
منى تخضع لحمية غذائية 

ألبوم كفوري يشعل الساحة

سالي تلوم الحاسدين والسبب؟؟

بيومي فؤاد وإعالنات قطرية؟ 

ق��ررت النجم��ة امل�رصي��ة من��ى زكي اخل�ض��وع حلمية 
غذائي��ة بعد زيادة وزنه��ا، وذلك يف اأعق��اب تعاقدها، 
ر�ضمي��ًا، مع املنت��ج تامر مر�ض��ي على بطول��ة م�ضل�ضل 
جديد لرم�ضان 2018. ووق��ع اختيار املنتج والفنانة 
عل��ى املخرج حممد يا�ضني الإخراج العم��ل، ال�ضيما اأنه 
حق��ق جناح��ًا كب��راً يف م�ضل�ض��ل "اأفراح القب��ة"، الذي 
ُعر���ض يف رم�ضان قب��ل املا�ضي، و�ضارك��ت منى فى 
بطولت��ه اإىل جان��ب كوكبة من النج��وم، اأبرزهم جمال 
�ضليمان ورانيا يو�ضف واأحمد ال�ضعدين و�ضابرين واإياد 
ن�ض��ار. ومن املق��رر اأن يعقد يا�ضني جل�ض��ات عمل مع 
من��ى زك��ي، للوقوف عل��ى اخلط��وط العري�ض��ة للعمل، 

واختيار باقي اأبطاله.

ي�ضتع��د الفنان وائل كفور بطرح األبومه اجلديد بعد اأيام 
قليلة حتت عنوان W   الذي يحمل اأول حرف من ا�ضمه، 
حيث فاجاأ جمهوره باإطالق جمموعة اأغاين عرب تطبيق 
اأنغام��ي قبل �ضدور االألب��وم بالكامل والتي ح�ضل على 
ن�ضب��ة ا�ضتم��اع عالي��ة ج��داً و�ضل��ت اإىل ن�ض��ف مليون 
م�ضتم��ع يف اليوم االأول فقط. يت�ضمن االألبوم 9 اأغنيات 
معظمهم من كلمات منر بو ع�ضاف واأحلان بالل الزين، 
وم��ن اإنتاج �رصكة روتانا لل�ضوتيات و املرئيات، اإليكم 
اأ�ضم��اء االأغنيات: وقت يل بن�ضاكي، �رصنا �ضلح، غلطي 
بالتوقي��ت، غدرتين��ي، طري��ق الفلي، كذاب��ني، خايف ، 
جايي على الهدى، ه��الأ لفقتي، والتي �ضبق اأن اأ�ضدرها 

ب�ضكل فردي قبل اأ�ضهر.

ع��ربت مقدمة الربامج �ض��ايل عبد ال�ض��الم عن �ضيقها 
وا�ضتيائه��ا م��ن احلا�ضدي��ن، خا�ض��ة بعدم��ا و�ضلتها 
الكثر من الر�ضائل حول �ضعرها ب�ضبب طوله وكثافته.
وفاج��اأت �ضايل جمهورها بن�رص �ضورة جلزء من فروة 
راأ�ضه��ا وهو خال م��ن ال�ضعر متاما، واأك��دت اأن ال�ضبب 
يف ذل��ك هم احلا�ضدين، خا�ضة واأنها تتلقى الكثر من 
الر�ضائ��ل التي ت�ضاألها عن �ضعرها وكثر من املعجبني 

به يح�ضدنوها.
واأك��دت �ض��ايل يف ال�ضورة التي ن�رصته��ا عرب ح�ضابها 
مبوق��ع Instagram اأنه��ا توؤم��ن باحل�ض��د، ولك��ن 
احلا�ضد ال يعلم عن حياتها الكثر، وطلبت منه التوقف 

عن ذلك.

