
طالق ياسمين من زوجها الروسي

جاك نيكلسون يعتزل التمثيل

الموت يفجع مريام فارس 

اأعلنت الفنانة يا�سمني ك�ساب خرب طالقها من 
زوجه��ا الطبيب الرو�س��ي الذي يدع��ى اآرتيوم 

كو�رشجيان على ح�سابها على ان�ستغرام. 
وع��ن تفا�سي��ل ط��الق يا�سم��ني ك�س��اب م��ن 
زوجه��ا الرو�سي، قالت اأن اخت��الف الثقافات 

بينهما والطباع جعل احلياة بينهما �سعبة. 
واأعلنت يا�سمني ك�س��اب خرب طالقها املوؤ�سف 
لتكتب ملتابعيها على ان�ستغرام قائلة: "احلمد 
اهلل على ما انا عليه وعلي ماكنت وما �ساأكون 
احلم��د اهلل عل��ى كل ح��ال ... اأن اأبغ�ض احلالل 
عن��د اهلل الطالق لق��د مت انف�سايل عن زوجي و 

امتنا من اهلل اأن يعو�ض علينا باخلري". 

ذكرت و�سائ��ل اإعالم عاملي��ة اأن املمثل الأمريكي 
ال�سه��ري جاك نيكل�سون ق��رر اأن يعتزل املهنة. وقد 
اتخ��ذ النجم البالغ من العم��ر 80 عامًا قرار اإنهاء 
م�سريته ال�سينمائية بعد اأن امتدت قرابة 60 عامًا. 
ي�س��ار اإىل اأن اآخر فيلم �سارك في��ه جاك نيكل�سون، 
الذي يعتربه النقاد اأف�سل ممثل يف تاريخ ال�سينما 
 ،"?How Do You Know " الأمريكية، كان
ال��ذي ب��داأ عر�س��ه يف دور ال�سينم��ا يف دي�سم��رب/
كان��ون الأول عام 2010. يذكر اأن نيكل�سون، وهو 
ممث��ل وخم��رج اأمريكي بارز م��ن اأ�س��ل هولندي، 
تر�سح جلائ��زة الأو�سكار 12 مرة، وفاز بثالث من 
ه��ذه اجلوائ��ز كما من��ح جوائ��ز BAFTA ثالث 

مرات وجائزة الكرة الذهبية �سبع مرات.

ف��ارق وال��د النجم��ة اللبناني��ة مريي��ام فار���ض، 
ال�سي��د اأريال اليا�ض فار�ض، احلياة بعد �رشاع مع 

املر�ض.
ون���رشت �سفح��ة مريي��ام فار���ض الر�سمي��ة على 
موقع التوا�س��ل الجتماعي في�سبوك خرب الوفاة، 
وج��اء يف املن�س��ور :"بح��زن كب��ري ننع��ي اإليك��م 
فقيدن��ا احلبيب املرحوم اأريال اليا�ض فار�ض والد 

الفنانة مرييام فار�ض بعد �رشاع مع املر�ض".
واقام��ت ال�س��الة لراحة نف�ض الراح��ل يف كني�سة 
م��ار اأنطونيو���ض الكب��ري، كفر�س��الل، فيم��ا تقبل 
التع��ازي اليوم وغ��دا  يف �سال��ون كني�سة �سانت 
ريت��ا، حر���ض تابت ابت��داًء م��ن ال�ساع��ة احلادية 

ع�رشة قبل الظهر ولغاية ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء.

�ساركت النجمة مايلى �ساير�س فى م�سرية الن�ساء املعار�سة للرئي�س الأمريكى دونالد ترامب والتى اأقيمت بلو�س اأجنلو�س، ال�سبت، وا�ستغلت النجمة امل�سرية 
فى الرتويج ملنظمتها غري الهادفة للربح، حيث اأظهرت �سعار منظمة "the Happy Hippie" على الالفتات التى رفعتها اعرتا�سا على ترامب.
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الى 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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة ، وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

 : الذكية  الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س بن����ا، واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�س����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�س����ة، كما ميكنك 
م�سارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك اخلا�سة على �سب����كات التوا�سل 

الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

ً

حتف��ل بداية عام 2017 اجلدي��د بالأعم��ال الناِجحة واملميزة 
لنج��م الأغنية اللبنانية فار�ض ك��رم ، فا�ستقبلها فار�ض بنجاح 
�سخم يف دبي وعرب حفلني كبريين تابعت لتنطلق بعدها �سل�سلة 

