
شيماء ضحية الـ"فيسبوك"

كرارة يعود لـ"حرب كرموز"

فرنسا آخر محطات 
"A Quiet Place"الـ

نيللي توضح قصة عودتها إلى طليقها

وقع��ت الفنان��ة �صيم��اء �صي��ف �صحي��ة ل�صفح��ة مزيف��ة 
عل��ى في�صبوك حتمل ا�صمه��ا، بعد ان قام مدي��ر ال�صفحة 
بن���ر خرب يعلن خالله للجمه��ور انف�صالها عن خطيبها 
املنت��ج حممد كارتر، حيث فوِجئ��ت بات�صاالٍت عديد من 
اأ�صدقائه��ا ل�صوؤالها عن حقيق��ة االأمر. علمًا باأن عالقتها 
بخطيبه��ا جي��دة وهما ي�صتع��دان للزواج خ��الل ال�صيف 
املقب��ل. جت��در االإ�ص��ارة اإىل اأنه��ا تبا���ر خ��الل الف��رة 
احلالي��ة بت�صوير دورها يف م�صل�ص��ل "باحلجم العائلي" 
م��ع الفنان يحيي الفخراين. وهو امل�صل�صل الذي �صتتواجد 
من خالله يف ال�صباق الرم�صاين. علمًا باأنها اعتذرت عن 
اأكرث م��ن عمل ب�صبب امل�صل�صل اجلديد خا�صة واأن غالبية 

امل�صاهد ُتنفذ يف مدينة مر�صى علم.

ي�صتاأن��ف النجم اأم��ر كرارة ت�صوي��ر م�صاهده فى 
فيل��م "حرب كرموز"، اخلمي���س فى مدينة االإنتاج 
االإعالم��ى، بعد فرة توقف ب�صب ان�صغاله مب�صل�صل 
"كلب�س2"، املنتظر عر�صه فى ال�صباق الرم�صانى 
املقب��ل، ويحر�س اأمر م��ا بني احلني واالآخر على 
االنتهاء من ت�صوير الفيل��م، وي�صتمر الت�صوير فى 
مدين��ة االإنت��اج االإعالم��ى مل��دة 3 اأي��ام وبعدها 
ينتق��ل اإىل ديكور اآخ��ر فى نزلة ال�صم��ان لت�صوير 
امل�صاه��د االأخ��رة م��ن الفيلم ويدخل ف��ى مرحلة 

املونتاج ا�صتعداًد لعر�صه فى ال�صينمات.

ت�صتقب��ل دور العر���س ال�صينمائي��ة يف فرن�ص��ا ي��وم 
20 يوني��و فيلم الرع��ب A Quiet Place، وهو 
العمل الذي تدور اأحداث��ه فى مرزعة هادئة ت�صكنها 
اأ���رة �صغ��رة، ولكنه��ا تتعر���س اإىل رع��ب كب��ر 
بع��د هج��وم االأ�صب��اح والكائن��ات املخيف��ة عليهم، 
وجت�ص��د اإميلي بالن��ت دور االأم بينما خم��رج العمل 
ج��ون كرا�صين�صكى وامل�ص��ارك يف الفيلم يقوم بدور 
زوجه��ا والذي ال يهتم بامل�صاعر وي�صع دومًا ن�صب 
عيني��ه حماي��ة عائلته واحلف��اظ عليه��م، ويتنا�صى 
دوم��ًا معانات��ه.  الفيل��م م��ن بطولة اإمييل��ي بالنت 
ون��وح جي��ب وميلي�صن��ت �صيموندز وكاي��د وودوارد 
ودوري�س مكارثي وجون كرا�صين�صكي واخراج جون 

كرا�صين�صكي.

�صيط��رت حالة م��ن الغ�صب على النجم��ة امل�رية نيللي 
ك��رمي بعدما فوجئت باإحدى املج��الت تن�ر تقريراً يزعم 
عودته��ا اإىل طليقه��ا هاين اأب��و النجا بع��د اإنف�صالها عنه 
من��ذ اأك��رث م��ن عامني.وعلمت م�ص��ادر انه رغ��م غ�صبها 
واعتياده��ا على جتاهل الرّد عل��ى االأخبار الكاذبة لكنها 
مل تق��ف �صامتة ه��ذه امل��رة، واأكدت اأن كل م��ا ن�ر غر 
�صحيح.واأو�صح��ت اأن م��ا فعلته املجل��ة يتعار�س متامًا 
م��ع مبادئ ال�صحاف��ة، نافية كل ما ذك��ر يف التقرير عن 
عودته��ا لطليقه��ا وا�صتعداده��ا الإقام��ة حفل كب��ر لهذه 
املنا�صبة.واأ�صاف��ت ك��رمي اأن التقري��ر ال��ذي ن���ر ن�ص��ب 
ت�ريح��ات كثرة كاذبة على ل�صانه��ا ب�صاأن عودتها اإىل 

طليقها.