ك�ض��ف الفن��ان امل���رصي بيوم��ي ف��وؤاد، ع��ن اأن��ه رف�ض 
الظه��ور يف اإعالن��ني ل�رصكت��ني قطريت��ني، بالرغ��م م��ن 
االإغ��راءات املالية الكبرة، وذلك قب��ل بدء مقاطعة الدول 
العربي��ة املكافح��ة لالإرهاب لقطر. واأكد ف��وؤاد، اأنه رف�ض 
اإعالنًا ع��ن املالب�ض الداخلية هذا العام، احرتامًا الأوالده. 
واأ�ض��اف الفنان امل�رصي، اأن��ه قد يفكر يف عدم تقدمي اأي 
اأعم��ال درامية العام القادم، وذلك بعد اإ�ضابته بحالة من 
ال�ضي��ق لعدم وجود دعاية ب�ضورت��ه يف ال�ضارع مل�ضل�ضل 
"احلالل"، والذي عر�ض يف �ضهر رم�ضان املا�ضي واأ�ضار 
ف��وؤاد، اإىل اأن �ضمي��ة اخل�ضاب جنمة كب��رة، لكنه رغب يف 
وج��ود �ضورة له يف ال�ضارع، يف ح��ني كانت احلجة التي 
عل��م بها لع��دم عمل دعاية له ه��ي م�ضاركته يف اأكرث من 

م�ضل�ضل.

اأف�شحت املجال لع�شاقها للتعرف على  "األ دورادو". بهذا العمل الفني  بعد غياب عن ال�شاحة الفنية ، عادت املغنية  �شاكريا باألبوم حتت ا�شم 
جوانب من حياتها 

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامرا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

   اأعل��ن املغن��ي الكندي جا�ضنت بي��رب اإلغاء جولت��ه العاملية متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
)بربو���ض( عرب بيان اأ�ضار في��ه اإىل "اإحباطه"، لكنه مل يك�ضف 
عن اأ�ضباب القرار.  ووفقًا للر�ضالة التي بثها بيرب على موقعه 
االإلك��رتوين، ف��اإن بي��رب ا�ضطر الإلغ��اء جولته "لظ��روف غر 
متوقع��ة". واأو�ضح��ت الر�ضال��ة اأن "جا�ض��نت يح��ب جمهوره 
ويكره اإحباطهم. يتوجه بال�ضكر ملحبيه على التجربة الهائلة 
يف جولة "بربو�ض" العاملية ملدة 18 �ضهراً، ي�ضعر باالمتنان 
وال���رصف لتبادل هذه اخلربة مع طاقمه يف 150 حفل ناجح 
عل��ى االأقل يف �ضت دول". واختتم البي��ان: "لكن وبعد درا�ضة 
عميق��ة قرر اأنه ل��ن يوا�ضل. �ضتع��اد قيمة التذاك��ر يف منافذ 
البي��ع". و�ضي�ضم��ل االإلغ��اء حف��الت لبي��رب يف دول مثل كندا 

والواليات املتحدة واليابان والفلبني و�ضنغافورة.

تع��ود �ضخ�ضي��ة اجلا�ضو�ض جيم���ض بوند اخليالي��ة اإىل دور 
جدي��د  م��ن  االأمريكي��ة  العر���ض 

اأواخر عام 2019.
الر�ضم��ي  املوق��ع  وذك��ر 
بون��د  جيم���ض  ل�ضخ�ضي��ة 
"007" يف بيان مقت�ضب 
بون��د  جيم���ض  فيل��م  اأن 
دور  يف  �ضيط��رح  الق��ادم 
العر�ض االأمريكية يف الثامن 
م��ن نوفم��رب )ت�رصي��ن الثاين( 
2019، بع��د "عر���ض تقلي��دي 
مبك��ر يف اململك��ة املتحدة وبقية 
العامل". و�ضيكون ذلك الفيلم هو اجلزء 
�ضل�ضل��ة  �ضم��ن  والع�رصي��ن  اخلام���ض 

