
وفاة الممثل جون بيرنيكر 

حرب باردة بين الصغير وسعد

زوجة رمضان تحير الجميع !!

درة تحصل على البطولة المطلقة 

ق��ال طبي��ب �رشع��ي يف ولي��ة جورجي��ا �لأمريكية �إن 
�ملمث��ل �لأمريك��ي �لبديل ج��ون برينيكر ت��ويف متاأثر�ً 
بجروح �أ�سيب بها عندما �سقط من �رتفاع 6 �أمتار على 
�أر�ض �سلبة يف موقع ت�سوير م�سل�سل �لرعب �ل�سهري "ذ� 

ووكينغ ديد" �لذي تبثه �سبكة )�إيه �إم �سي(.
 وق��ال �لطبيب �ل�رشعي ملقاطعة كويتا، ريت�سارد هوك، 
�إن برينيك��ر )33 عامًا( تويف م�س��اء �لأربعاء يف موقع 
�لت�سوير مبنطق��ة �سينويا على بعد نحو 65 كلم جنوب 
�أتالنت��ا. وذكر �أن برينيكر عانى م��ن �سدمة �سديدة يف 
�لر�أ���ض، ونقل من مكان �حلادث �إىل مركز �أتالنتا �لطبي 
حيث �أعلنت وفاته. وبعد �حلادث توقف ت�سوير �ملو�سم 
�لثام��ن م��ن �مل�سل�سل �ل�سه��ري �ملقتب�ض ع��ن �سل�سلة من 

�لكتب �مل�سورة حتمل �ل�سم ذ�ته.

��ستعلت �أخ��ري�ً �أزمة بني �ملطربني �سعد �ل�سغري و�أحمد 
�سعد، ب�سبب عدم متكن �لأخري من �لذهاب �إليه يف عز�ء 
و�لدت��ه �لتي توفيت �ل�سهر �ملا�سي. وكان رد فعل �سعد 
�ل�سغري على ذلك هو ظهوره يف لقاء تلفزيوين، و�إعالنه 
�لغ�س��ب م��ن �سديقه �أحمد �سع��د لعدم ذهاب��ه �إليه يف 
ع��ز�ء و�لدت��ه. ومل ي�سمت �أحمد �سع��د جتاه ت�رشيحات 
�سعد �ل�سغري �سده، ون�رش حمادثة بينه وبني "�ل�سغري" 
عرب "و�ت�س��اب" تك�سف حماولته �لت�سال به لأكرث من 
م��رة. وعلق �أحم��د �سعد على تل��ك �ملحادث��ة قائاًل "يا 
جماع��ة .. م�ض �أي حد يتاج��ر بظروفه ويطلع ي�سهر بيا 
يبق��ا �سادق .. �لعز�ء م�ض للمظاهر �لكد�به �لعز�ء لوجه 
�هلل فقط .. و�نا بتقي �هلل يف عالقاتي بالنا�ض لوجه �هلل 

م�ض ع�سان �ظهر قد�م �لنا�ض ب�سكل معني". 

�س��ارك �لفن��ان حمم��د رم�س��ان حمبي��ه عل��ى �ن�ستقر�م 
ب�سورة عائلية، ظهر فيها مع زوجته ن�رشين و�بنه علي 
و�بنت��ه حنني. و�أكرث ما لفت �نتباه متابعيه يف �ل�سورة 
�لعائلية �خلا�سة بالأ�سط��ورة، هو �حتفاظ زوجة حممد 
رم�س��ان بجماله��ا رغ��م �إنه��ا يف �سهوره��ا �لأخ��ري يف 
�حلم��ل، حيث �إنه��ا من �ملفرت���ض �أن تلد �ل�سه��ر �لقادم 
فت��اة، �س��وف يطلق��ان عليها ��س��م "كن��ز". وكتب حمبو 
حممد رم�سان تعليقات تدعو لأ�رشة بال�سحة و�لعافية، 
ومل يخ��ل �لأم��ر من تعليقات غ��زل بجم��ال زوجته، مع 
�س��وؤ�ل بع�ض �لفتي��ات عن �رش �حتفاظه��ا بجمالها رغم 
حمله��ا يف �ل�سهور �لأخ��رية. �أما �أكرث ما �أث��ار ��ستغر�ب 
متابع��ات حمم��د رم�س��ان يف �سورته م��ع زوجته، هي 
�إنها ل يبدو عليها على �لإطالق �إنها حامل من �لأ�سا�ض.

