
مايا تهاجم فضل شاكر 

غارنر تنعي "دجاجتها الراحلة"  

بماذا نصحت كيم شقيقتها

هل تزوج أحمد عز سرًا ؟

حت��ت ها�شتاغ "ف�ش��ل �شاك��ر اإرهابي"، غ��ردت الفنانة 
ماي��ا دياب ع��ر ح�شابها عل��ى "توي��ر" مهاجمة ف�شل 

متهمة اإياه بالوقاحة.
وكان ف�ش��ل �شاكر قد اأط��ل يف برنامج من ثالث حلقات 
ع��ر �شا�ش��ة "اجلدي��د"، عر���ض حت��ت عن��وان "حكاي��ة 
طويلة"، �شبقهما هج��وم كبري على املحطة ملنع عر�شه، 
وت�ش��در ها�شتاغ ف�ش��ل �شاكر اإرهاب��ي الرند يف لبنان 
عل��ى توي��ر، علمًا اأن الكثري من التغري��دات ال تزال تن�رش 
حت��ت هذا الها�شتاغ . ي�شار اإىل ان مايا دياب اأطلقت قبل 
ع��دة اأي��ام حمل��ة مل�شاع��دة امل�رشدين يف ال�ش��وارع، من 

خالل الغناء وجمع االأموال والترعات لهم.
 

 اأعربت املمثل��ة االأمريكية ال�شهرية جينيفر غارنر 
ع��ن حزنها ال�شدي��د لفقدانها دجاجته��ا الودودة، 
"ريجين��ا جورج"، التي نفقت "الأ�شباب طبيعية"، 
عن عمر ناهز ثمانية اأ�شهر فح�شب.  وكتبت غارنر 
)45 عام��ًا( عل��ى اإن�شتغ��رام، ال��ذي حتظ��ى في��ه 
مبتابع��ة 1.3 ملي��ون �شخ���ض: "فلتتمتع��وا بهذه 
التحي��ة للدجاج��ة ريجين��ا ج��ورج، الت��ي توفيت 
الأ�شب��اب طبيعية".  ون�رشت بطل��ة الفيلم الدرامي 
الكومي��دي، (معج��زات من ال�شم��اء(، مقطع فيديو 
موؤثر ي�شم جمموعة من ال�شور املجمعة لريجينا، 
حيث ظهرت فيه وهي تتم�شى قلياًل مع دجاجتها 

يف الفناء اخللفي للمنزل.

عم��ل جنم��ة تلفزيون الواق��ع، كيم كاردي�ش��ان، حاليًا 
كل��وي  اال�شغ��ر  ل�شقيقته��ا  الن�شائ��ح  اإ�ش��داء  عل��ى 
كاردي�ش��ان، التي م��ن املتوقع اأن ت�ش��ع حملها االأول 
من �شديقها تري�شت��ان توم�شون، خالل االأيام املقبلة.
ونق��ل موقع "كونتاك��ت ميوزيك" االإلك��روين املعني 
باأخب��ار امل�شاهري، عن كيم، االأم لثالث��ة اأبناء، قولها: 
"هناك �شيء جيد يحدث حاليًا بيني وبني كلوي. فاأنا 
اأمثل حاليًا دور ال�شخ���ض الذي يتحدث معها بواقعية 
عم��ا �شتتعر�ض ل��ه وكيف �شتتعر���ض له".وتقول كيم: 
"ال ميكنك اإخبارها باأي �شيء يف الوقت احلايل، الأنها 
�ش��ارت �شدي��دة احل�شا�شي��ة ومرعوبة للغاي��ة. لذا، فال 
اأ�شتطي��ع اخلو�ض بالفع��ل يف كل التفا�شيل... �شيكون 

عليها فقط اأن تدرك كل ذلك ببطء". 

