
لحام: سئمت من شائعة وفاتي

وفاة الممثل مارتن النداو 

نوال الزغبي متهمة بالسرقة

وفاء عامر تكشف تفاصيل سرقتها 

ق��ال �ملمثل �ل�سوري، دريد حل��ام، �إنه "بخري ويتمتع 
ب�سح��ة جي��دة"، وذل��ك عق��ب �نت�س��ار �سائع��ة، ع��ن 
تعر�س��ه لأزم��ة قلبي��ة مفاجئ��ة �أودت بحيات��ه يف 

�لعا�سمة دم�سق.
و�أ�ساف حّلام، �إنه �سئم من �سائعة وفاته �لتي تزعج 
عائلت��ه و�أ�سدق��اءه وحمبي��ه، خا�س��ة �أنه��ا تكررت 
�أكرث من مرة خ��ال �لأ�سهر �لأخرية، لفتًا �إىل �أنه مل 

يتعر�س لأي �أزمة �سحية من �لأ�سا�س.
يذك��ر �أن مو�ق��ع �لتو��سل �لجتماع��ي كانت م�سدر 
�سائعة �لوفاة، حي��ث �أعلنت �سفحات عن وفاة حّلام 
)83 عام��ًا( د�خل م�ست�سفى �جلامع��ة �لأمريكية يف 

دم�سق.

تويف �لنجم �ل�سنيمائي مارتن لند�و، �لذي فاز بجائزة 
�و�س��كار عن جت�سيده ل�سخ�سية بي��ا لوجو�سي يف فيلم 
"�د وود"، ع��ن 89 عامًا، وذلك ح�سبما �أعلنت متحدثة 

با�سمه.
وذكر �لبي��ان �أن لند�و �أدخ��ل �مل�ست�سفى لفرتة ق�سرية 

وتويف �ل�سبت بعد "م�ساعفات غري متوقعة".
و��سته��ر  �لفني��ة  �لأعم��ال  م��ن  �لعدي��د  يف  و�س��ارك 
بتج�سي��د �سخ�سيات منها، /رول��ن هاند/ عام 1960 
و/ �مبو�سبي��ل"،  "مي�س��ن:  �لتلفزي��وين  �مل�سل�س��ل  يف 
"ن��ورث  1959 يف فيل��م هيت�سك��وك  ليون��ارد/ ع��ام 
باي نورثوي�س��ت". وعمل لند�و كر�س��ام كاريكاتري يف 
نيوي��ورك قب��ل �أن يتح��ول للتمثي��ل. وتردد �أن��ه رف�س 

جت�سيد دور �سبوك يف �سل�سة �أفام "�ستار تريك".

�س��ّن �ل�ساعر �للبناين ط��وين �أبي كرم هجومًا عنيفًا على 
�لفنانة �للبنانية نو�ل �لزغبي، ُمّتهمًا �إّياها بال�رسقة.

ون���رس �أبي كرم، عرب ح�ساب��ه �لر�سمي على "فاي�سبوك"، 
وكت��ب: "كي��ف مت��ت �ل�رسقة م��ن �ر�سيفي �لق��دمي ومن 
�عط��ى نو�ل �لزغبي �غنية بحبو كتري 2017، �ملاأخوذة 
من ن���س �لغنية �ل�سلي��ة و�سيم �لفار�س��ي بحبا كتري 

."2001
ون���رس ط��وين مقط��ع فيدي��و لو�سيم وه��و ي��وؤدي �أغنية 
 ،2001 "بحبها كث��ري"، �ل�سبيهة ب�"بحب��و كثري" عام 
�إ�ساف��ًة �ىل �ألب��وم و�سي��م، �ل��ذي ت�سّم��ن ه��ذه �لأغنية. 
فه��ل كانت نو�ل على علٍم باأغنية "بحبها كثري" �أم �أّنها 

وقعت �سحّية �ل�ساعر؟هذ� ماي�سغل �جلمهور .