ت�ستع��د �لنجمة درة لبدء ت�سوير م�سل�سله��ا �جلديد "�ل�سارع 
�لل��ى ور�ن��ا"، خ��الل �لأي��ام �لقليل��ة �ملقبل��ة، لي�سه��د �أوىل 
بطولتها �ملطلقة يف �لدر�ما بعد تو�جدها فى م�رش منذ 10 
�سن��و�ت. جاءت خطوة درة فى �لبطولة �ملطلقة فى �لتوقيت 
�ملنا�سب، خا�سة بعدما �كت�سبت �خلربة و�لن�سج �لفني على 
م��د�ر م�سو�رها �لفني من تعاملها م��ع كبار �ملخرجني فى 
�لوطن �لعربي، خا�سة �أن بد�يتها كانت مع �ملخرج �لعاملى 
�لر�ح��ل يو�سف �ساهني فى فيلم "ه��ى فو�سى". درة حققت 
�لعدي��د م��ن �لنجاحات خ��الل �ل�10 �سن��و�ت ولديها ر�سيد 
كبري ل��دى �جلمهور ب�سبب متيزها ف��ى �لأدو�ر �لتى تقدمها 
�س��و�ء فى �ل�سينما �أو �لتليفزيون، كما �أنها جتيد تقدمي �ألو�ن 
خمتلفة ما بني �لفتاة �ل�سعبية و�لفتاة �لرومان�سية وغريها 

من �لأدو�ر �لتى جعلتها متتلك مكانة فنية كبرية.

 One Direction وحبيبها املغني ال�ضهري، ع�ضو فريق Gigi Hadid اأثبتت عار�ضة الأزياء الأمريكية، من اأ�ضل فل�ضطيني، جيجي حديد
ال�ضابق زين مالك Zayn Malik اأنهما ثنائي مميز ومتكامل يف جل�ضة ت�ضويرهما الأخرية.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

خو�سي��ه  �لتين��ور  �لإ�سب��اين  �لأوب��ر�يل  �ملغن��ي  �أعل��ن 
كارير����ض �عتز�ل��ه �لغن��اء نهائيًا  وق��ال كارير��ض من 
مدين��ة زحلة ب���رشق �لبالد �إن حفلت��ه يف �ملدينة �لليلة 
�سم��ن مهرجانات زحل��ة �لدولية �ستك��ون �آخر حفالته 
�لأوبر�لي��ة يف �لع��امل و�سيخل��د م��ن بعده��ا �إىل �لر�حة 
�لتام��ة. ويع��د خو�سي��ه كارير����ض �أح��د �أب��رز �ملغن��ني 
�لأوبر�لي��ني �لتينور وهو مغن �إ�سب��اين ولد يف �خلام�ض 
م��ن دي�سم��رب )كان��ون �لأول( 1946 يف بر�سلون��ة. بد�أ 
كارير��ض حياته بدر��سة �لكيمياء لكنه غري در��سته �إىل 
�لغن��اء بعد فرتة وجيزة. وقب��ل �أن يعتلي م�رشح فوروم 
�إليا���ض �س��كاف يف زحل��ة �أك��د كارير��ض �أن��ه �أنهى �مه 
على �مل�سارح، وق��ال رد�ً على �أ�سئلة رويرتز �إن م�سو�ره 
ينته��ي هنا و�أ�س��اف مت�سائاًل: "هل تعتق��دون �أنني ما 

زلت �سابًا؟".
وعان��ى كارير��ض يف �لثمانينات م��ن مر�ض �للوكيميا 
�إل �أنه مت �إجر�ء عملية زرع نخاع �سوكي �أنقذت حياته. 
�أ�س�ض بعد ذلك موؤ�س�سة للعناية مبر�سى �للوكيميا ون�رش 
�لوعي به. ويقيم كارير��ض �سنويًا �أم�سية يف ليبزيج يف 
�أملاني��ا من �أجل دع��م �ملوؤ�س�سة وفتح خطوط تربع لها. 
وتعت��رب تل��ك �لأم�سية �لغنائية من �أجن��ح �لرب�مج �حلية 

