
يارا على خطى نانسي عجرم

نجوى كرم تتجاوز أحزانها

انتحار الممثل ميشيل منتنيتو

طرحت �لفنانة يار� �أغنيتها �جلديدة "روح و�إرحل عني"، 
وه��ي تق��ود �سيارتها، متامًا كم��ا فعلت �لفنان��ة نان�سي 
عجرم �لتي طرحت �أغنية "خر�ب بيوت" بنف�س �لطريقة.

يار� �إُتهمت بالتقليد و�سنت حملة عليها خ�سو�سًا و�أنه ال 
تف�سل �سوى �أيام قليلة بني طرح �الأغنيتني. �أغنية "روح 
و�إرح��ل عن��ي" م��ن كلم��ات و�أحل��ان �سم��ا وتوزيع جان 
م��اري ريا�سي. م��ن ناحية �أخ��رى، �سارك �لفن��ان ملحم 
و�لفنانة يار� زي��ن بافتتاح حدث كروي ��ستثنائي، �قام 
يف مدينة كميل �سمعون �لريا�سية جمع قد�مى �لغرميني 
�الإ�سباني��ني، ن��ادي ريال مدري��د وبر�سلون��ة. �آخر �أعمال 
ي��ار� كان كليب "يل حبيبي" �ل��ذي حقق مليون م�ساهدة 

على على "يوتيوب".

ب��د�أت �لفنانة جنوى ك��رم بتجاوز �أحز�نه��ا، و�لعودة 
�أّن  و�إن�سان��ة، رغ��م  �لطبيعّي��ة، كفنان��ة  �إىل حياته��ا 
�سيًئ��ا ال ميك��ن �أن يعّو�سه��ا عن وف��اة �سقيقها �حلاج 
نق��وال، �لذي غادر �حلي��اة وهو يف ع��ّز �سبابه. جنوى 
ك��رم �لتي تتاأّل��ق باإطالالت ممي��زة يف برنامج "�آر�ب 
غوت تاالنت"، بد�أت تتفاعل مع معجبيها على مو�قع 
�لتو��س��ل �الإجتماعي، كما كانت تفعل دوًما، و�آخر ما 
كتبته تغريدة على مو�ق��ع �لتو��سل �الجتماعي، رّبا 
تعك���س �خلجل �لذي ميّي��ز �سخ�سّيتها كام��ر�أة. جنوى 
كرم، ن���رت مقولة عرب ح�سابه��ا �لر�سمي على موقع 
"تويرت" تقول: "حني تخجل �ملر�أة تفوح عطًر� جمياًل 
ال يخطئه �أنف �لرجل"، وعّلقت عليها: "حلوة هيدي".

Mir a"  �أقدم جن��م ديزين، �لذي ��سُتهر بفيل��م �ملعجزة
cle"، مي�سيل منتنيتو ، على �النتحار بطلق نارّي د�خل 

�سيارته ، وعن عمر ناهز �ل�35 عاًما.
وقد ذكرت �ل�رطة �أّنها عرثت على جّثة �لنجم، وهو و�لد 
لطفل��ني، بد�خل �سيارته يف و��سنطن، بع��د �أن �أطلق �لنار 

مبا�رة على ر�أ�سه.
ي�سار �إىل �أّن مي�سيل بد�أ حياته �ملهنّية عام 2004، حيث 
قّدم �لعديد من �الأفالم، قبل �أن ين�سّم �إىل �لقو�ت �خلا�سة 

�الأمريكّية.
ه  وقد ُع��رف عنه، �إ�سافة لكونه يع�س��ق لعبة �لهوكي، حبُّ
�لكب��ر لعائلته، �ملوؤلفة من زوجته وتدعى كايت، و�بنته 

اأموال تخ�ص�صها وتدعى �أفا و�بنه ليو، �إ�سافة �إىل و�لديه. "اأمفار" الأمريكية جلمع  موؤ�ص�صة  نظمته  الربازيلية  باولو  �صاو  كيتي هوملز يف حفل خريي مبدينة  الأمريكية  املمثلة  �صاركت 
لأبحاث الإيدز.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية بجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�صاح����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�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا, واأي�صًا الدخ����ول اإىل اأي �صفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ص����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ص����ة, كما ميكنك 
م�صارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك اخلا�صة على �صب����كات التوا�صل 

الإجتماعي كالفي�صبوك 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

  