يبدو اأن اأي حماوالت لل�شلح بني جنمي هوليوود ال�شهريين، اأجنلينا 
ج��ويل وب��راد بيت، لن تفلح االآن، بعد اأن ك�ش��ف تقرير اإخباري اليوم 
االإثن��ني، اأن تفا�شيل طالقهم��ا قد "انتهت بالفع��ل"، وذلك بعد نحو 
ع��ام ون�ش��ف العام م��ن انف�شالهما. وبع��د معركة ق�شائي��ة طويلة، 
ذكرت تقاري��ر اأن الزوجني ال�شابقني اتفقا عل��ى احل�شانة امل�شركة 
الأبنائهم��ا ال�شتة، مادوك���ض )16 عامًا( وباك���ض )14عامًا( وزهرة 
)13 عام��ًا( و�شايلوه )11 عامًا(، اإ�شافة اإىل التواأم فيفيان ونوك�ض 

)9 اأعوام(، كما اتفقا على �رشوط اأخرى تخ�ض الطالق.
 وق��ال م�شدر ل�شحيف��ة "ذا �شن" الريطانية ال�شعبي��ة "لقد مت االآن 
االتف��اق عل��ى ���رشوط الط��الق، حي��ث يق��وم الفريق��ان القانوني��ان 
للنجم��ني حالي��ا باإنه��اء تل��ك االإج��راءات الت��ي �شيت��م تقدميها يف 
غ�ش��ون اأ�شابيع"، م�شيف��ًا "ثمة حتول كب��ري يف العالقة بينهما منذ 
انته��اء الزواج، وال�شيم��ا بالنظر اإىل ادعاءات اأجنلين��ا بحق براد، اإال 
اأن العالق��ة بينهم��ا االآن طيب��ة". وقال امل�شدر: "ق��رر كل منهما اأنه 
من ال���رشوري بالن�شبة لالأطفال اأن تك��ون العالقة بينهما حمرمة. 
وال�شيء املهم االن، هو اأنهما وافقا على تقا�شم احل�شانة بينهما، لقد 
كان��ت هناك �شائعات تفيد باإلغاء اإجراءات الطالق، اإال اأن االمر لي�ض 
كذل��ك". وكانت تقاري��ر اأفادت يف وقت �شابق باأن ب��راد )54 عامًا( 
يذه��ب كل اأ�شب��وع لتلقي العالج، بعد انف�شال��ه "املرير" عن اأجنلينا 

42 عامًا، يف �شبتمر

 نف��ى م�شدر مق��رب من اأحم��د عز ما ت��ردد اأخرياً 
ع��ن زواج��ه ���رشاً من فت��اة خ��ارج الو�ش��ط الفني.   
وق��ال امل�ش��در، اإن عز مل يت��زوج �رشاً كم��ا اأ�شيع، 
م��ن  بت�شوي��ر م�شاه��ده اخلارجي��ة  وهوم�شغ��ول 
م�شل�شل��ه اجلديد "اأبوعمر امل���رشي" يف العا�شمة 
الروماني��ة بوخار�ش��ت، وم��ن املق��رر عودت��ه اإيل 
القاه��رة، ي��وم اجلمع��ة املقب��ل، ا�شتع��داداً لل�شف��ر 
يف  وُي�ش��ارك  الت�شوي��ر.  ال�شتكم��ال  الفي��وم  اإىل 
بطول��ة "اأبوعم��ر امل���رشي" اأروي ج��ودة، واأم��ل 
بو�شو�شة، ونادية كوندا، واإميان العا�شي، وفتحي 
عبدالوهاب، و�شري فواز، ومنذر رياحنة، وحممد 
جمعة، �شيناريو وح��وار مرمي نعوم، واإخراج اأحمد 

خالد مو�شي.

عّودت املمّثلة الرتكية )ecem calik(حمّبيها على اإطالالتها الّراقية والع�صرية، فتن�صر املمثلة ال�ّصابة �صورها باأزياء تربز انوثتها يف �صفحتها على موقع التوا�صل 
االجتماعي. ويف احدث اطالالتها، جتراأت ال�صابة بف�صتان باللون االحمر، اطّلت به لتلفت االنظار بهذه االطاللة الّراقية التي جتمع الع�صرية والكال�صيكية ...
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