من حيث عدد �مل�ساهدين يف �أملانيا.
و�خت��ارت جلن��ة مهرجان��ات زحل��ة يف ���رشق لبن��ان 
كارير����ض يف �فتتاح فعالياتها عل��ى �أن يحيي كل من 
ر�غ��ب عالم��ة ونان�سي عجرم حفل��ة م�سرتكة م�ساء ١٦ 
يولي��و )مت��وز( فيم��ا يخ�س���ض �ملهرج��ان ليل��ة جتمع 
ب��ني �لبقاع وزحلة م��ع عا�سي �حلالين وفرق��ة �لدبكة 

�لبعلبكية يف �سهرة ٢١ يوليو )متوز(. 

رد �لفنان �لتون�س��ي �سابر �لرباعي على تاأويل يع�ض 
�لتقاري��ر �لعالمية حديثه عن �زم��ة �لفنانة �ل�سورية 
��سال��ة �أخ��ري�ً يف مطار ب��ريوت �ل��دويل ب�سبب خمدر 

�لكوكايني، وحاولة توريطه يف خالف معها.
وغ��ّرد عرب ح�سابه �لر�سمي على موقع "تويرت": "مهما 
حاولو� �لنيل من �سد�قتنا �أ�سالة، فلن ينالو�منا لأننا 
�إخ��وة و�أ�سدقاء لن متحوها ق��ر�ء�ت خاطئة ملحتوى 
كالمي عنك، �أبقى دوما �سند� وحاميا لك مهما �سار".
وردت �أ�سال��ة على تغري��دة �سابر بالق��ول "ماعندي 
�سك بك بل �أثق بك كو�حد من �أهلي ومن دمي … �أنت 

�أخ و�سديق كنت و�ستبقى".
وكان �لرباعي ر�أى �أن �لفنانة �ل�سورية ��سالة �أخطاأت 
ب�س��كل كبري يف ملف �ملخ��در�ت، لكنه �سدد من ناحية 
�أخ��رى عل��ى �أن �لفنان �ن�سان قابل للخط��اأ مثل باقي 

�لب�رش على �لرغم من �عتباره قدوة ومنوذجًا.
وق��ال �لرباع��ي يف لق��اء �إذ�ع��ي ع��رب �ث��ري "ر�دي��و 
خط��اأً  كان  �أ�سال��ة  ب��ه  قام��ت  "م��ا  �أن  موز�يي��ك" 
��سرت�تيجي��ًا، لك��ن ه��ذ ل يعني توجه �جلمي��ع �سدها 

بال�سكاكني لأنها �أخطاأت".
ولف��ت �إىل �أنه��ا على �لرغم م��ن ذلك "وجعتن��ي بر�سا 

ولكن عمرها ما تطيح من عيني".
و�أ�س��اف �أن "��سالة كا�سم وكفنانة وكتاريخ ل يجوز 
�ن نحك��م عليه��ا عرب ه��ذه �ملحطة فقط"، م��ع تاأكيده 

على "عدم مو�فقته على تعاطيها �ملخدر�ت".

  مغني األوبرا اإلسباني كاريراس 
يعلن اعتزاله 

الرباعي يرد في ازمة أصالة 

البارودي تتجاوز 
أزمتها 

األزمة بين هيفاء 
والسبكي

يب��دو �أن �لفنان��ة �مل�رشي��ة رمي �لب��ارودي ق��د �تخ��ذت قر�ر�ً 
بتجاوز �أزمتها مع �لفنان �أحمد �سعد، وذلك من خالل ��ستعادة 
ن�ساطه��ا �لفني وبق��وة �إىل جانب ن�رشها ل�سورة جديدة لفتت 

�نتباه حمبيها باأ�ستعادة بهجتها ورونق جمالها .
�لفنان��ة رمي �لبارودي ن�رشت �سورة جدي��دة لها من كو�لي�ض 
م�سل�سل "�لدويل"، لتبدو يف غاية �لأنوثة خا�سة مع �عتمدها 
عل��ى �رت��د�ء ف�ستان �أ�سود ق�س��ري، مع تركه��ا �سعرها �لذهبي 