�نتابت �لفنان��ة وفاء عامر حالة من �لغ�سب، �إثر تهرب 
مكت��ب �خلادم��ات �لذي �أوف��د �إليها خادمته��ا �لأخرية، 
�لت��ي �رسق��ت حمتوي��ات م��ن �سقته��ا، م��ن �ل��رد عل��ى 

�ت�سالتها �لهاتفية.
وقالت وفاء، �إنها فوجئت بات�سال من �أحد �لأ�سخا�س، 
عقب ن�رسها ل�سورة �خلادم��ة عرب �سفحتها �ل�سخ�سية 
مبوق��ع �لتو��س��ل �لجتماع��ي في���س ب��وك، يبلغها فيه 
بتعر�س��ه لل�رسق��ة من �خلادم��ة نف�سها بع��د 3 �أيام من 
عمله��ا يف منزل��ه، مما يعن��ي �أنها متمر�س��ة يف �أعمال 
قيم��ة  �أن  وف��اء  و�أو�سح��ت  قوله��ا.  بح�س��ب  �ل�رسق��ة، 
�أل��ف جني��ه،   12 �مل�رسوق��ات مل تتج��اوز حاج��ز �ل��� 
بالإ�ساف��ة �إىل �ساع��ة �بنه��ا �لوحي��د "عم��ر" وعدد من 

�مل�سغولت �لذهبية.

حتتفل جنمة بوليوود احل�صناء كاترينا كايف Katrina Kaif بذكرى ميالدها الـ34 حمققة اأهم النجاحات على �صعيد الفن الهندي.
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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�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

موؤخ��ر�ً، ن���رست �سح��ف فني��ة ع��دد�ً م��ن �ل�س��ور للممث��ل "هريثيك 
رو�س��ان" �ل�سه��ري بالإمرب�ط��ور �أثن��اء �حتفال��ه بعيد مي��اده �ل�43 
برفقة عائلت��ه وزوجته �ل�سابقة م�سممة �لديك��ور�ت "�سوز�ن خان" 

وجمموعة كبرية من �لأ�سدقاء.
ورغ��م �أن ق�س��ة ط��اق  هريثي��ك رو�سان م��ن زوجته �س��وز�ن خان 

بها  �لكث��ري من �لغمو���س، حيث ترددت �لكثري م��ن �لأقاويل ت�سو
عنهم��ا وم��ا �إذ� كان �ل�سب��ب غ��رية �أم ل، لك��ن 
�لو��س��ح للجميع �أن �أحد �لأف��ام كان �ل�سبب 

ور�ء �نف�سال �لزوجن.
ج��اء �نف�سال هريثي��ك رو�سان ع��ن زوجته 
�سدم��ة للجميع، وه��و نف�سه عل��ق عليه منذ 
ف��رتة قائًا "�س��وز�ن ق��ررت �لنف�سال عني 
بع��د عاقة وزو�ج د�م 17 �سنة كاملة"، ومن 
هذ� �لت�رسي��ح ��ستنتج �جلميع �أن 

�سوز�ن هي �ل�سبب.
 ،2001 ع��ام  يف 
رب��ط هريثيك  مت 
رو�سان بعاقة 
كارين��ا  م��ع 
لك��ن  كاب��ور 
نفت  �لعائل��ة 
�لأمر متامًا، 

لك��ن 
�أن  �لغريب 
مل  �لثن��ن 
مع��ا  يعم��ا 
فيل��م  �أي  يف 

لحقًا.

قرر �ملجل�س �لوطني لتنظيم �لإعام يف م�رس، �إيقاف مذيعة 
تعاطت �ملخدر�ت على �لهو�ء مبا�رسة.