عائ�سة تور�ن �سريكة �ساتاي �ول�سوي يف م�سل�سله �جلديد بعد كل �ملر�سحات : بورجو بريبجيك ن�سليهان �تاغول و �أ�سلي ميلي�سا باموك بينما 
�أ�سبح �لن�سيب لعائ�سة تور�ن. 
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

اليأس والحرية 
ال يجتمعان

محمد عبد الجبار الشبوط

ق��د يك��ون مفهوم��ا ان يك��ون بع���س النا���س �صع��روا بعدم 
امكاني��ة ا�صق��اط نظ��ام �ص��دام ح��ني كان يف اوج قوت��ه. 
فق��د مار���س الرج��ل اق�ص��ى درج��ات الق�ص��وة والقمع بحق 
معار�صي��ه، وحكم باحلدي��د والنار من خ��الل اجهزة االمن 
واال�صتخب��ارات، و�صف��ى كل مناف�صي��ه يف حزب��ه احلاك��م 
ف�ص��ال ع��ن الت�صفي��ات اجل�صدي��ة املتتالي��ة بح��ق الق��وى 
ال�صيا�صي��ة املعار�صة، ومتتع بدع��م خارجي اقليمي ودويل 
قل نظ��ره، وتربع على قيادة خام���س جي�س يف العامل كما 
يقال. يف تلك االيام كان التفكر با�صقاط نظام �صدام نوعا 
من امل�صتحيل، نوعا م��ن التفكر اخليايل الذي ي�صعب على 

املواطن العادي ت�صوره.
وم��ع ذلك، فقد ُوجد يف النا�س، يف داخ��ل العراق وخارجه، 
َم��ن مل يت�صل��ل اليا���س اىل قلوبه��م وال ال�صع��ور بالعجز اىل 
نفو�صه��م، ممن ا�روا على موا�صلة العمل من اجل االطاحة 
ب�صدام وا�صقاط نظامه وحترير ال�صعب من نره. وكان على 
را���س ه��وؤالء ال�صه��داء ال�صعداء حمم��د باقر ال�ص��در وحممد 
حمم��د ال�صدر، ا�صاف��ة اىل االح��زاب ال�صيا�صي��ة املعار�صة 
ويف مقدمته��ا ح��زب الدعوة واحل��زب ال�صيوع��ي واملجل�س 
االعلى للث��ورة اال�صالمي��ة واالحزاب الكردي��ة وغرهم من 
االح��زاب الوطنية املعار�صة، ف�صال عن موكب طويل مهيب 
من ال�صخ�صيات امل�صتقلة املعار�صة امثال �صعد �صالح جرب 
واحم��د اجللبي وحممد بح��ر العلوم وغرهم الكثر. رغم كل 
اجل��ربوت والعن��ف والطغيان مل ي�صعر ه��وؤالء بالياأ�س حتى 

�صقط النظام بثمن باه�س يف ٩ ني�صان عام ٢٠٠٣.
لك��ن لي���س مفهوم��ا ان ي�صعر البع���س من امكاني��ة التغير 
ال�صيا�ص��ي يف الو�ص��ع الراه��ن. واقع احل��ال االن يف الدولة 
العراقي��ة ال ير�صي االن�صان. فبع��د �صل�صلة طويلة من عيوب 
التا�صي���س واخط��اء املمار�ص��ة )مث��ل الطائفي��ة ال�صيا�صي��ة 
واملحا�ص�ص��ة الفئوية وت�صوي��ه الدميقراطية( احتلت الدولة 
موقع��ا متمي��زا يف قائم��ة ال��دول الفا�صل��ة، ورداءة االداء 
احلكوم��ي، وتراجع اخلدمات، وانت�ص��ار الف�صاد، وعدم قدرة 
الطبق��ة ال�صيا�صي��ة احلاكم��ة عل��ى ا�صع��اد النا���س وتوف��ر 
احلي��اة الكرمي��ة له��م.  وال ميك��ن ل�صع��ب ان ير�ص��ى عل��ى 
ا�صتم��رار و�ص��ع كهذا. واملتوق��ع ان ينادي مفك��رو ومثقفو 
ه��ذا ال�صع��ب بالتغي��ر، وان ي�صع��ى مواطن��وه الفعالون اىل 
اجن��از التغي��ر مبا توفر من اليات وامكاني��ات. ومهما قيل 
ع��ن ف�ص��اد الو�صع الراه��ن، فانه ال ميكن ان يق��ارن ببط�س 
�ص��دام ودمويت��ه، وعلي��ه فلي�س م��ن املتوق��ع واملفهوم ان 
ي�ص��اب النا���س باليا���س واالحب��اط م��ن امكاني��ة التغير 
واال�ص��الح. فلي�س مبقدور النظ��ام ال�صيا�صي احلايل ا�صكات 
ا�ص��وات الداعني اىل اال�صالح، وال اعتق��ال النا�صطني منهم 
يف �صبي��ل التغير. فال�صعب يتمت��ع بحرية مل يتمتع بها من 
قب��ل، وبامكان��ه ا�صتثمار  احلري��ة يف عمل �صلم��ي �صيا�صي 
�رعي من اجل اال�صالح والتغير بطرق ا�صولية كما تفعل 
ال�صع��وب االخ��رى بدون احلاجة اىل العن��ف والتخريب.  اما 
االكتف��اء بلعن ال�صيط��ان وا�صتخدام لغة ال�صتائ��م وال�صباب 
والعب��ارات البذيئة غر الالئقة م�صحوبًة بالتذمر وال�صجر، 
والتعب��ر امل�صتمر ع��ن الياأ�س واالحب��اط وال�صعور بالعجز، 
والرويج لفكرة ا�صتحالة التغير، فان ذلك لن ي�صحح خطاأً 