م�سندل على كتفيها.
كم��ا ن���رشت �لفنان��ة رمي �لب��ارودي �س��ورة �أخ��رى له��ا من 
�حتف��ال طاقم عم��ل م�سل�سل "دويل" بانته��اء �لت�سويرو�لذي 
�سيعر���ض يف �ل�سه��ر �ملقبل��ة ، لتنه��ال عليه��ا �لتعليق��ات 
�ملبارك��ة لها.ومتمنيني له��ا حياة �سعيدة جدي��دة بعيدة عن 

�ل�سغوط و�مل�ساحنات .

ت�ساع��دت �لأزم��ة بني �لفنانة �للبنانية هيف��اء وهبي و�ملنتج حممد 
�ل�سبك��ي، وذل��ك بعدم��ا ق��ررت �لن�سحاب م��ن فيلم "ثاني��ة و�حدة". 
وبح�س��ب م�س��ادر ف��اأن �لأزم��ة ب��ني هيفاء وهب��ي وحمم��د �ل�سبكي 
�ستت�ساع��د يف �لف��رتة �ملقبلة، بعدما قررت �لنجم��ة �للبنانية �لتقدم 
ب�سكوته يف جهاز �ل�سينما ونقابة �ملهن �لتمثيلية، وذلك لعدم �لتز�مه 
بالتعاق��د بينهم��ا، وذلك لف�س��خ �لتعاقد بينهما. �مل�س��در �ملقرب من 
هيف��اء وهبي �أنها طلب��ت تعديالت على �ل�سيناري��و �خلا�ض بالفيلم، 
وحت��ى �لآن مل يتم �لتعديل بالإ�سافة لتعدد تغيري �ملخرج من طارق 
رفع��ت لأكرم فريد وبعدها و�ئل �إح�سان وموؤخر� �أ�سبح حممد �سامي. 
و�أ�س��ار �مل�سدر �ملقرب �أن �ملنتج وجه لهيف��اء وهبي ومدير �أعمالها 
�لكثري من �لإهانات يف �لفرتة �لأخرية. وكانت مو�قع �إخبارية �أكدت 
�أن �سب��ب �خل��الف ب��ني هيفاء وهب��ي وحمم��د �ل�سبكي ه��و ظهورها 

ك�سيفة �رشف يف فيلم "خري وبركة" يف م�سهد و�حد.

