقتله

�أعلن موق��ع "ايباي" االلكرتوين حظر بي��ع جميع تذكارات مغني
ال��راب الأمريك��ي الراح��ل نيب�س��ي ها�س��ل ،بع��د ي��وم من ت�ش��ييع
جنازت��ه يف م�س��قط ر�أ�س��ه يف لو���س �أجنلي���س ،بع��د مقتل��ه �أمام
متجره للمالب�س بطلق ناري ،منع ًا ال�س��تغالل الأحداث الإن�سانية
امل�ؤ�سفة للربح واال�س��تغالل التجاري .اتخذ موقع �إيباي للتجارة
الإلكرتوني��ة� ،إج��راءات قانوني��ة �ص��ارمة �ض��د البائع�ين الذي��ن
يحاولون ك�س��ب املال من وفاة نيب�س��ي ها�س��ل امل�أ�ساوية ،وذلك
مبوج��ب قوانني املوق��ع و�أحكامه ،التي متنع اال�س��تفادة جتاري ًا
من �أي م�أ�س��اة �إن�س��انية .وقال متحدث با�سم موقع ايباي "يعتزم
املوق��ع تعليق ال�رشاء و�إزال��ة القوائم املخالف��ة للقوانني ،و�إخبار
امل�س��تخدمني ب�س��بب الإجراء" ،وذلك بعد حماولة جتار بيع تذاكر
لزيارة الن�صب التذكاري املر�صع بالنجوم للمغني نيب�سي ها�سل
يف مركز �ستابلز بلو�س �أجنلي�س.

طرحت �رشكة "�س��يرنجى" الإعالن الت�ش��ويقي الر�سمى مل�سل�سل "لآخر نف�س" بطولة النجمة يا�سمني عبد العزيز ،املقرر عر�ضه فى ماراثون دراما رم�ضان ،2019
وت�ضمن �إطاللة غري م�سبوقة للفنانة التي تخ�ص�صت طوال تاريخها الفني يف �أعمال الكوميديا ،بينما ظهرت يف الإعالن منذ اللحظة الأوىل مبالب�س احلداد.

فيلم يكشف عالقة حسن
البنا بأدولف هتلر

لف��ت الفيلم الوثائقي "�إخوان النازي" ،الأنظار �ض��من فعاليات
ال��دورة احلادي��ة والع�رشي��ن ملهرجان الإ�س��ماعيلية ال�س��ينمائي
الدويل للأفالم الت�س��جيلية والق�ص�يرة .وتدور �أح��داث الفلم حول
عالقة م�ؤ�س���س جماعة الإخوان امل�س��لمني ،ح�س��ن البنا ،بالزعيم
الأمل��اين النازي �أدول��ف هتلر .و�أو�ض��حت خمرج��ة الفلم جيهان
يحي��ى توفيق وكاتب امل��ادة الوثائقية توحيد جم��دي� ،أن كل ما
جاء يف الفيلم ي�ستند �إىل وثائق بريطانية و�أملانية ذات م�صداقية،
وتك�ش��ف حجم تعاون الإخوان مع الأملان ،يف الوقت الذي كانوا
يعرب��ون للوالي��ات املتحدة عن والئه��م وتعاونه��م ،وكيف ت�آمر
ح�س��ن البن��ا على عزي��ز امل�رصي ،بع��د �أن ر�أى فيه الأمل��ان رمزاً
وطني�� ًا يحظى باالح�ترام واجل��دارة بتويل حكم م�رص .ويك�ش��ف
الفيلم الت�سجيلي امل�رصي "�إخوان النازي" عالقة م�ؤ�س�س جماعة
الإخوان امل�سلمني ب�أملانيا النازية.