ولن ي�صلح حاال ولن يق�صي على ف�صاد. 
لي���س مفهوم��ا البت��ة ال�صع��ور باليا�س بوج��ود احلرية التي 
تتيح للمواطن ا�صكاال من الن�صال والعمل والن�صاط ال ميكن 
التفكر بها يف ظل اال�صتبداد والدكتاتورية والطغيان. قليل 
م��ن االمل والتف��اوؤل والثقة بالنف�س كفي��ل بتغر احلال اىل 

ماهو اح�صن منه.

جينا ديوان وتشانينغ تاتوم 
بعد زواج دام 9 أعوام

عمليات التجميل تغير مالمح ليلى 
غفران بالكامل 

تستغيث على فيس بوك  
 اأعلن��ت الراق�صة واملمثلة جينا ديوان انف�صالها عن زوجها 
املمث��ل ت�صانينغ تاتوم بعد زواج دام ت�صع��ة اأعوام.  واأعلنت 
جين��ا )37 عامًا( ه��ذا النباأ ع��رب �صفحتها عل��ى اإن�صتغرام، 
وكان ت�صانين��غ )37 عام��ًا( ق��د التقى جينا خ��الل ت�صوير 
فيل��م " �صتي��ب اب" ع��ام 2006، وتزوج��ا يف يوليو )متوز( 
2009. ون���رت جين��ا بيان لها ه��ى وت�صانينغ جاء فيه: 
"لقد اخرنا بحب اأن ننف�صل، لقد وقعنا يف احلب منذ عدة 
اأع��وام، وحظين��ا برحل��ة �صحرية مع��ًا". واأ�صاف��ا "مل يتغر 
�ص��يء ب�صاأن مقدار احلب املتبادل بيننا، ولكن احلب مغامرة 
جميلة تاأخذنا يف م�ص��ارات خمتلفة". واأو�صحا "�صوف نظل 
اأ�رة و�صوف يظل حبنا يحيط بابنتنا ايفريل."  ي�صار اإىل اأن 
ت�صانين��غ وجين��ا لديهما ابنة �صتتم عامه��ا اخلام�س يف 31 

مايو )اأيار( املقبل.

حت�صن��ت احلالة ال�صحي��ة للممثلة اأمل رزق، الت��ي تعر�صت لوعكة 
العناي��ة املرك��زة  اإيداعه��ا بغرف��ة  ا�صتلزم��ت  �صحي��ة مفاجئ��ة، 
مب�صت�صف��ي ال�رط��ة، مبنطق��ة العجوزة يف اجلي��زة. وك�صف م�صدر 
مق��رب من رزق، تفا�صي��ل اإ�صابته��ا قائاًل اإنه��ا: »فوجئت بتزايد 
�رع��ة �ربات قلبه��ا، م�صاء االأحد املا�ص��ي، واعتقدت اأنها نزلة 
ب��رد جراء تغ��ر االأج��واء املناخية، ولك��ن االأمل ا�صت��د عليها حتي 
ال�صاع��ات االأويل م��ن �صباح االإثن��ني، ما دفعها للتوج��ه اإىل عدد 
من م�صت�صفي��ات القاهرة، التي رف�ص��ت ا�صتقبالها لغياب االأماكن 
ال�صاغ��رة يف غ��رف العناي��ة املركزة«.واأ�ص��اف ان »اأم��ل مل جت��د 
اأمامها غر اال�صتغاثة عرب �صفحتها على في�س بوك، تلقت ات�صااًل 
بعدها من املتح��دث الر�صمي لوزارة ال�صحة الدكتور خالد جماهد 
ال��ذي اأكد توفر مكانًا لها داخل غرف��ة العناية املركزة مب�صت�صفي 

ال�رطة، حيث ترقد حتى ال�صاعة«.