مستحبات زيارة 
البرلمان

د رعد الكعبي

اخ��ريا وجد) املهو�شجيه (اأر�ض خ�شبه حتولوا من 
موائد ال�شيوخ وامل�شوؤولني  اىل �شاحات املر�شحني 
واح��د من هوؤالء قبل يد احلكي��م بعد اأن خاف على 
عمره واآخر يحلفنا بالعبا�ض ع اأن ننتخب ام مروه 
التي ت�ش��درت م�شيف الع�شريه و�شط كم من العكل 
يعج��ز ع��ن اح�شائ��ه يف مفارقه تثب��ت اننا �شعب 

يتغري
ال�شدم��ه الكب��ريه اأن املر�شح��ه جل�ش��ت يف �ش��در 
الدي��وان كم��ا يقولون يف وقت وحت��ى قبل �شنوات 

كان يقول املحتفون باأم مروه وامثالها  تكرم 
ال�ش��ك اأن ام مروه وغريها تدفع الكثري يف وقت مل 
يحا�شبه��ا او يحا�شب غريهااحدم��ن اين تاأتي كل 
ه��ذه االأموال الت��ي لو�رشفت عل��ى ال�شعب لتجاوز 

الكثري من االمه وفقره 
قط��ع و�شعارات و�شور جتده��ا اينما تذهب وكاأنه 

قدرنا 
ال�شك اأن االح��زاب والكتل غري من�شو�ض عنها يف 
الق��راآن وال يف احلديث النب��وي ولكن مبرور الوقت 
�شتتح��ول �شعاراتها اىل تكب��ريات العيد وتنظم لها 
طقو�ض وعادات ورمبا زيارات تعلق بباب الرملان 

اللهم ان�رش الكتل على ال�شعب 
اللهم ن�شاألك باالأحزاب خريا 

الله��م مكنه��م م��ن �رشق��ة النف��ط وعلمه��م ال�شفط 
واللغ��ف وجنبهم النزاهه والرقاب��ة مع م�شتحبات 

الزياره الغ�شل يف حمامات العالوي 
والو�شوء يف ال�شاحليه وال�شري حافيا مع ركعتني 
الزيارة على روح ال�شعب الذي نامت عليه طابوكه

ون�شاألك الدعاء

تثير غضب جمهورها 

براد بيت وأنجلينا جولي ينهيان 
إجراءات طالقهما

هل استدرج حسام حبيب شيرين لمقلب رامز جالل؟

لن أرتبط مجددًا بعد وفاة 
زوجي

ت�شبب��ت اأحدث �ش��ورة للفنانة ال�شابة من��ة عرفة يف توجيه 
نق��د اإليها، حيث طالبها البع���ض بالتوقف عن تقليد النجمة 

العاملية �شلينا غوميز.
ون�رشت منة عرفة �شورة لها وهي مع �شقيقتها، وعلى الرغم 
م��ن مكياجها الب�شيط الذي اأب��رز مالحمها بطريقة الفتة، اإال 
اإنها مل ت�شلم من النقد الالذع، فتارة يتهمها بع�ض متابعيها 
باإج��راء عملية جتميل يف وجهها لتبدو اأكر �شنًا، حيث وجد 
البع�ض اأن وجنتيها ممتلئني عن املعتاد، بينما اأملح اآخرون 

اأن اأنفها اأ�شبح خمتلفًا. 
مل يخل االأمر م��ن مطالبة البع�ض من منة عرفة التوقف عن 
تقلي��د �شلينا غوميز، م�شريين اإىل اإنها تتعمد اأن تكون ن�شخة 
عنها لتكون هي �شبيهتها يف الوطن العربي، ولكن عليها اأن 

تكون �شخ�شيتها هي ولي�شت �شورة من اأحد.

 ذك��ر تقري��ر اإخب��اري ، اأن املغنية العاملية، �شيل��ني ديون، التي 
فق��دت زوجه��ا ريني��ه اأجنيلي��ل قب��ل نح��و عام��ني، ق��د ال تقدم 
اأب��داً عل��ى مواع��دة اأي �شخ���ض اآخ��ر يف امل�شتقبل. واأف��اد موقع 
"كونتاك��ت ميوزيك" االإلكروين املعني باأخبار امل�شاهري، باأن 
املغني��ة الكندية، الت��ي ا�شتهرت بتقدمي اأغنية فيل��م "تايتانيك" 
والتي حتمل ا�شم "ماي هارت ويل جو اأون"، ال تعتقد اأنها �شتجد 
احل��ب جمدداً بعد ق�شة حبه��ا القوية مع زوجه��ا الراحل. وكان 
املنت��ج املو�شيق��ي ريني��ه اأجنليل، ال��ذي تزوج م��ن �شيلني )50 
عام��ًا( يف 1994، ت��ويف يف يناير )كانون الثاين( عام 2016، 
ع��ن عم��ر ناهز 73 عام��ًا، بعد اأن خ���رش معركته اأم��ام �رشطان 
احلنج��رة.  ونقل املوق��ع االلكروين عن اأح��د امل�شادر قوله عن 
�شيلني: "كان زوجه��ا حب حياتها، ومازال والعي�ض بدونه موؤمل 

