
هيفاء وهبي تنسحب من فيلمها 

إليسا تطرح عكس اللي شايفينها

نانسي تكشف حقيقة التجميل 

السبب الخفي لغضب الخشاب 

اللبناني��ة هيف��اء وهب��ي اجلمي��ع  الفنان��ة  فاج��اأت 
باإعالنه��ا االن�سحاب من فيل��م "ثانية واحدة" للمنتج 
حمم��د ال�سبك��ي، وذلك بعد اأن �سورت ي��وم واحد فيه، 
ودون اإب��داء اأ�سب��اب حتى االآن. ودخ��ل حممد ال�سبكي 
يف ورط��ة بعد اإعتذار هيف��اء، الأنه باع الفيلم با�سمها 

لعدة دول عربية.
كم��ا ن�سب خالف بني حممد ال�سبكي و�سقيقه "اأحمد"، 
بع��د اأن ق��ام االأخ��ر باال�ستعانة ب� "هيف��اء" ك�سيفة 
���رف يف فيل��م "خر وبرك��ة" مع علي ربي��ع، ليقدم 
"حممد" �سكوى �سد �سقيقه يف نقابة املهن التمثيلية 
امل�ري��ة، الإ���راره بتعاق��ده مع "هيف��اء" على حد 

و�سفه.

طرح��ت، النجم��ة اللبناني��ة اإلي�س��ا اأح��دث كليباته��ا 
"عك�س اللى �سايفينها" من كلمات اأمر طعيمة وحلن 
وليد �سعد، وتوزي��ع اأحمد اإبراهيم، والكليب من اإخراج 

اإجنى اجلمال.
اإلي�س��ا تلعب فى الكلي��ب دور ممثلة وراق�س��ة لبنانية 
�سه��رة ُتدع��ى دان��ى ب�سرت�س، وه��ى فنان��ة انتحرت 
باإطالق النار على نف�سها حزنا على وفاة ابنها، وذلك 
ف��ى اآواخر الت�سعيني��ات، ومن الق�س���س التى تداولت 
بع��د انتحاره��ا، اأنها كان��ت تعت��زم اإ�سه��ار اإ�سالمها 
والتوج��ه اإىل ال�سعودية لالإقامة فيها، كما اأنها كانت 
ت��ردد فى اأيامها االأخرة "اأنا ُمتعبة ول�ست اأح�سن من 

داليدا".

انت���ر ع��ر املواق��ع االإلكرتوني��ة ومواق��ع التوا�سل 
االجتماع��ي فيدي��و قدمي تظهر فيه الفنان��ة اللبنانية 
نان�س��ي عجرم برفق��ة مدي��ر اأعمالها جيج��ي المارا 

وهما يجل�سان يف املقعد اخللفي الإحدى ال�سّيارات.
وحتدث��ت الفنانة عن لقائهم��ا االأول يف مكتب �سهيل 
فار���س. وقال��ت اإنه��ا كانت يف ال���16 اأو ال���17 من 
عمره��ا وق��د خ�سع��ت لعملي��ة جتمي��ل اأوىل الأنفه��ا. 
واأ�س��ارت اإىل اأن جيجي �ساألها ع��ن ذلك وقال لها اإن 
العملي��ة غر ناجح��ة.   وحاولت اإقناعه باأّن اأنفها ما 
زال متورم��ًا ب�سب��ب العملي��ة. كما ذك��رت اأنها التقته 
م��رة ثاني��ة يف املكان نف�س��ه بعد خ�سوعه��ا لعملية 
جتميل ثانية الأنفها. وقال��ت �ساحكًة اإنه علق اأي�سًا: 