ت�س��بب الفنانة �س��ميحة �أيوب يف حب�س مدير
�أعماله��ا املخ��رج �أحم��د النحا���س ،بع��د �أن
اتهمته ب�رسقتها فما كان منه �إال �أن يك�ش��ف
عن كوالي�س زواجهما العريف منذ  18عام ًا.
ب��د�أت احلكاي��ة ،عندما قدمت �س��ميحة �أيوب
بالغ�� ًا �ض��د مدي��ر �أعماله��ا �أحم��د النحا�س،
تتهمه باال�س��تيالء على � 120ألف دوالر من
�أموالها املودعة يف �أحد البنوك.
وقدم��ت �س��ميحة �أيوب �أوراق ًا تفي��د �أن �أحمد
النحا���س متك��ن ما ب�ين عام��ي � 2015إىل
 ،2017بالتعاون مع موظفي خدمة العمالء
يف البنك من تزوير توقعها واال�س��تيالء على
�أموالها.
وتوال��ت الق�ض��ية يف املحكمة ،حتى �أ�ص��در
احلك��م بحب���س �أحم��د النحا���س � 10س��نوات
م�ش��دد ،فخ��رج ع��ن �ص��مته ب��دوره وك�ش��ف

بغداد  -الجورنال

يغي��ب بع���ض جن��وم الدرام��ا امل�رصي��ة الكب��ار عن املو�س��م
الرم�ض��اين ،خ�صو�ص�� ًا بعد ت�أجيل م�سل�س��ل ع��ادل �إمام .هنا
�أبرز الإنتاجات امل�رصية والعربية امل�ش�تركة لدورة رم�ضان
.2019
بع��د جن��اح اجلز�أي��ن الأول والث��اين م��ن "كلب�ش" ،يع��ود هذا
املو�س��م بج��زء �آخ��ر ،بطولة �أم�ير ك��رارة ،ونبيل ن��ور الدين،
و�أحمد عبد العزيز ،وهالة فاخر.
يتقدم �سليم الأن�صاري با�ستقالته من وزارة الداخلية �إىل اللواء
جالل خطاب ،ولكن الأخري يعرت�ض على طلب اال�س��تقالة .يف
نهاية الأمر ،وبعد �إحلاح ،ير�ضخ لطلب امل�ستقيل ،ليتجه �سليم

بعد ذلك �إىل ت�أ�سي�س �رشكة �أمن ،وي�شاركه �أكرم �صفوان ،لكن
�رسعان ما يبد�أ ال�رصاع بينهما يف �إطار من الت�شويق.

بركة

ت��دور الأحداث ح��ول بركة ،وهو مواطن م�رصي من ال�ص��عيد
ي�ص��ل �إىل القاه��رة مع والدت��ه ،ويعي�ش فيها ،لك��ن مع مرور
الوقت يبد�أ يف البحث عن املال من م�ص��ادر خمتلفة ،فيتورط
يف م�ش��اكل كثرية ب�س��بب �أفع��ال بع�ض النافذي��ن .العمل من
بطول��ة عمرو �س��عد ،وكمال �أبو رية ،وهالة �ص��دقي ،وهنادي
مهنا.

ولد الغالبة

يع��ود �أحم��د ال�س��قا �إىل الدرام��ا التلفزيوني��ة .رجل �ص��عيدي
يع��اين الفقر ،ي�ض��طر �إىل العم��ل يف مهنتني ب�س��بب الظروف

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم  PDFبصورة دامئة
يعرض االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