جداً بالن�شبة لها"،

انطلق��ت عجل��ة ت�شوي��ر امل�شل�ش��الت الرم�شانّي��ة، بع�شها اأجنز 
مهّمت��ه ب�شهول��ة، والبع�ض االآخ��ر �شهد والدة متع���رّشة بانتظار 
العملية االأ�شعب التي تكم��ن يف ت�شويق االأعمال الدرامّية، علمًا 
اأّن بع���ض االأعمال بيعت قبل انط��الق ت�شويرها ب�شبب جنومية 

اأبطالها.
 ه��ذا املو�ش��م، تخو�ض جنم��ات لبن��ان مناف�ش��ة حممومة، بني 
دراما م�رشي��ة، و�شورية وعربية م�شركة، فمن �شتح�شم ال�شباق 

ل�شاحلها هذا العام؟
هيفاء وهبي

 لل�شنة الرابعة على التوايل تخو�ض الفنانة هيفاء وهبي ال�شباق 
الرم�شاين يف م�شل�شلها اخلام�ض "لعنة كارما"، الذي �شهد والدة 
ع�ش��رية اأّخرت انطالق عملي��ة الت�شوير، واأبق��ت االأمور مفتوحة 
عل��ى كل االحتماالت، اإال العر�ض خارج �شياق رم�شان، اإذ ي�رّش 
املنتج مم��دوح �شاه��ني عل��ى اإدراج امل�شل�شل �شم��ن املاراثون 

الرم�شاين.
 م�شل�ش��ل "لعن��ة كارم��ا" تاأليف عب��ري �شليمان واإنت��اج ممدوح 
�شاه��ني يف ثاين تع��اون بينه وب��ني هيفاء وهبي بع��د م�شل�شل 
"احلرباية" ي�شارك هيفاء يف بطولته جنوى اإبراهيم ، االإعالمي 
واملمث��ل با�ش��ل الزارو، و�شريي��ن، واأحمد �شي��ام، ونبيل عي�شى، 

و�شامح ال�رشيطي.
لت  اب��ة، اإال اأّنها ف�شّ  وت��وؤّدي هيف��اء يف امل�شل�شل دور امراأة ن�شّ
عدم الك�شف ع��ن تفا�شيل العمل، مكتفية بت�رشيح اأدلت به قبل 
اأّي��ام اأعلنت خالله انطالق عملّية الت�شوير.  هيفاء التي ح�شدت 
م��ا ي�شب��ه االإجماع عل��ى جتربتها كممثل��ة، تخو�ض ه��ذا العام 
�شبق��ًا دراميًا جديداً، بع��د حماربة �شكت منها العام املا�شي يف 
م�شل�ش��ل "احلرباي��ة" متهمة جهات اإعالمّي��ة يف م�رش بالتعتيم 
عل��ى امل�شل�ش��ل، فهل �شي�شه��د "لعنة كارما" حرب��ًا مماثلة اأم اأّن 

هيفاء اأعّدت خّطة وقائّية قبل انطالق املاراثون الرم�شاين؟
 نادين ن�شيب جنيم

عل��ى الرغ��م من النج��اح الكبري ال��ذي حّقق��ه م�شل�ش��ل "الهيبة" 