كمان م�س ظابطة  

  يب��دو اأن ق�سة زواج �سمي��ة اخل�ساب واأحمد �سعد حقيقية 
بالرغ��م من نفي الطرف��ني لها، وما يثب��ت حقيقة الزواج 
ال��ذي ك�سفته طليقت��ه رمي الب��ارودي ت�رف��ات الثنائي 
الذي يوؤكد وجود عالقة عاطفية بينهما. فبح�سب التقارير 
ال�سحفي��ة التي اأكدت اأن �سمي��ة اخل�ساب �سافرت ب�سحبة 
اأحم��د �سعد اإىل دبي بع��د عيد الفطر الإحي��اء االأخر حفاًل 
غنائية هناك، وبح�س��ب موقع نواعم، اأثناء عودة الثانئي 
اإىل م�ر، طلبت م�سيفة ط��ران التقاط �سورة مع �سمية 
اخل�س��اب، لكنه��ا رف�ست وغ�سب��ت ب�سدة، اأم��ا اأحمد �سعد 
ا�سط��ر اأن يرف���س نف�س الطلب للم�سيف��ة بناء على رغبة 
�سمي��ة اخل�ساب. من ناحية اأخرى، تردد اأن �سمية اخل�ساب 
واأحم��د �سعد �سيعلنان زواجهما قريب��ًا، خا�سة واأن االأمر 

اأ�سبح مثر للجدل.

 اأحبطت ال�سرطة الأمريكية هجومًا اإرهابيًا جديدًا، كان �سي�سرب حفلة للمغنية العاملية اأريانا غراندي Ariana Grande يف دولة كو�ستاريكا، 
اأثناء جولتها الغنائية الأخرية.

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

     

يب��دو اأن العار�س��ة العاملية نعومي كامب��ل، 47 عامًا، 
وج��دت اأخ��راًَ حب حياته��ا، وه��و امللياردير امل�ري 

لوي�س كاميلري، 61 عامًا.
���راً  تواع��د  العاملي��ة  العار�س��ة  اإن  يق��ال  بالفع��ل، 
Philip Morris Inte r  الرئي���س ال�سابق ل�رك��ة
national، املطل��ق واالأب لثالث��ة اأوالد. وق��د التقت 
كامب��ل بامللياردي��ر امل���ري يف �سباق��ات الفورموال 
وان، الريا�س��ة الت��ي يهواه��ا االثن��ان مع��ًا، وتط��ورت 
عالقتهم��ا تدريجي��ًا. اإال اأن كامب��ل وكاميل��ري حاوال 
اإبق��اء عالقتهم��ا �رية ق��در االإمكان، ومل يعل��م بها اإال 

االأ�سدقاء املقربون.
جت��در االإ�س��ارة اإىل اأن نعوم��ي كامب��ل اأقام��ت العدي��د 
م��ن العالق��ات العاطفي��ة مع الكث��ر م��ن ال�سخ�سيات، 
اأبرزه��م رج��ل االأعم��ال االإيط��ايل فالفي��و بريات��وري، 
وامللياردي��ر الرو�سي فالدمي��ر دورونني، وقد ا�ستمرت 

قتهم��ا  خم�س��ة اأعوام قب��ل اأن تنتهي عال
ويف   .2013 ع��ام 
ارتب��ط   ،2014 الع��ام 
ا�س��م نعوم��ي مباي��كل 

فا�سبندر.
نعوم��ي  تت��زوج  مل 
رغ��م  اأب��داً  كامب��ل 
اأنه��ا عق��دت خطوبته��ا 
اآدام  1994 عل��ى  ع��ام  
كاليت��ون )الع��ازف يف 

فرقة U2 املو�سيقية(.
ول��د  لوي���س كاميل��ري 
ويتح��دث  م���ر،  يف 
واالإيطالية،  االنكليزي��ة 
والفرن�سية.  واالأملاني��ة 
طلق زوجته مارجولني 
ع��ام 2004 ول��ه منها 
ثالث��ة اأوالد. اإن��ه رجل 
جن��ى  ناج��ح،  اأعم��ال 
املليارات بف�سل ذكائه 

ودهائه.