مر�س��ي ع��ن موقفه��ا القان��وين ،ف�أك��د له��ا
�أن ال��زواج الع��ريف ال مين��ع ح�ص��ولها عل��ى
املعا�ش ،ولكنها ق��ررت �إخفاء الزواج وظلت
تقدمه للجميع على �أنه مدير �أعمالها".
وتاب��ع �أحم��د النحا���س �رشح ما ح��دث ب�أنه
�أخ�بر زوجته �س��ميحة �أيوب عن رف�ض��ه هذا
الو�ض��ع ،و�أنه يف حال طلبه لل�شهادة �سيقول
احلقيق��ة ،ث��م رف��ع عليه��ا ق�ض��ية لإثب��ات
زواجهما منذ  1يناير  ،2000وح�ص��ل على
حكم بالأمر".
وا�س��تكمل �أحم��د النحا���س �أن �س��ميحة �أيوب
اعتربت �أن ق�ض��يته �ضدها و�إثبات زواجهما
�ص��دام معه��ا و�أن م��ا فعله يفيد بنات �س��عد
الدي��ن وهبة ،فق��ررت �أن تقا�ض��يه يف تهمة
�رسقة دفرت �ش��يكاتها والت�رصف يف �أموالها
ب�صفته مدير �أعمالها.
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معظم النا�س يرون �أن بلوغ املائة �سبب كاف لالبتعاد عن
احلي��اة العام��ة والراحة لكن ليزل هاي�س��ه كان لديها ر�أي
�آخر .قررت هاي�س��ه ،معلمة الريا�ضيات ال�سابقة التي تبلغ
من العمر  100عام ،فتح ف�صل جديد يف حياتها بالرت�شح
النتخابات املجل�س املحلي يف بلدة كري�شهاميبوالندن.
وتركز هاي�س��ه حملتها عل��ى �إعادة فتح حو�ض ال�س��باحة
اخلا�ص بالبلدة الذي �أغلق يف عام .2011
و�س��اهمت هاي�س��ه كث�يراً يف جه��ود �إعادة فت��ح احلو�ض
وع�برت ع��ن ا�س��تيائها لنقل��ه �إىل �أط��راف البل��دة لكنه��ا
اكت�شفت �أن �آراءها يتم جتاهلها عادة لأنها امر�أة م�سنة.
وقالت لرويرتز "كانوا يغلقون مكرب ال�ص��وت عادة عندما
�أب��د�أ احلديث عن حو�ض ال�س��باحة وعندها تتوقف بالطبع
عن الكالم .ال يوجد معنى لال�ستمرار".
و�أ�ضافت "الآن وقد بلغت املئة اختلف موقفي متاماً .الآن
�أملك فر�صة احلديث وقول �أي �شيء".
وجت��رى االنتخاب��ات يف ي��وم  26ماي��و (�أي��ار) يف بل��دة
كري�ش��هاميبوالندن التي يقطنها نحو ثمانية �آالف ن�س��مة
يف والي��ة راينلند  -باالتينات يف جنوب غرب البالد وبد�أ
الناخبون ي�ستمعون ملا تقوله هاي�سه.
وترت�ش��ح هاي�س��ه املعروف��ة حملي�� ًا عل��ى نط��اق وا�س��ع
ع��ن جماع��ة �ش��عبية حتمل ا�س��م "فري ف��ور كيب��و" (نحن
كري�ش��هاميبوالندن) وه��ي معني��ة بالدف��اع ع��ن التنمية
امل�ستدامة واملزيد من امل�شاركة املدنية.
�أما بالن�سبة لآرائها ال�سيا�سية تقول هاي�سه "مل يكن يتعني
ال�س��ماح بانف�ص��ال بريطانيا عن االحتاد الأوروبي .و�أرى
�أن��ه م��ن الرائ��ع �أن يح��اول ال�ش��باب حل م�ش��كالت التغري
املناخي� .أمتنى لهم النجاح يف هذا امل�سعى".

أبرز المسلسالت المصرية والعربية المشتركة في رمضان 2019

سميحة أيوب تسجن مدير أعمال فكشف زواجهما السري
بالأوراق الر�س��مية زواجهما العريف منذ 18
عام ًا.
ون�رش �أحمد النحا�س على ح�سابه على مواقع
التوا�ص��ل وثيقة زواج��ه من �س��ميحة �أيوب،
كا�ش��ف ًا مالب�س��ات ما وقع بينهما و�أدى �إىل
اتهامه��ا ل��ه بال�رسق��ة والتزوي��ر ليق��ول يف
من�ش��وره الآتي�" :أن الأمر ب��د�أ عند عودتهما
ب�ص��حبة املمثل��ة �س��مرية عب��د العزي��ز م��ن
مهرج��ان الإ�س��كندرية ال�س��ينمائي ،عندم��ا
ت�سلمت �س��ميحة �أيوب خطاب ًا من املعا�شات
با�ستدعائها للتحقيق معها بناء على �شكوى
من بنات زوجها ال�س��ابق �س��عد الدين وهبة،
تفي��د ب�أنها تتح�ص��ل عل��ى معا���ش والدهما
دون وجه حق خا�صة لأنها متزوجة".
و�أ�ض��اف �أحم��د النحا���س يف من�ش��وره�" :أنا
�س��ميحة �أي��وب �س���ألت ابنه��ا ع�لاء حمم��ود