ل��ت املمثل��ة نادي��ن ن�شي��ب جني��م خو�ض  الع��ام املا�ش��ي، ف�شّ
جترب��ة جدي��دة، عل��ى اأن ت�شتثمر جن��اح جتربة وج��دت اأّنها لن 
ت�شيف اإليه��ا الكثري يف مو�شم ثاٍن �شيهّم���ض دورها، فاختارت 
االنط��الق بتجربة جدي��دة، يف ا�شتعادة لثنائيته��ا الناجحة مع 
عاب��د فه��د يف م�شل�شل "لو" ال��ذي حّقق جناحًا كب��رياً قبل اأربع 
�شن��وات، وحّق��ق لنادين �شه��رة عربية كّر�شتها جنم��ة �شف اأّول 
يف درام��ا رم�ش��ان. والدة امل�شل�ش��ل �شهدت بدوره��ا الكثري من 
ة  العراقي��ل، بع��د اعت��ذار اأك��ر م��ن كاتب ع��ن اخلو���ض يف ق�شّ
��ة الكاتب الكبري جنيب حمفوظ لري�شو اخليار  م�شتوحاة من ق�شّ
على �ش��الم الكثريي واملخرجة ر�شا �رشبتجي. ه��ذا العام اأي�شًا 

�شتك��ون نادي��ن عل��ى موعد مع حت��ٍد يكم��ن يف اأّن امل�شاهد 
ة امل�شل�ش��ل، الذي �شبق  العرب��ي يعرف �شلف��ًا جمريات ق�شّ
وحت��ّول اإىل فيل��م بعن��وان "ال�رشي��دة" يف الثمانيني��ات، 

وجم��ع ب��ني املمثلتني جن��الء فتحي، 
ونبيلة عبي��د، واملمثل حممود يا�شني. 
وهو حتٍد �شب��ق وخا�شته يف م�شل�شلي 

"ل��و" و"ت�شيلل��و"، اإال اأّن الرهان يبقى 
عل��ى �شعبي��ة اأبط��ال امل�شل�ش��ل وحنك��ة 

الكاتب ليرك جمااًل للمفاجاآت يف دراما 
معروفة التفا�شيل �شلفًا.

 �شريين عبد النور
كان م��ن املق��ّرر اأن تغيب الفنان��ة �شريين 

عب��د النور ع��ن ال�شب��اق الدرامي ه��ذا العام 
ب�شب��ب حمله��ا، اإال اأّنه��ا اخت��ارت اأن تط��ّل يف 

خما�شي��ة "ال�شه��ر ال�شابع" �شم��ن م�شل�شل "حدوتة 
ح��ب" ال��ذي �ش��ّورت دوره��ا في��ه وه��ي حامل.  

اخلما�شي��ة ق��ام باإخراجه��ا فيلي��ب اأ�شم��ر، م��ن 
تاألي��ف رايف وهب��ة، وجت�ّشد فيه��ا �شريين 
دور طبيب��ة نف�شي��ة و�شاحب��ة �شخ�شي��ة 
مركب��ة. وق��د اأرادت �شريين الت��ي خا�شت 
العام املا�شي املاراثون الدرامي مب�شل�شل 

"قناديل الع�شاق" اأن تهدي جمهورها خما�شية 

ج�ّش��دت فيه��ا واح��داً من اأجم��ل اأدواره��ا �شمن حبك��ة درامية 
قوي��ة. م�شل�ش��الت اخلما�شي��ات كان��ت ق��د اأثبت��ت جناحه��ا يف 
املوا�ش��م املا�شية، �شّيم��ا واأّنها تخلو م��ن التطويل وامللل الذي 
ي�ش��وب معظم امل�شل�شالت الرم�شاني��ة، فهل تعيد �شريين مو�شة 