اأفالم جيم�ض بوند.
واأعلن املوقع عن ا�ضم كاتبي الفيلم 
وهم��ا نيل بورفي���ض وروبرت ويد، 
ومنتجي��ه ماي��كل ج��ي ويل�ضون 
مل  اأن��ه  اإال  بروكل��ي،  وبارب��ارا 
يك�ض��ف ع��ن ا�ض��م بط��ل الفيلم. 
"�ضيت��م  البي��ان:  واأ�ض��اف 
تفا�ضي��ل  ع��ن  االع��الن 
بالتوزي��ع،  تتعل��ق  ا�ضافي��ة 
مبا يف ذل��ك تواريخ االإ�ضدار 
يف العامل، وفريق عمل الفيلم 

وخمرجه يف وقت الحق".
دور مرهق

وانت���رصت توقع��ات ح��ول م��ا 
الربيط��اين  املمث��ل  كان  اإذا 
يف  �ضي�ضتم��ر  كري��ج  داني��ال 
بون��د.  �ضخ�ضي��ة جيم���ض  اأداء 
يف  ���رصح  ق��د  كري��ج  وكان 
�ض��در  عندم��ا   ،2015 ع��ام 
فيل��م "�ضبيكرت" اأح��دث اأجزاء 
تق��دمي  اأن  ال�ضل�ضل��ة  تل��ك 
�ضخ�ضي��ة بون��د مرهق 
للغاية واأنه قدم كل ما 
لديه يف اأحدث جزء مت 

ت�ضويره.

جاستن بيبر يلغي جولته 
الغنائية 

جيمس بوند يعود من جديد 

تشعل مهرجانات 
بيروت

يحقق  أعلى إيراد 
في السينما العربية

 م��ع حل��ول مو�ض��م املهرجان��ات يف لبن��ان و الع��امل العرب��ي، اأطلت 
الفنان��ة اللبناني��ة نان�ض��ي عج��رم يف ع��دد كب��ر م��ن املهرجان��ات 
داخ��ل لبن��ان و خارجه��ا لت�ضع��ل امل�ض��ارح باأناقته��ا و �ضحره��ا و 
�ضوته��ا العذب، وتطرب جمهورها ب��اأروع االأغنيات.  لطاملا تعودنا 
عل��ى نان�ضي باإطالالت اأنيق��ة، هادئة، تعك�ض �ضخ�ضيته��ا، اإال اأن هذا 
ال�ضي��ف كان خمتلفًا حيث اأث��ارت جدل حمبيها على مواقع التوا�ضل 
االإجتماعي ب�ضبب جراأة بع�ض هذه االإطالالت.  ففي مهرجانات زحلة 
، اأطلت نان�ضي بف�ضتان اأ�ضود اأنيق  من ت�ضميم  Maria Lucia،  اأما 
Saint La u  يف مهرجانات االأ�رصفية، فاأطلت بف�ضتان  ق�ضر من
rent، اأما يف مهرجانات ك�ضبا الدولية ، فقد ظهرت نان�ضي �ضحرت 
جمهوره��ا باإطاللة  اأنثوي��ة رائعة بف�ضتان كحل��ي طويل من ت�ضميم 
اأ�ضعلت م�رصح �ضبية يف اإطاللة جريئة مليئة   .Karoline Lang

. Elie Saab باجلمال من ت�ضميم

ناف���ض فيل��م "هروب ا�ضط��راري" الأحم��د ال�ضقا �ضم��ن املو�ضم 
ال�ضينمائ��ي الأف��الم عيد الفط��ر 2017، ويومًا تل��و االآخر كانت 

ومازالت تت�ضاعد اإيراداته ب�ضكل ملحوظ وم�ضتمر.
وا�ضتح��وذ فيل��م "هروب ا�رصاري" منذ طرح��ه يف دور العر�ض 
على ما يق��رب من ن�ضف اإجمايل االإي��رادات، مرتبعًا على راأ�ض 

القائمة. 
وكان ي�ضهد فيل��م "هروب ا�ضطراري" اإقباال جماهريًا م�ضتمرا 
ووا�ضحا جعله يحقق متو�ضط اإيرادات يومية عالية وهي حوايل 

من 600 اإىل 700 األف جنيه يوميا.
وا�ضتط��اع ال�ضقا م��ن خالل فيلمه "هروب ا�ضط��راري" بعد اأقل 
م��ن �ضه��ر على عر�ضه وعلى وج��ه التحديد 26 يوم��ًا اأن يحقق 
رقم��ًا قيا�ضي��ًا يف تاري��خ ال�ضينم��ا امل�رصية با�ضم��ه من حيث 

االإيرادات باإجمايل 44 مليون جنية و400 األف جنيه.