و�أعل��ن مك��رم حمم��د �أحمد، رئي���س �ملجل�س �لوطن��ي لتنظيم 
�لإع��ام، �أن��ه تقرر وق��ف �ملذيعة �سيماء جم��ال، �أ�سبوعا عن 
�لظه��ور يف برناجمه��ا �مل�ساغب��ة، �مُلذ�ع عل��ى ف�سائية "�ل 
ت��ي �س��ي"، بع��د قيامه��ا مب�سهد متثيل��ي لتعاط��ي �ملخدر�ت 
عل��ى �لهو�ء، حمذر� يف ت�رسيح��ات �سحافية من �لقيام باأي 

�سلوكيات خمالفة لاآد�ب �لعامة يف و�سائل �لإعام.
وكانت �ملذيعة قد قامت قبل �أيام خال �إحدى �حللقات �لتي 
حتدث��ت فيها ع��ن �لإدمان با�ستخر�ج كي�س ب��ه مادة بي�ساء 
و��ستن�سقته��ا على �لهو�ء، م�سيف��ًة �أنها وعدت �أحد �ملت�سلن 

باأن تتعاطى هريوين على �لهو�ء، و�أنها تنفذ وعدها.
وقام��ت �ملذيعة با�ستن�ساق �ملادة فع��ا، ثم و�سعت �لبودرة 
�لت��ي بحوزتها على قطعة كعك وتناولتها، لتقول بعد ذلك �إن 
�مل�سه��د كله كان متثيليا، و�إن �ملادة �لبي�ساء هي كي�س �سكر 

مطحون ولي�س هريوين.

بعد طالقهما.. 

هريثيك وزوجته يعودان مجددًا 

إيقاف مذيعة "تعاطت المخدرات" 

يحيي حفله 
الغنائي المؤجل 

يسجل أعلى إيراد 
في السينما

ح��دد فنان �لعرب وجنم �خلليج حممد عبده بالتفاق مع �ل�رسكة 
�ملنظمة ب�سكل مبدئي، �آخ��ر �ل�سهر �جلاري موعًد� حلفله �لغنائي 
�ملوؤج��ل فى م���رس، و�لذى كان م��ن �ملقرر �إقامته �أم���س ، باأحد 
فنادق �لقاهرة �لكربى �مُلطلة على �لنيل، لكنه تاأجل نظًر� لوفاة 
�لأمري عبد �لرحمن بن عبد �لعزيز، وكان جنم �خلليج ر�بح �سقر 
ا عن تاأجي��ل حفله �لغنائي �ل��ذى كان مقرًر�  ق��د �أعل��ن �أي�سً
�جلمعة �ملا�سية، باأحد فنادق �لقاهرة �لكربى �مُلطلة على 

�لنيل، لنف�س �ل�سبب.
ُيذك��ر �أن جن��وم �خللي��ج �لثاث��ة جاب��ر �لكا���رس ود�ليا 
مب��ارك وف��وؤ�د عب��د �لو�ح��د �أحي��و� حفًا 
غنائًيا فى م�رس يوم 7 يوليو �ملا�سي، 
وذلك باأح��د فنادق �لقاه��رة �لكربى 

�ملطلة على �لنيل.

�سج��ل �لنجم �أحمد �ل�سقا، �أعلى �إير�د ف��ى تاريخ �ل�سينما �مل�رسية، 
متفوًق��ا عل��ى رقم فيلم �لنج��م �أحمد حلمى "ل��ف ودور�ن" مبليون 
جني��ه، حيث و�سل �إير�د فيلمه "هروب ��سط��ر�رى" ل� 43 مليوًنا، 
ليل��ة �أم�س �لأحد، بعد 22 يوم عر�س، وم��ا ز�ل �لفيلم يحافظ على 

معدل �إي��ر�د يومى ثابت ل يقل عن ن�سف مليون جنيه فى �لليلة 
�لو�ح��دة. و�سهد �لعيد مناف�سة �أفام �أخ��رى على �أرقام �سباك 
�لتذ�ك��ر هى "عنرتة �بن �ب��ن �بن �بن �سد�د" للنجم �لكوميدى 
حمم��د هني��دى، و"ت�سب��ح عل��ى خري" للنج��م تام��ر ح�سنى، 
و"ج��و�ب �عتق��ال" للفن��ان حمم��د رم�س��ان، و"�لأ�سلي��ن" 
للنجم��ة منة �سلبى. "هروب ��سط��ر�رى" ي�سارك فى بطولته 

جمموع��ة متميزة م��ن �لنجوم منهم فتح��ى عبد �لوهاب، 
�أم��ري ك��ر�رة، غادة عادل، م��ن تاأليف حمم��د �سيد ب�سري، 

و�إخر�ج �أحمد خالد مو�سى.