 �ختت��م  مهرجان �لعرب��ي لالإذ�عة و�لتلفزيون بدورته �ل� 18  �لذي 
نظ��م بدين��ة "�حلّمام��ات "بتون�س. وق��د غنى �ساب��ر �لرباعي يف 
حف��ل �الفتت��اح يف فقرت��ني تخللتهما فرتة تكرمي بع���س �ملمّثلني 
و�ملمث��الت من �ل��دول �لعربية م��ن بينهم ر�نيا يو�س��ف و�حمد عز 
�لدي��ن م��ن م�ر وزهرة ب��ن عمار وح�س��ني حمنو�س م��ن تون�س.  
وكان �حل�س��ور يف �حلف��ل كله من �مل�سارك��ني يف �ملهرجان، وهو 
م��ا �أ�سف��ى علي��ه طابع��ًا ر�سمي��ًا بروتوكولي��ًا . وقد ح��اول �سابر 
حتري��ك �ل�سو�كن قدر �مل�ستط��اع لكن مل يكن �لتفاعل مثلما يح�سل 
يف حف��ل �سعب��ي لعدد كب��ر من �جلمه��ور. فقد  كان حف��اًل ر�سميًا 
جدي��ًا يح���ره عدد حم��دود من �جلمه��ور وكان مكّون��ًا من وفود 
��ة و�أن �حلفل ينق��ل مبا�رة  ر�سمي��ة �لتزمت �لظه��ور �جلدي خا�سّ
عل��ى بع�س �لقنو�ت �لعربية �لر�سمّية. غنى �سابر و�أطرب �حل�سور، 
وكان حمرتف��ًا يف لبا�س��ه وحركات��ه وغنائه و�لفرق��ة �ملر�فقة له 
كانت جيدة. وقد دخلت �ملمثلة �ل�ّسورّية �أمل عرفة قاعة �حلفل لكن 
يب��دو �نها مل جتد مكان��ًا خم�س�سًا لها، ف�سارع��ت باملغادرة وهي 
م�ست��اءة ومل حت�ر حف��ل �الفتتاح. وتنتظم �ل��دورة بالتعاون مع 
موؤ�س�ست��ي �الإذ�ع��ة و�لتلف��زة �لتون�سيتني وبال�ر�كة م��ع �ملوؤ�س�سة 
�لعربية لالت�ساالت �لف�سائي��ة عرب �سات، باالإ�سافة �إىل م�ساركة 
هيئ��ات �الإذ�عة و�لتلفزي��ون �الأع�ساء يف �الحت��اد �لعربي لالذ�عة 
و�لتلفزي��ون )مق��ره �لّد�ئ��م بتون�س( وع��دد من �لقن��و�ت �لف�سائية 
و�ملحط��ات �الإذ�عي��ة �خلا�س��ة، �إىل جان��ب م�سارك��ة بع�س جنوم 
�لدر�ما و�لتلفزيون.  وو�سف �الأمني �لعام الإحتاد �الإذ�عات �لعربية 
يف ن��دوة �سحفي��ة �سابقة للحفل �ملهرجان باأن��ه "عر�س �الذ�عات 
و�لتلفزيون��ات �لعربية"، وي�سه��د ح�سور �أكرث من 800 م�سارك من 

بينهم 600 من �لبلد�ن �لعربية ومن بلد�ن �وروبية و��سياوية.

 ك�س��ف �لفنان �مل�ري �أحمد مكي عن تعافيه من مر�س خطر �أ�سابه 
�لع��ام �ملا�سي، و�أفق��ده ما يزيد عن 30 كيلو غر�م��ًا من وزنه.  وروي 
مكي تفا�سيل رحلته مع �ملر�س، يف �أول من�سور عرب �سفحته �لر�سمية 
بوق��ع �لتو��سل �الإجتماعي "في�س بوك"، �لتي د�سنها قبل �أيام، بعدما 
�س��اق ذرعًا من �ل�سفح��ات �لوهمية �لتي تنتحل �سخ�سيته، حيث قال: 
"�للي خالين �أعمل �ل�سفحة دي، �إين لقيت كم نا�س �ساألت عليا ملا غبت 
�ل�سنة �للي فات��ت، وبي�ستف�رو� �أنا �ختفيت فني، وكنت حابب �أ�سكرهم 
عل��ى �سوؤ�لهم عليا، الأن��ه فعاًل فرق معايا نف�سي��ًا وكنت حمتاجه قوي.  
و�أ�س��اف ، �أن��ا كان بقايل �سن��ة تقريبًا عيان ج��د�ً، كان عندي فرو�س 
���رب يل �لكب��د و �لطح��ال، مكنت���س حت��ى �أق��در �أ���رب  مي��ه ب�سبب 
�لطح��ال، وكن��ت يف �سبه كوم��ة �أول �سهرين من �ملر���س، ع�سان �لكبد 

كان عملي خمول، كنت باأنام من 18 ل� 20 �ساعة يف �ليوم.

صابر يغني لجمهور رسمي وأمل 
عرفة تنسحب

أحمد مكي يروي رحلة تعافيه 
من مرض خطير