فوجئ جمهور م�سل�س��ل "الطائر املبكر" ب�إعالن منتجيه
عن تغريات �ش��املة يف �أح��داث العمل بداي��ة من احللقة
 ،40مما �أثار الكثري من الت�سا�ؤالت حول نية بطليه جان
يامان ودمييت �أوزدميري يف االن�س��حاب من العمل الذي
حقق جناح ًا كبرياً منذ عر�ضه �أوائل ال�صيف املا�ضي.
وق��د �أعل��ن منتج��و امل�سل�س��ل �أن��ه بع��د تغي�ير كات��ب
ال�س��يناريو� ،سيتم تغيري �ش��كل الأحداث منذ احللقة ،40
حي��ث �س��تكون هناك قف��زة زمني��ة يف الأح��داث مدتها
�س��نة كاملة ،ولهذا ال�س��بب �سينف�ص��ل بع�ض النجوم عن
امل�سل�س��ل ،ويف املقابل ف�إن �أ�سماء جديدة �ستن�ضم ..غري
�أنه لي�س من املتوقع ان�س��حاب بطلي العمل جان يامان
ودمييت �أوزدميري.
ووفق ًا لتغريات الأحداث ،ف�إن �س��نام �ست�ص��بح �شخ�صية
م�ش��هورة� ،أم��ا عزي��ز والد ج��ان و اميره �س��يعود لإنقاذ
ال�رشك��ة ،و�س��تكون مع��ه حبيبته القدمية ،كم��ا �أن جان
�س��يظهر بت�رسيحة �شعر ق�ص�يرة للغاية لأن النجم جان
يامان �س��يلتحق بفرتة جتنيد �إجبارية يف اجلي�ش مدتها
تقرتب من �شهر ،ولهذا �سيغري �ستايله بالكامل كما �سيتم
تن�سيق مواعيد الت�صوير بح�س��ب ان�شغاله يف التدريبات
يف وحدته الع�سكرية ،لكن لن يتم ت�أجيل ت�صوير املو�سم
الثاين �أو ح�ص��ول الأبطال على راحة �ص��يفية ،بل �سيتم
ا�ستئناف الت�صوير ب�شكل طبيعي.

معمرة تخوض االنتخابات
في ألمانيا

دع��م الفنان وائ��ل كفوري برنام��ج االعالمية
كارال ح��داد "يف  "Maleالذي يعر�ض بنف�س
توقي��ت برنام��ج الفنان��ة ماي��ا دي��اب "هي��ك
منغني" ويف نف�س الليلة من كل �أ�سبوع.
ت��رد دي��اب عل��ى املو�ض��وع ،لكنها
حينه��ا مل ّ
ع ّلق��ت بطريق��ة غ�ير مبا��شرة عل��ى كف��وري،
ون�رشت �ص��ورة الفن��ان كارلو���س وقالت� :إنت
"امللك كارلو�س".
و�أ�ش��ارت املواقع الفنية اىل �أن دياب ا�ستعملت
رد على كف��وري حيث �أ ّنه م�ش��هور
حنكته��ا ل�ت ّ
بلق��ب "املل��ك" يف الو�س��ط الفن��ي اللبن��اين
والعربي.
�أكّ��دت الفنان��ة �إلي�س��ا ،حر�ص��ها عل��ى متابع��ة جمي��ع
الق�ض��ايا الت��ي تُثار ع�بر مواقع التوا�ص��ل االجتماعي،
منوه�� ًة �إىل �أنه��ا مواطن��ة لبنانية ولها احل��ق يف �إبداء
ر�أيها يف �أي ظاهرة �أو ق�ضية.
و�ش�� ّددت �إلي�س��ا يف مقابل��ة م��ع الإعالمي��ة رميا جنيم
عل��ى �أنه��ا ال حتب �أن تك��ون فنانة بال طع��م ،رغم �أنها
تواجه الكثري من االنتقادات عند طرحها لأي مو�ضوع،
م�ض��يف ًة" :عندم��ا �أطرح ق�ض��ية �سيا�س��ية� ،أرى البع�ض
يوافقن��ي� ،إذا كان ر�أي��ي متوافقً��ا مع��ه ،وم��ن �ض��دي
يت�ساءل عن حديثي عن هذه الق�ضية".
ن�ض��جا يف ال��رد على
و�أو�ض��حت �أنه��ا �أ�ص��بحت �أك�ثر
ً
املتابعني عند مناق�ش��ة �أي ق�ض��ية ،قائلة" :ردي يكون
بطريقة مهذبة".