كان��ت �سعدي��ة �أول ق�سة ح��ب يف حياة عب��د �حلليم حافظ، 
وه��ي فت��اة ريفي��ة ل جتي��د �لق��ر�ءة و�لكتاب��ة، وتعم��ل يف 
م�سن��ع، حلي��م و�سفه��ا باأنه��ا �أول ق�س��ة ح��ب يف حياته، 
و�حل��ب �لأول و�لأخري يف حياة �سعدية، وفق ما كتبه بنف�سه 
يف جمل��ة "�أهل �لف��ن"، يف �لع��دد 264 بتاريخ 19 �سبتمرب 

.1955
وكتب��ت �ملجل��ة يف مقدمة �ملقال �لذي كتب��ه عبد �حلليم �أن 
"قلب عبد �حلليم حافظ لي�س �رس�ً مغلقًا كما يعتقد �جلميع، 
�إن��ه قلب فنان.. �أحب.. وبكى، عو�طفه �ملتدفقة جتمعت كلها 
فكانت ه��ذ� �لإن�سان �لرقيق �لذي تب�سم وهو ينادي: على قد 

�ل�سوق.. وتبكي معه وهو يغني يا قلبي خبي".
وق��ال �لعندليب يف مقاله: "لي�ست �سناعتي �لكتابة، كما �أن 
�حلب مل يكن حرفة قلبي، ومع هذ� فاإنني �أكتب هذه �ل�سطور، 
وهي لي�س��ت ق�سة باملعنى �لذي �تفق �لنا���س عليه، ولكنها 

�أحا�سي�س ع�ستها، و�ليوم �أ�سجلها".
بداية الق�صة

و�أ�س��اف عب��د �حللي��م: "وب��د�أت ه��ذه �لق�س��ة – �أق�سد هذه 
�لأحا�سي���س – ذ�ت م�س��اء.. م�س��اء بعي��د، منذ 5 �أع��و�م، �أي 
يف �لع��ام 1950 كن��ت  يف ه��ذ� �لوق��ت �أت��ردد عل��ى معهد 
�ملو�سيق��ى، ومل �أكن قد ُعرفت كمط��رب �أو كممثل يف �لو�سط 
�لفن��ي وب��ن �جلمه��ور على �لنط��اق �ل��ذي �أُعرف ب��ه �لآن، 

وكانت هي نقطة �لتحول يف حياتي".
و�أو�س��ح �أنه��ا "كان��ت جارتي يف مقع��د �ل��رت�م )..( مل تكن 
عيناه��ا �جلميلت��ان خ�رس�وي��ن، ومل يك��ن فيها م��ن جمال 
�جل�سد قدر ما كان فيها من جمال �لروح، وكنت فنانًا �أع�سق 

هذ� �جلمال".
ومل يك��ن ي��دري �لعندليب "�أ�سع��رت بي ه��ذه �لإن�سانة �أم مل 
ت�سع��ر؟ وه��ل ح��دث �أن �أح�س��ت بوج��ودي �أم �أن كل ما كنت 
�أت�سوره مل يكن �أكرث من وهم؟ ولكن هذه �ل�سبية ��ستطاعت 
�أن تعلمن��ي كيف �أبح��ث وكيف �أنظر؟ ولك��ن �أي �نتظار و�أي 
بحث �إن جمل�سنا معًا كانا قريب من �لآخر كان يهز ج�سدي 

ه��ًز�؟ فاأهي��م حلظ��ات تط��ول تطول، حت��ى �أ�س��ل �إىل مكان 
هبوطي فاأغادر �لرت�م". مقال ن�رسه عبد �حلليم حافظ يروي 