عل��ى الرغم مما حتققه من انت�ضار وا�ض��ع لهم، اإال اأن بع�ض 
النج��وم ي�ضع��رون يف بع���ض االأحيان بال�ضي��ق من مواقع 
التوا�ض��ل االجتماع��ي، مل��ا يتعّر�ضون له م��ن خاللها من 
اإهان��ات وهجوم من جان��ب بع�ض املتابع��ني، ما يدفعهم 
العتزال التواجد فيها. ولي�ضت غادة عبد الرازق هي الفنانة 
الوحيدة التي قررت االختفاء من على Instagram ملدة 
ع��ام كامل، ب��ل �ضبقها عدد من النج��وم العرب والعامليني 
الذي��ن اعتزلوا حي��اة "مواق��ع التوا�ضل االجتماع��ي"، اإما 

ب�ضورة دائمة اأو موؤقتة: 
غادة عبد الرازق 

اأح��دث من اعتزلوا "مواق��ع التوا�ضل" هي املمثلة غادة 
Inst u  عب��د الرازق، التي اخت��ارت حتديدا موقع

gram لل�ض��ور والفيديوه��ات اأن تغ��ادره بدء 
م��ن 18 يولي��و 2017، نظرا الأن��ه كان ال�ضبب 
املبا���رص يف نيله��ا هج��وم �رص���ض عليه��ا، بعد 

ن�رصه��ا لفيدي��و مبا���رص عليه وه��ي يف حالة ال 
وعي، ومرتدي��ة ملالب�ض نوم، ب�ضبب تناولها وقت 

ت�ضوي��ره الأدوي��ة م�ض��ادة لالكتئ��اب ح�ضب 
و�ضفها.

* نادين الرا�ضي
يف  اللبناني��ة  املمثل��ة  اأعلن��ت 

يونيو 2017 اإغالق ح�ضاباتها 
Twi uو Instagram  على

ter، بع��د تعّر�ضه��ا النتقادات 
الذع��ة، ب�ضبب ن�رصه��ا ل�ضور لها 

"بيكين��ي".  ماي��وه  مرتدي��ة  وه��ي 
وكتبت نادين جلمهورها وقتها: "اأرجوا 

م��ن اجلمي��ع اح��رتام رغبتي باإقف��ال كل 
م��ا يتعّل��ق ب��ي م��ن �ضفح��ات الّتوا�ض��ل 
االجتماع��ي و لك��م كل احُل��ّب واالحرتام، 
طبع��ا �ضتبقى هذه ال�ضفح��ة فقط ملتابعة 

كل اأعمايل.. ملن يهمه االأمر طبعا".

ولكن بعد فرتة، تراجعت نادين عن قرارها وعادت ملزاولة 
ن�ضاطها على مواقع التوا�ضل االجتماعي.

* هيفاء وهبي
اأغلقت الفنانة اللبنانية �ضفحتها الر�ضمية على

 Facebook اأك��رث م��ن م��رة، االأوىل كان��ت يف رم�ضان 
2013، عقب عر�ض حلقتها يف برنامج املقالب "رامز عنخ 
اأم��ون"، بعد تلقيه��ا هجوما �ضديدا من جان��ب امل�ضاهدين، 