 يدم��ن بع���س الفنان��ني مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي، 
لدرج��ة اأّن الهوات��ف النّقال��ة ال تف��ارق اأيديه��م اإال وقت 
الن��وم، ح��ال الكثري��ن م��ن مدمن��ي مواق��ع التوا�صل، 
و"توير" على وجه اخل�صو�س.  بع�س الفنانني يدركون 
اأهمّي��ة مواقع التوا�صل، اإال اأّنه��م ياآثرون االبتعاد عنها، 
تارك��ني �صفحاتهم ال�صخ�صي��ة بعهدة "اأدمن" جممل ما 
ين�ره عبارة عن بيانات �صحفية، اأخبار الفنان، �صوره 
واإ�صدارات��ه اجلدي��دة، اإال اأّن��ه ال يتفاعل م��ع املتابعني، 

رغم اإدراكه اأهمية هذا التفاعل يف تقريب امل�صافات.
 يوؤم��ن بع�س الفنان��ني اأّن اأهم اأ�ص���س النجومية االإبقاء 
على هذه امل�صافات، بينما يوؤمن كثرون اأّن االبتعاد يف 

ع�ر ال�صو�صال ميديا �صيف ذو حّدين.
 فم��ن ه��م اأك��رث النج��وم ك�ص��اًل عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل 

االجتماعي؟
 هيفاء وهبي

رغ��م اأّنها كانت م��ن اأوائ��ل الفنانني الذي��ن ن�صطوا عرب 
مواق��ع التوا�صل االجتماعي خ�صو�صًا "توير"، ابتعدت 
هيف��اء وهب��ي من��ذ اأكرث من �صنة ع��ن ال�صو�ص��ال ميديا، 
��ة لالإعالن  وبات��ت �صفحته��ا على "توي��ر" جمّرد من�صّ
عن اأعماله��ا، مع توا�صل �صبه معدوم م��ع متابعيها. اإال 
اأّن هيف��اء، ال تزال قادرة يف كل مّرة تكتب فيها تغريدة 
على خطف االأ�صواء، خ�صو�صًا عندما ت�صتخدم ح�صابها 
عل��ى "توير" للرد على ال�صائعات، بلغة مبا�رة ال جتيد 

التنميق وال الدبلوما�صية.
مروان خوري

يف الف��رة االأخرة، كّثف الفنان م��روان خوري تواجده 
عل��ى "توي��ر" اإال اأّن جمم��ل م��ا ين���ره ه��و اإعالن��ات 

لربناجمه اجلديد "طرب".
ياآث��ر مروان االبتع��اد عن مواقع التوا�ص��ل االجتماعي، 
جمم��ل م��ا ين���ره ع��رب �صفحات��ه اإعالن��ات حفالت��ه، 

تو�صي��ح اإن اقت�ص��ى االأم��ر، تهنئ��ة مبنا�صبة 
وطنية، اإال اأّنه نادراً ما يكتب 
تغري��دات ع��رب ح�صاب��ه على 

"توير" ون��ادراً ما يتوا�صل مع 
معجبيه.

نا�صيف زيتون
يعترب الفنان ال�صاب نا�صيف 
الفنان��ني  اأبع��د  زيت��ون 
التوا�ص��ل  مواق��ع  ع��ن 

ي�صّل��م  االجتماع��ي، 
ح�صاباته ل�ركة خمت�صة 
اأخب��اره،  بن���ر  تق��وم 
بالتوا�ص��ل  يق��وم  وال 
م��ع املعجب��ني وال حتى 
بكتاب��ة تغريدات. وتعترب 

�صفح��ة نا�صي��ف عل��ى 
اأ�صعف  م��ن  "توي��ر" 
اأّن  اإذ  ال�صفح��ات، 
جممل ما ين�ر عليها 
تغريدات  اإع��ادة  ه��و 
اأي  املعجب��ني، دون 
اأو  فعل��ي  توا�ص��ل 
اإعالن��ات  حت��ى 