فيه �أول ق�سة حب عا�سها لذلك "خ�سيت �أن تظن بي �سوء�ً"
ويف �ملقال كت��ب عبد�حلليم حافظ �أنه خط لها ر�ساله فيها: 
"�آن�ستي: ل�ست �أدري ما هو ن�سيب هذه �لر�سالة منك، ول�ست 
�أدري م��ا هو ر�أيك فيها ويف، ولكن لي�س هذ�ن وحدهما هما 
�ل�سيئان �للذ�ن ل �أدري بهما، فاأنا ل �أدري �أي�سًا �أين �أنا منك 

ومن قلبك، �أما �أنت، فاأنت �أعلم �أين �أنت".
وقال "��ستطع��ت �أن �أد�س هذه �لر�سالة يف يدها وهبطت من 
�ل��رت�م يف حمطتي �ملعتادة، فقد خ�سي��ت �أن تظن �لفتاة بي 
�س��وء�ً، �أو �أن ترف�س ر�سالت��ي �أو �أن تثري �سجار�ً، وجاء �ليوم 

�لتايل، وجاءت بعده �أيام.. ومل �أرها خالها مطلًقا".
وروى كي��ف قابله��ا م��رة �أخرى قائ��ًا: "لق��د �ساهدتها يف 
نف���س �ملكان، �ملقعد �ل��ذي يقف �ل�سائق �أمام��ه )..( وقفزت 
�إىل �ل��رت�م )..( ول�س��ت �أدري كي��ف �أمد ي��دي فاأم�سك بيدها، 
و�أرب��ت عليه��ا ثم هم�ست لها: حمد �هلل عل��ى �ل�سامة.. قلتها 
و�أن��ا ل �أعل��م موقعها من �حلقيقة، �أكانت فع��ًا على �سفر �أم 
�أنه��ا �ست��درك �أنه قول ُيلقى، ويف ج��ر�أة �ملطمئن هم�ست يف 

�أذنه��ا، �سنتن بحالهم و�نتي غايب��ة .. كنتي فن؟.. وعجبت 
عندما �أجابت قالت: كنت يف �لبلد. فقلت: �نتي منن. فقالت: 

من طنطا".
نهاية ق�صة غريبة

ث��م م��دت �لفتاة، ح�س��ب �ملق��ال، يدها "فاأخرج��ت خطابي، 
كان��ت �لورق��ة ق��د بلي��ت وكادت �أن تتم��زق متام��ًا، وكانت 
�ل�سط��ور قد �منح��ت �أو كادت.. وكان �لوف��اء ي�سع من عيني 
�مل��ر�أة، كم��ا مل �أره يف عيني �م��ر�أة من قب��ل" وقالت �لفتاة 
للعندلي��ب "ي��ا �سيدن��ا �لأفن��دي.. فن �أن��ا وفن �أن��ت.. �أنت 
�أفن��دي متعل��م وبتكتب �لكام �حللو ده.. �أم��ا �أنا بنت �سغالة 
يف م�سن��ع.. �أروح ف��ن من قلب��ك فقلت: �أنت��ي يف قلبي يا.. 
�سعدية".  و�نتهت ق�سة �حلب هذه باأن �لفتاة ��ستاأذنته هربًا 
م��ن "حبه" كما جاء يف �ملقال �ل��ذي �أعادت ن�رسه �سحيفة 
"�مل�رسي �ليوم"، تاركة له ر�سالة �سفوية مع من كان يقر�أ 
له��ا ر�سال��ة �لعندلي��ب باأنها كان��ت "تعي�س �أحام��ًا وردية 
مع��ه" لكنها قررت �لع��ودة لطنطا "�ملكان �ل��ذي مّلته" كي 
ل تقاب��ل عبد�حللي��م، رمبا لأنه��ا ر�أت يف �لق�سة عدم تكافوؤ 

بينهما، 

ما هي قصة الحب األولى للراحل عبد الحليم حافظ التي جمعته بفتاة ريفية ؟ عبدة السقا

االن , وملتابعــــة اخر امل�صتجدات التي تظهر علــــى 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�ــــص بنــــا, واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�صــــًا كتابــــة 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
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
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