من الأن�سطة واحلفالت والنجاحات على خمتلف اأنواعها.
و�سّجل كرم اأخرياً اطاللة اعالمية جديدة عرب �سا�سة دبي و�سمن 
برنام��ج "ان��ت اونالين" مع املذي��ع و�سام بري��دي فتحّدث عن 
موا�سي��ع عدي��دة اأبرزها تفا�سيل عالقته مع ع��امل ال�"�سو�سيل 
ف��ت بالنارّية �سيت��م بّثها يف  ميدي��ا"، وه��ذه احللق��ة الت��ي ُو�سِ
الف��رة املقبل��ة اىل جان��ب حلق��ة مميزة م��ن برنام��ج كل يوم 
جمعة مع العالمي عمرو اديب حيث يّطل فار�ض على جمهوره 
امل���رشي من خالل �سا�س��ة On TV يف حوار فني عميق قّدم 
خالله اأغنيات كثرية منها اخلا�ض ومنها املعروف من العمال 
امل�رشية الراثية القدمية التي اأّداها باأ�سلوبه الفريد واملختلف، 
والطاللت��ان املنتظرتان حملتا توقيع املخ��رج اللبناين با�سم 
كري�ست��و. وعل��ى �سعي��د احلف��الت وبع��د النجاح ال�سخ��م الذي 
حقق��ه يف الأع��وام املا�سية يطّل فار�ض عل��ى جمهوره القطري 
لل�سن��ة الثاني��ة على الت��وايل �سمن مهرجان ربي��ع �سوق واقف 
يف ليل��ة لبنانية خا�سة ت�سهده��ا مدينة الدوحة يف 30 كانون 
الث��اين )يناير( احلايل، ليلحقها حفل فن��ّي منتظر يف العا�سمة 
التون�سّي��ة م�ساء 11 �سباط )فرباي��ر( املقبل حيث يتمتع فار�ض 
بجماهريي��ة عالي��ة يف �سف��وف ال�سب��اب، اأم��ا يف 13 �سب��اط 
يحتفل فار���ض ب�"يوم الع�ساق" يف العا�سم��ة ال�سورّية، املكان 
ال��ذي �سهد على اك��رب جناحاته يف ال�سن��وات املا�سية، اإذ يعود 
ليلتق��ي جمهوره ال�سوري يف حف��ل �سخم يف اوتيل "مريديان" 

وبعد غياب طويل دام ل�سنوات عديدة.

ح��ل النج��م راغب عالم��ة، �سيفًا عل��ى الإعالمي عم��رو اأديب، 
وقال اأن��ه ل توجد �سداقة جتمعه باملطرب��ة الإمارتية اأحالم، 
حت��ى من قب��ل الأزمة الأخرية بينهم��ا يف اآراب اأيدول، م�سيفًا 

اأنه ل يوجد �سيء بينهما .
وق��ال راغ��ب اأنه قرر اأن يرك برنام��ج اآراب اأيدول بعد املو�سم 
الثاين لأنه مل ي�سعر بالراحة والفرح خا�سة بعد الأزمة الأخرية 
وامل�س��ادة بين��ه وب��ني الفنان��ة اأح��الم، لفت��ا اإىل اأن وج��وده 
م�سيط��را يف الربنامج كان من املمك��ن اأن ي�سايق رجل ولي�ض 

�سيدة.
وعندما قال عمرو اأديب اأنه كان كثري املزاح مع جنوى كرم يف 
اأحد برامج امل�سابقات التي كان يتوىل فيها التحكيم، رد راغب 

عالمة: "جنوى كرم بنت اأ�سول ".
و�س��األ عم��رو راغب عن خناقات��ه مع زوجت��ه، فداعبه راغب:" 

اتخانق معها كل ع�رش دقائق".
واأ�س��اف اأن اأك��ر م��ا ي�سايقها منه اأنه ل يخط��ط، واإمنا يتخذ 
ق��راره يف اأخر وقت، و�سحك قائاًل:" ممكن اأكون جال�ض بالليل 
واطلب منهم يح�رشوا يل حقيبة ال�سفر وهذا يجعلها ت�سك يَف."

انطالقة نارية لفارس كرم 

راغب : أحالم لم تكن صديقتي