حفالت��ه،  ع��ن 
وج��دت  واإن 
ت�صي��ع يف ك��ّم 

الريتويت. �صعبية النجوم املبتعدين عن مواقع التوا�صل 
االجتماعي مل تخفت، ويعتقد كثرون اأّن ابتعادهم كان 
ل�صاحله��م، اإذ اأّن كل ت�ري��ح يطلق��ه جنم اآث��ر االبتعاد 
ع��ن التوا�ص��ل اليوم��ي ياأخ��ذ طابع��ًا م��ن االأهمية، 
يفتقدها النجوم الذين اأ�صبح وجودهم على مواقع 
التوا�صل �صبه يومي، ومل يعد اجلمهور ينتظر من 

اإطالالتهم الكثر.
 ملحم زين

عل��ى الرغم م��ن ال�صعبية الكب��رة التي يحظى 
به��ا الفنان ملحم زي��ن، اإال اأّن ع��دد متابعيه 
يتج��اوز  ال  ج��داً  �صئي��ل  "توي��ر"  عل��ى 

الب�صعة اآالف.
ال  اأّن��ه  م��راراً  ملح��م  اأعل��ن  فق��د 
يجي��د  وال  "توي��ر"،  يت�صّف��ح 
التعام��ل م��ع ال�صو�ص��ال ميدي��ا، 
وياآثر االبتعاد عنها، اأما �صفحته 
اإعالن��ات  تن���ره  م��ا  فمجم��ل 

حلفالته.
 وائل كفوري

ن�صط الفنان وائل كفوري موؤخراً 
عل��ى "توي��ر" اإال اأّن م��ا يكتبه 
باللهج��ة  �صع��ر  ع��ن  عب��ارة 
العامّية. ورغم التفاعل الكبر 
م��ع التغري��دات الت��ي يكتبها 
ي��زال  ال  قّلته��ا،  عل��ى  وائ��ل 
الفن��ان ال�ص��اب م���راً عل��ى 
االبتع��اد عن ال�صو�ص��ال ميديا 
وال يتوا�ص��ل م��ع معجبيه من 

خاللها.

 طرح��ت الفنانة ليلى غف��ران اأغنية جديدة بعن��وان "جابني 
الغ��رام"، بع��د ف��رة م��ن االنقط��اع ع��ن تق��دمي اأي اأعم��ال 
غنائي��ة، لتثر �صوره��ا ا�صتغراب اجلمهور ب�ص��دة نظراً لتغر 
مالحمها عل��ى نحو الفت. ليلى غفران اأث��ارت �صجة باأحدث 
�صوره��ا م��ع طرحه��ا االأغنية اجلدي��دة، والتي احت��وت على 
�ص��ور اأحدث جل�صة ت�صوي��ر خ�صعت لها، والت��ي اأبرزت تغر 
مالحمه��ا على نح��و جعل البع���س يقارنه��ا بالفنانة هيفاء 
وهب��ي. وانتق��د بع���س رواد مواق��ع التوا�ص��ل اأح��دث �ص��ور 
لليل��ى غفران معتربي��ن اأن مالحمها اأ�صبح��ت خمتلفة ب�صكل 
الف��ت، واإنه��ا اأ�صبحت ن�صخة ع��ن هيفاء وهب��ي. بينما دافع 

حمب��و ليلى غف��ران عنها موؤكدين اأن املكي��اج هو الذي جعل 
جنمتهم املف�صلة تبدو خمتلفة املالمح، ولكنها مازالت نف�س 
�صكله��ا املعتاد عليه. الغري��ب يف االأمر، اأن اأحدث �صور لليلى 
غفران جعلت اجلمهور ي�صبهها بهيفاء وهبي، وذلك بعد فرة 
�صغ��رة م��ن �صورها الت��ي اأثارت ج��داًل اأي�صًا ولك��ن �صبهها 
البع�س حينها باأنها اأ�صبحت ت�صبه الفنانة اأحالم. وكان اأخر 
ظهور لليلى غفران يف منت�صف العام املا�صي حيث كانت قد 
بداأت تنق���س وزنها وتخ�صع جلل�صات تن�صيق للقوام من اأجل 
اال�صتع��داد للعودة لن�صاطها الفن��ي، اإال اأن اآخر ظهور لها اأثار 

ده�صة اجلمهور ب�صدة.

هؤالء النجوم األكثر كساًل على "تويتر"... 

هيفاء وهبي ابتعدت وحساب ناصيف زيتون األسوأ
انفصال أمل 

رزق

�الن , وملتابع����ة �خر �مل�ستجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ساحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية , وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 
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�خلا�����ص بن����ا, و�أي�سًا �لدخول �إىل �أي �سفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
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