اأعلن عازف الدرامز ال�سابق بفريق البيتلز ال�سهر رينغو �ستار 
Ringo Starr، اأن��ه يف طور االإعداد الألبوم جديد �سُيطرح 
يف 15 �سبتم��ر /اأيل��ول، ومب�سارك��ة زميل��ه يف الفريق بول 
مكارتني Paul McCartney، وبع�س اال�سماء املعروفة.
 Give More" وجاء االإعالن عن االألبوم الذي �سيحمل ا�سم
Love"، تزامًنا مع ذكرى ميالد رينغو ال�77.  فيلم وثائقي 
يجمع جن��وم البيتل��ز و�سيت�سمن االألب��وم اأغنيتني ملكارتني 
 Show "و   We're on the Road Again  " هم��ا 
Me the Way" امله��داة لباربرا باخ زوجة رينغو. ُيذكر 
��ا الراحلني جورج هاري�سون  اأّن فري��ق البيتلز كان ي�سم اأي�سً
 ،John Lennon George Harrison وجون لينون 
وكان م��ن اأجن��ح الف��رق عل��ى م�ست��وى العامل من��ذ منت�سف 

�ستينيات القرن املا�سي.

ملياردير مصري حبيب نعومي 
كامبل

الـ"Beatles" تعود إلى الواجهة 
بألبوم جديد

أحمد تهدد زوجها 
يحقق 5 ماليين جنيه 
حتى اآلن

توع��دت الفنان��ة الكوميدي��ة مها اأحم��د زوجها املمث��ل جمدي كامل 
بالقت��ل ذبح��ًا اإذا فّكر يف الزواج من �سيدٍة اأخ��رى غرها، ورّدت على 
الف��ور: "لو جمدي اجت��وز عليا هدبح اأمه.." ثم انتبه��ت اليه وقالت: " 
معل�س متزعل�س مني" ، فما كان منه اإاّل اأن رّد قائاًل: " اأ�سال مينفع�س 
اأفك��ر اأجت��وز عليك!!". مه��ا حتدثت عن ق�س��ة زواٍج عمره��ا 24 �سنة 
وقال��ت اأن��ه ال ميكن اأن ت�ستوعب فك��رة اأن زوجها بع��د كل هذا العمر 
اأن يتزوج باأخرى ، واأ�سافت خالل ا�ست�سافتهما برنامج "تالتة يف 
واح��د" للفنان��ة �سيماء �سيف ، امل��ذاع على قن��اة ONE قائلًة : "لو 
جم��دي اجتوز عليا هدبح اأمه.. معل�س متزعل�س مني.. اإحنا بقالنا ٢٤ 
�سنة متجوزين يعني مينفع�س تتجوز عليا". مها اأّكدت اأنه طوال هذه 
ال�سن��وات يظّل اخلالف الوحيد بينها وب��ني زوجها يف رغبته الدائمة 
للبق��اء يف املن��زل وقال��ت: "اخل��الف الوحيد بيني وب��ني جمدي من 

�ساعة ما اجتوزنا اإين بحب اخلروج جداً وهو بيحب قعدة البيت".

 بلغ��ت اإي��رادات فيلم النج��م الكوميدى حمم��د هنيدى "عنرتة 
اب��ن اب��ن ابن اب��ن �س��داد" واملعرو�س ف��ى مو�سم عي��د الفطر 
ال�سينمائى، 5 مالي��ني و650 األف جنيه، بعد 16 يوم عر�س 
فى ال�سينمات امل�رية، كما يحقق الفيلم ربحا كبرا فى دور 

العر�س العربية.
ويناف���س الفيلم على اأرق��ام �سباك التذاكر م��ع اأفالم "هروب 
ا�سط��رارى" للنجم اأحمد ال�سقا، الذى ت�س��در اإيرادات املو�سم، 
و"ت�سب��ح على خر" للنج��م تامر ح�سنى، و"ج��واب اعتقال" 

للفنان حممد رم�سان، و"االأ�سليني" للنجمة منة �سلبى.
فيل��م "عنرتة ابن ابن ابن ابن �س��داد" يدور فى اإطار كوميدى، 
وي�سارك فى بطولت��ه خالد �رحان ولطفى لبيب ودرة وعالء 
مر�س��ى وبا�سم �سمرة، اإخراج �ريف اإ�سماعيل، واإنتاج يو�سف 

الطاهر.