تغيرات مفاجئة تطرأ على مسلسل
"الطائر المبكر"

املادية الت��ي يتعر�ض لها خالل الأحداث؛ الأوىل �أ�س��تاذا يف
�إحدى املدار�س احلكومية ،والثانية يعمل لي ًال �س��ائق تاك�سي،
وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف �إىل االجتار يف املخدرات.
الربن�سي�سة بي�سة
جت�سد مي عز الدين �شخ�صيتني داخل �أحداث امل�سل�سل؛ الأوىل
ّ
عمها،
فتاة �شعبية ،تعمل يف جمال الأفراح ،وترث مدر�سة من ّ
ال��ذي يعي���ش يف �إيطالي��ا ويق��ع يف حب بي�س��ة .الفن��ان �أمري
امل�رصي ،وهو ابن الفنانة بو�سي� .أما ال�شخ�صية الثانية ،فهي
اجلدة ،التي تعي�ش معها ،وب�شكل كوميدي تفر�ض �إتاوات على
�أهل املنطقة .العمل من بطولة مي عز الدين وبو�س��ي ومريفت
�أمني و�سليمان عيد.
زلزال
تدور �أحداث م�سل�سل "زلزال" يف فرتة زلزال  ،1992عن رجل
ي�ش�تري منز ًال ب�أق�س��اط حمددة امل��دة والقيم��ة ،وحني ي�أتي
موعد �س��داد الق�س��ط الأخري ،يطالب �ص��احب املنزل بت�سجيل
البيت با�س��مه والتنازل عن ملكيت��ه� ،إال �أن البائع يمُ اطل� ،إىل
�أن يق��ع زل��زال  1992الذي يلقى فيه ال�ش��اري حتفه وينهار
املنزل .العمل من بطولة حممد رم�ض��ان وحال �شيحة وحنان
�سليمان و�أحمد �صيام.
�أبو جبل
تدور الأحداث حول �أ�رسة وعائلة واحدة هي عائلة (�أبو جبل)،
الذي مير بالعديد من الأزمات التي جتعله يفقد ال�سيطرة على
نف�س��ه ويواجه العدي��د من امل�ش��اكل .العمل بطولة م�ص��طفى
�شعبان وحممود البزاوي وح�سن ح�سني.
قمر هادي
يف �إطار دراما الت�ش��ويق والإثارة ،تدور �أحداث امل�سل�سل حول
تاج��ر املخ��درات (ه��ادي �أبو امل��كارم) الذي ميتل��ك معر�ض
�س��يارات فارهة ،متخذاً �إياه �س��تاراً لغ�س��ل الأموال من جتارة
املخ��درات ،ويتورط يف كثري من اخلالفات مع التجار .العمل
بطول��ة هاين �س�لامة وداليا م�ص��طفى وحم�س��ن حميي الدين
وهالة فاخر.
ابن �أ�صول
ه�ش��ام من عائلة ثري��ة يعمل يف جتارة الأملا���س مع والدته،
ُي�صاب بانف�صام ،ويظن �أن بع�ض الأ�شخا�ص يحاولون قتله،
وي�س��عى �إىل �إقناع عائلته مبا يعتقد� ،إال �أنه يكت�ش��ف �أن جده
مت��ورط ،و�إذ بالأحداث تنقلب ر� ًأ�س��ا على عقب .بطولة حمادة
هالل و�آينت عامر وعماد ر�شاد.

ً

تطبيق «الجورنال» متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة

006947827824135

يمكنك تنزيله من أسواق

006947827824131

التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية  ,ولخدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( الجورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق
برنامج معني
الخ��اص بن��ا ،وأيضاً الدخ��ول إىل أي صفحة وق��راءة تعليقات الق��راء حول خ� ٍ
بر أو ٍ
وأيض��اً كتاب��ة آرائ��ك الخاصة ،كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إع��ادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة
عىل ش��بكات التواصل اإلجتامعي كالفيس��بوك  Facebookبكتابة كلمة الجورنال .