و�مل���رشح  �ل�سينم��ا  ود�ئ��رة  �لثقاف��ة  وز�رة  م��ن  بدع��وة 
�ل�سعبي��ة  للفن��ون  �لوطني��ة  �لب�رشي��ة   �لفرق��ة  لتق��دمي 
عرو�سه��ا عل��ى خ�سب��ة �مل���رشح �لوطني يف بغ��د�د  وبعد 
�لعرو���ض �لر�ئع��ة و�لت��ي قدمتها فرق��ة �لب���رشة للفنون 
�ل�سعبي��ة ونال��ت ��ستح�س��ان �جلمه��ور �لبغ��د�دي  وقدمت 
�لفرق��ة عر�س��ا للفن��ون �ل�سعبي��ة م��ن لوح��ات ورق�سات 
م��ن �لفولكل��ور �ل�سعب��ي و�ل��رت�ث �لب���رشي �لأ�سي��ل  من 
�لهيوة و�ل�سام��ري و�لنوبان و�خل�سابة كم��ا قدمت �لفرقة 
�ملو�سيقي��ة مقطوع��ات مو�سيقي��ة وفا�س��ل م��ن �خل�سابة 
و�ل��ذي �أب��دع فيه��ا مطرب��و �لفرقةوه��م �ملط��رب �بر�هيم 
�لزي��دي  و�ملط��رب حممد �س��امل و�ملطرب �سعي��د �لعنربي 
كما �بدعت فرقة لأيقاع��ات �ل�سعبية بالفو��سل �لأيقاعية 
و�لغنائي��ة حيث �ن جناح �لفرق��ة جاء بعد جهود ومتابعة 
م�ستم��رة  من قبل �ل�ستاذ كاظم ك��ز�ر مدير د�ئرة �ل�سينما 
و�مل���رشح يف �لب�رشة و�ل�ست��اذ �ز�د قا�س��م رئي�ض �لفرقة 
�ملو�سيقي��ة و�ل�ستاذ ماي�سرتو �ليقاع��ات �ل�سعبيه �لفنان 
�سع��د �لياب���ض حي��ث مت تكرمي ع��دد م��ن �لفنان��ني �لرو�د 
�ملبدع��ني خ��الل ف��رتة تاأ�سي�ض �لفرق��ة وحل��د �لأن وكان 
م��ن �لفنان��ني �ملكرمني من ق�س��م �لفن��ون يف �لب�رشة هو 
�لفن��ان �مل�رشح��ي جب��ار �لتميمي و�لفن��ان �لقدي��ر فالح 
ح�س��ن و�لفن��ان �لقدير فالح ح�س��ن و�لفنان �سع��د �لياب�ض 
�ل��ذي كان��ت ب�سماته و��سح��ة يف �لفرق��ة وبالخ�ض يف 
تطوي��ر �لفرق��ة و�ليقاع��ات �ل�سعبي��ه حي��ث ق��دم عر�سا 
ر�ئعا يليق باأ�سمه وتاريخه �لفني مما جعله من �ملكرمني 
�لأو�ئ��ل وبه��ذ� تكون �لتفات��ة وز�رة �لثقافة له��ذه �لد�ئرة 
�لعريق��ه �لتفاتة ر�ئعة من قبل �ل�سيد �لوزير �ل�ستاذ فرياد 
ر�ون��دزي و�لدكتورة �أقبال نعيم مدير ع��ام د�ئرة �ل�سينما 
و�مل�رشح بتكرمي �لفنان��ني �ملبدعني من �لرو�د �لب�رشيني 
�لتابع��ني لهذه �لد�ئرة بع��د �ن غيبو �سنو�ت طويلة وحرمو 
حت��ى من �ب�سط �حلق��وق وهو تقدمي �لعرو���ض على خ�سبة 

�مل�رشح �لوطني و�ل�سفر �ىل خارج �لعر�ق لتقدمي عرو�سهم 
�لفني��ة و�لتي كانت لهذه �لفرقة �سولت وجولت يف �ستى 
بق��اع �لعامل وب�سب��ب �لتهمي�ض �ل��ذي متر به ه��ذه �لد�ئرة 
ح��اول �ل�ستاذ كاظم ك��ز�ر مل �ستات هذه �لفرقة و�عادتها 
للو�جه��ة �لفنية يف �ملحافظة  حيث �نها ت�سارك يف جميع 
ن�ساطات �ملحافظة يف �لب�رشة دون دعم �ي م�سوؤول يذكر 
ماع��دى �ل�ست��اذ �حلقوقي �سب��اح �لب��زوين رئي�ض جمل�ض 

حمافظ��ة �لب���رشة يتفق��د با�ستم��ر�ر �حتياج��ات �لد�ئ��رة 
من �ث��اث و�مور تخ�ض ظروف بع���ض �ملوظفني �ملر�سى 
و�ملعوزي��ن وه��ذه �سهادة تاريخي��ة لبد م��ن ذكرها باأن 
هن��اك �سخ�ض يرعى �لف��ن و�لفنانني يف �لب���رشة  ف�سكر� 
جلمي��ع �جلهود �ملبذولة خلدمة ه��ذه �لفرقة و�عادتها كي 
متار���ض ن�ساطها �لفن��ي يف �لد�خل و�خل��ارج حفاظا على 

موروثنا �ل�سعبي وفولكلورنا �جلميل .

وزارة الثقافة تكرم الفنانين الرواد المبدعين في السينما والمسرح ريم تصاعد

الن ، وملتابعة اخر امل�ض����تجدات التي تظهر على ال�ض����احة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا، واأي�ض����ًا الدخول اإىل اأي �ض����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ض����ًا كتابة اآرائك اخلا�ض����ة، كما ميكنك م�ضاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ضره على ح�ضاباتك اخلا�ضة 

على �ضبكات التوا�ضل الإجتماعي كالفي�ضبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
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