ا، اأقيم��ت ال��دورة الثامنة من  يف درج��ة ح��رارة مرتفع��ة ج��دًّ
مهرج��ان "بي��اف" يف اله��واء الطل��ق، يف الواجه��ة البحري��ة 
ملدين��ة ب��روت، حاملة ا�س��م رئي�س ال��وزراء اللبن��اين الراحل 
رفي��ق احلري��ري. يف اأجواء مناخية قا�سي��ة مل تعد غريبة على 
�سي��ف بروت، كان��ت املهمة �سعبة بالن�سب��ة اإىل احلا�رين 
واملكرم��ني، ب�سب��ب ارتفاع درج��ة احلرارة، ما ق��د يحّتم على 
منّظم��ي املهرج��ان، اإقامت��ه الع��ام املقب��ل يف قاع��ة مغلقة، 
اأو نقل��ه اإىل ف�سل��ي اخلري��ف اأو الربيع، ك��ي ال ي�سبح ح�سور 
املهرج��ان اأ�سب��ه بالعق��اب. انطل��ق املهرجان بوت��رة بطيئة 
ا، انعك�ست متلماًل م��ن جانب احلا�رين يف احلفل،  وممّل��ة جدًّ
كما امل�ساهدين يف منازلهم عر مواقع التوا�سل االإجتماعي، 
وحت��ّول اإىل منٍر خلطابات �سيا�سي��ة مطولة، بدت دخيلة على 
املهرج��ان الفني، وعلى �سيوفه الوافدي��ن من خارج احلدود، 

وال يفهمون يف ال�سيا�سة اللبنانية �سيًئا.
وكان��ت اأ�سم��اء بع�س املكرم��ني مفاجئة، وبع�سه��م �سمع به 
اجلمه��ور للم��رة االأوىل يف احلفل، مث��ل النجم��ة الباك�ستانية 
ماه��را خان، الت��ي جاء يف التقري��ر الذي ُعر���س عنها، اأنها 
مّثل��ت يف بولي��وود، اإال اأّن م��ا قّدمت��ه مل ي�س��ل اإىل اجلمه��ور 

العربي.
الفنان��ة ن��وال الزغب��ي قلب��ت امل�سه��د، وحرك��ت الرك��ود يف 
املهرج��ان بع��د �سعودها اإىل امل�رح، واأ�ساع��ت اأجواًء لطيفة 
يف احلف��ل، كم��ا خطفت "ن��ور فت��اح اأوغلو" النجم��ة الرتكية 
ال�سه��رة ب�"ناه��د دوران" االأ�س��واء عل��ى ال�سج��ادة احلمراء، 
بح�سوره��ا املحّبب والالف��ت، وكانت م��ن اأول الوا�سلني اإىل 
احلف��ل، اإال اأنه��ا تاأخ��رت يف ال�سع��ود اإىل امل���رح ال�ست��الم 
ال��درع التكرميي، وب��دا تاأخر ح�سورها غ��ر م�ستحب كونها 
�سيف��ة لبنان، واج��ب امل�سيف اأن يكّرمه��ا اأواًل، اأو على االأقل 

اأال يجعلها تنتظر كل هذا الوقت.
وكان الفًت��ا اأّن ن��ور مل تتذم��ر من طول االنتظ��ار، بل رق�ست 
على اأغنية نوال الزغبي "بحبو كتر" التي اأدتها على امل�رح.