اخلما�شيات؟
 نيكول �شابا

ابت�ش��م احل��ظ للفنانة نيك��ول �شابا هذا الع��ام، فبعد جناحها يف 
م�شل�ش��ل "مذكرات ع�شيقة �شابق��ة" الذي ت�شّدر ا�شمها فيه اأ�شماء 
كب��ار جنوم الدرام��ا ال�شورّية، يف تاأكيد م��ن ال�رشكة املنتجة اأن 
ا�ش��م نيكول مغ��ٍر لت�شويق امل�شل�شل، وق��ع اختيار املنتج 
�شادق ال�شباح عليها لتكون بطلة م�شل�شل "الهيبة" 
يف جزئ��ه الثاين، اإىل جان��ب املمثل تيم ح�شن. لن 
تكون نيكول �شاب��ا بديلة لزميلتها نادين جنيم، 
التي انته��ى دورها يف امل�شل�ش��ل، ووجد كاتب 
العم��ل وخمرجه �شيغ��ة �شل�ش��ة الإخراجها من 
�شياق االأحداث دون امل���ّض بالت�شل�شل الدرامي 
للعم��ل.  نيك��ول واجه��ت حرب��ًا قب��ل 
انط��الق الت�شوير، فعم��ل البع�ض 
على تهمي�ض دورها خ�شو�شًا 
بو�ش��ر  اأّول  اإط��الق  م��ع 
دعائ��ي للم�شل�ش��ل الذي 
ح�ش��ن  تي��م  ت�ش��ّدره 
كل  فب��دا  منف��رداً، 
النجوم امل�شاركني يف 
العمل هام�شيني، اإىل اأن 
ط��رح البو�ش��ر الر�شمي، الذي 
جم��ع كل املمثل��ني ح��ول البط��ل 
الرئي�شي.  وبعيداً ع��ن الدراما امل�رشية، 
تخو���ض نيك��ول التجرب��ة الرم�شاني��ة هذا 
الع��ام متوّجهة اإىل جمهور عربي اأو�شع، يف 
دور ق��د يكّر�شه��ا جنم��ة رم�شانية يف حال 

جنحت يف خطف قلوب امل�شاهدين.

رّوج ع��دد كب��ري م��ن ع�ش��اق املطرب��ة امل�رشي��ة �شريي��ن عب��د 
الوهاب لواقعة ا�شتدراجها بوا�شطة م�شت�شارها الفني و�شديقها 
املق��رب املطرب ح�شام حبي��ب لل�شفر اإىل رو�شي��ا بزعم ت�شوير 
حلق��ة خا�شة ع��ن م�شاركة املنتخب امل���رشي يف بطولة كاأ�ض 
الع��امل لكرة القدم، لتجد نف�شه��ا بالنهاية فري�شة للمقلب اجلديد 
للفن��ان رامز ج��الل، واحلقيقة بح�شب م�ش��ادر مقربة من اإعداد 
الرنام��ج، اأن �شريين اتفقت عل��ى كل التفا�شيل املالية والفنية 
وكان��ت على علم كام��ل باملقلب وطريقة تنفي��ذه ولكنه رف�ض 
تاأكي��د ت�شوير احللقة من عدمه خا�شة واأّن جدول �شريين طوال 
االأي��ام املا�شي��ة كان م�شغ��واًل بحف��الت يف دب��ي وجتهي��زات 

االألبوم اجلديد يف القاهرة.

امل�ش��در نف�ش��ه نف��ى اأي��ة �شل��ة للمطرب ح�ش��ام حبي��ب بق�شة 
م�شارك��ة �شريين عب��د الوه��اب يف املو�شم اجلديد م��ن برنامج 
"رام��ز حتت الثلج"، بينما رف�ض تو�شي��ح موقف ع�شو احتاد 
ك��رة الق��دم امل���رشي جمدي عب��د الغن��ي يف ا�شت��دراج النجوم 
للوق��وع يف فخ رامز جالل بدياًل ع��ن االعالمي اللبناين ني�شان 
ال��ذي ت�ش��دى للمهم��ة الع��ام املا�شي.وبح�ش��ب ت�رشيبات من 
مع�شك��ر املنتخب الوطني امل�رشي لكرة القدم الذي اأقيم موؤخراً 
يف �شوي���رشا مت تاأكي��د م�شاركة جمدي عبد الغن��ي يف ا�شتدراج 
واالتف��اق مع عدد من جنوم ك��رة القدم امل�رشية ويف مقدمتهم 
املح��رف رم�ش��ان �شبح��ي وت��ردد اأّن الالع��ب حمم��د �شالح 

�شارك اأي�شًا يف الرنامج ورافقه النجم عبداهلل ال�شعيد.

قبل انطالق ماراثون رمضان 2018 أي نجمة لبنانية ستحسم المنافسة لصالحها؟ منة 
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