ب�ضبب تلّفظها باألفاظ خارجة عقب علمها باملقلب.
اأم��ا امل��رة الثاني��ة فكان��ت عندم��ا اأغلق��ت هيف��اء وهب��ي 
�ضفحته��ا عل��ى Facebookاأثناء اأزم��ة فيلمها "حالوة 
روح" يف 2014، ب�ضب��ب تعّر�ضه��ا اأي�ضا ل�ضتائم واإهانات 
م��ن جان��ب البع�ض، ب�ضب��ب طبيعة دوره��ا يف الفيلم الذي 

ج��دال  وا�ضعا وقتها. ولكن عادت هيفاء اأث��ار 
�ضفحته��ا  فت��ح  واأع��ادت 
ه��دوء  بع��د  للم�رصي��ني 

�ضف��ة  عا
لهج��وم  ا

عليها.

اأحالم
التوا�ض��ل  مواق��ع  اأح��الم  االإمارتي��ة  الفنان��ة  اعتزل��ت 
االجتماع��ي يف 2016، ولك��ن ملدة ع�رصة اأي��ام ابتداء من 
15 اإبري��ل 2016، ب�ضب��ب ق�ضائه��ا الإجازة م��ع زوجها 

القطري مبارك الهاجري.
وغّردت املطربة اخلليجية عرب ح�ضابها على

 Twitter: "ا�ضتودعك��م اهلل ال��ذي ال ت�ضي��ع ودائع��ه، اأنا 
م�ضاف��رة اإجازة ملدة ع�رصة اأيام راح اأهجر مواقع التوا�ضل 

ب�ض راح توح�ضوين �ضاحموين وحللوين".
 * ج�ضنت بيرب

بعد تهديده بجعل ح�ضابه على موقع ال�ضور ال�ضهر
 Instagram خا���ض باالأ�ضدق��اء فق��ط، نّف��ذ املغن��ى 
اأغل��ق وح��ذف ح�ضاب��ه  ال�ضه��ر كالم��ه، ولكن��ه  الكن��دي 

ال�ضخ�ضي متاما.
وكان��ت اأزم��ة ج�ضنت بيرب ب��داأت، بعد ن���رصه ملجموعة من 
ال�ض��ور التي جتمعه ب�ضوفيا، وهي ابنة املو�ضيقي ليونيل 
ريت�ضي، خالل رحلتهم��ا يف مدينة طوكيو باليابان، 
فاأ�ض��اء متابع��و ج�ض��نت اإىل �ضوفي��ا ريت�ض��ي من 
التهدي��د  اإىل  اأ�ضط��ره  م��ا  تعليقاته��م،  خ��الل 
بتخ�ضي�ض ح�ضابه ليكون متاح الأ�ضدقائه فقط.
وكتب مغني "البوب" بجانب اإحدى �ضوره التي 
جتمعه ب�ضوفيا: "�ضاأغلق ح�ضابي اإذا مل تتوقفوا 
ع��ن اإهان��ة �ضديقت��ي"، متابًع��ا: "اإذا كنت��م م��ن 
حمبين��ي حًقا فلن تهاجموا م��ن اأحب". ولكن 
يبدو اأن ج�ضنت بي��رب مل ي�ضتطع اأن يقاوم 
�ضح��ر "ال�ضو�ضيال ميدي��ا"، ليقرر العودة 
اإليها جم��ددا، واأعاد فت��ح ح�ضابه على 

.Instagram
  دميي لوفاتو

م��ن دون اأ�ضب��اب وا�ضح��ة، اأعلن��ت 
املغني��ة االأمريكية دمي��ي لوفاتو يف 
حل�ضاباته��ا  اإغالقه��ا   2016 يوني��و 
فيم��ا   ،Instagramو  Twitter عل��ى 

.Snapchat احتفظت بح�ضابها على

الفضائح األخالقية واإلهانات تجبر فنانين على مقاطعة "مواقع التواصل"  نانسي السقا

االن ، وملتابعة اخر امل�ش����تجدات التي تظهر على ال�ش����احة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا، واأي�ش����ًا الدخول اإىل اأي �ش����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتابة اآرائك اخلا�ش����ة، كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل االإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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