املكرمون هذا العام

ه��ذا العام ك��رم املهرجان عدًدا كبًرا م��ن النجوم اللبنانيني، 
والع��رب واالأجانب منهم: ن��وال الزغبي، ومه��رة خان، ونور 
فت��اح اأوغلو، وكري�س دي برغ، والنح��ات اللبناين ماكادي�س 
مزمني��ان، ورجل االأعم��ال اللبن��اين ورئي�س غرف��ة ال�سناعة 
والتج��ارة االأ�ست��اذ حمم��د �سق��ر، واالإعالمي��ة م��ي �سدي��اق، 
واملمث��ل اللبناين عمار �سلق، واملمثلة اللبنانية جوليا ق�سار، 
وامل�سمم��ة اللبناني��ة اأم��ل اأزه��ري، واملمثل��ة امل�رية ليلى 
عل��وي، وال�ساع��ر ن��زار فرن�سي���س، وطبي��ب االأ�سن��ان د. جالل 

�سما���س، والفنان��ة نيك��ول �ساب��ا، واالإعالمي��ة ال�سورية زينة 
اليازجي، والفنان العاملي جان جاك الفون.

يف احلفل بدا املكرمون منزعجني من درجة احلرارة املرتفعة، 
حيث خال املكان من اأّي عنا�ر للتهوئة.

كما �رت بلبلة يف �سفوف ال�سحافيني ب�سبب امتناع الفنانة 
ن��وال الزغبي عن االإدالء بت�ريحات �سحافية، اإال اأّن الفنانة 
ع��ادت وا�سرت�س��ت اجلمي��ع باأحاديث �ريعة، بع��د ا�ستالمها 

جائزتها التكرميية.
انتقادات بر�سم اللجنة املنّظمة

_تهمي���س عدد كبر من ال�سحافي��ني، واالعتذار منهم بذريعة 
اأّن االأماكن حمدودة،

وعدم ال�سماح لكل امل�سورين بالدخول اإىل قاعة االحتفال.

r �سوء تنظيم كبر مل ن�سهده من قبل يف هذا املهرجان، الذي 
يب��دو اأنه �ساخ قبل اأوان��ه، بانتظار خطوات اإنقاذية قبل فوات 

االأوان.
r ارت��اأى املهرج��ان ابت��داع فك��رة جدي��دة بعر�س��ه تقاري��ر 
ع��ن املكرم��ني، تتح��دث على ل�سانه��م ، فظهر ه��وؤالء وكاأنهم 

يغازلون اأنف�سهم.
_ت��اه احلا���رون يف "الزيتونة باي" حيث اأقي��م احلفل، عن 
متابع��ة تفا�سيل��ه ب�سب��ب االأماكن الت��ي اأجل�سوا فيه��ا، اإذ اإّن 
امل���رح كان خلفهم، ما ا�سطّره��م اإىل النظر اإىل اخللف طوال 
الوق��ت، ب�سب��ب عدم وج��ود �سا�س��ات عمالقة يف احلف��ل، كما 

درجت عليه العادة يف كل املهرجانات.
_كان م��ن املق��رر بح�س��ب التوقع��ات اأن ينتهي احلف��ل الذي 
ُنق��ل مبا�رة ع��ر �سا�ست��ي "امل�ستقبل" و"اجلدي��د"، وقنوات 
"روتانا"، وقناة ONE امل�رية، خالل �ساعتني، لكنه امتد 
اإىل اأك��ر م��ن ثالث �ساع��ات، م��ا اأدى اإىل متلم��ل احلا�رين 
ومغ��ادرة معظمه��م، فبدت الكرا�س��ي �سبه فارغ��ة، وهو ما مل 

يتمكن االإخراج من اإخفائه.
"بي��اف" اأن ياأخ��ذ يف االعتب��ار،  اأّن عل��ى مهرج��ان  يبق��ى 
االنتق��ادات الت��ي توّج��ه اإلي��ه لناحي��ة التطوي��ل، والتوقي��ت، 

واال�ستخفاف بال�سحافة، قبل اأن يفوت االأوان.

مهازل في مهرجان "بياف": ملل وتطويل وتذمر أبرز سماته   مها "فيلم 
عنتر" 

الن ، وملتابعة اخر امل�س����تجدات التي تظهر على ال�س����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�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا، واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتابة اآرائك اخلا�س����ة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل الإجتماعي كالفي�سبوك 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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