
زياد برجي .. شو حلو فرضت 
نفسها علساحة 

نور: لم أتواجد وقت وقوع 
حادث حريق »رحيم«

براد بيت مذيع نشرة جوية

 لطيفة ممثلة اذاعية 

 ك�س��ف  �لفنان �للبناين زياد برجي �أنه يجد نف�سه 
بالغن��اء �أكرث من �لتمثيل و�لتلح��ن، رغم تاأكيده 
يف بد�ي��ة �لأم��ر على �أن��ه يجد نف�س��ه يف �لثالثة، 
ليع��ود ويقوم بتغي��ر ر�أيه .  و ��س��اف برجي يف 
حدي��ث �سحف��ي لح��دى �لرب�م��ج �لتلفزيونية يف 
�حدى �لف�سائيات �للبناني��ة �ن �لأغنية "�لهيت"، 
"�س��و حل��و"  فر�س��ت نف�سه��ا ب�س��كل كب��ر على 
�ل�ساح��ة �لفنية". و��سار �ىل �ن��ه لي�س على خالف 
م��ع �لفنانة �للبنانية �لي�سا و�مكانية �ل�سلح معها 
بع��د تردد �لكثر م��ن �لقاويل حول وجود خالف 
معه��ا م�ست��دركا �نه يتمنى �لكف ع��ن تكر�ر نف�س  

هذه �لحاديث.

ن��ور جمهوره��ا  �للبناني��ة  �لنجم��ة  طماأن��ت 
عق��ب حادث �حلريق �لذي وق��ع، �سباح �ليوم 
�ل�سب��ت، د�خل موقع ت�سوي��ر م�سل�سلها �جلديد 
"رحي��م" با�ستودي��و كين��غ توت عل��ي طريق 
م���ر �إ�سكندري��ة �ل�سح��ر�وي.   وقال��ت ن��ور 
ل���24، �إنها بخ��ر ومل تكن مرتبط��ة بت�سوير 
م�ساه��د حينه��ا، م�سيفة �أنها حتم��د �هلل علي 
عدم �إ�سابة �أحد مبك��روه قائلة: "قدر �هلل وما 
�ساء فع��ل". وي�سارك يف بطولة "رحيم" يا�ر 
ج��الل ودين��ا وح�س��ن ح�سني و�إيه��اب فهمي 
و�س��ربي فو�ز وكوكبة من �لنجوم، من �إخر�ج 

حممد �سالمة. 

�لثنائي��ة غ��ر  �ل���ر�كات  �أك��رث  م��ن  و�ح��دة  يف 
�لتقليدية، حل �لنجم �لأمريكي بر�د بيت، يف �إحدى 
حلق��ات برنام��ج "جيم جيف��ري �س��و" �لتلفزيوين، 
وذل��ك كمذيع ن�رة جوية، ليق��دم توقعات �لطق�س 
ملو�سم ك��رة �ل�سلة �لقادم يف �أمري��كا، ب�سكل هزيل 
�ساخر حول ظاهرة تغر �ملناخ. و��ستهل بر�د بيت 
�حللقة باإطالق نكتة ذ�ت مغزى منوهًا ملالحظات 
خطرة ح��ول �لعو�قب �ملحتملة م��ن تغر �ملناخ، 
قائ��اًل: كن��ت �أت�سك��ع مع �سديق��ى لي��ربو جيم�س، 
حي��ث �ساألني ما ح��ال �لطق�س هناك عن��دك؟ لأنه 
طوي��ل �لقامة مقارنة ب��ي، لأجيبه "كما هو �حلال 
عن��دك.. يتغر بوترة مل ي�سبق لها مثيل يف تاريخ 

�لإن�سان"، 

ُتط��ل �لفنان��ة لطيف��ة ع��رب �أث��ر �لر�دي��و من 
خالل م�سل�سل �إذ�عي جديد �سُيعَر�س عرب �أثر 
موجات �سبك��ة �ل�رق �لأو�سط لتق��ّدم نف�سها 
كممثل��ة �إذ�عي��ة للم��رِة �لأوىل يف م�سرته��ا 

�لفنية.
 وه��و بعن��و�ن "ر�بع جار"، م��ن كتابة حممد 
�لدر�م��ا  لنوعي��ة  وينتم��ي  ر�ج��ح،  �س��الح 
�لإجتماعية �لكوميدية، فيما ي�سارك ببطولته 
�لفن��ان �لكومي��دي �أحم��د عي��د، ط��ارق عب��د 
�لعزيز، �أمل رزق بالإ�سافة �إىل �لفنان �لقدير 

عبد �لرحمن �أبو زهرة.

اأحيت املطربة املغربية جنات حفاًل غنائيًا، ، على م�سرح جامعة االأهرام الكندية، بح�سور االآالف من الطلبة، وذلك مب�ساركة املطرب امل�سري حممود الع�سيلي الذي 
قدم الفقرة الثانية من احلفل.  
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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 �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

 "النمر األسود" تشارك 
الزعيم  بطولة "عوالم 

كيت بالنشيت تترأس لجنة تحكيم 
مهرجان كان السينمائي

فيلم "أفينجرز: إنفينيتي 
وور" يحطم األرقام القياسية 

بعد مواجهات مع الشرطة.. العثور على جثة مطارد 
ساندرا بولوك

سفيرة لحملة "انتي االهم "

بد�أت �لفنانة وفاء �سامل ت�سوير م�ساهدها يف م�سل�سل "عو�مل خفية" 
م��ع عادل �إم��ام، و�ملقرر عر�س��ه يف �سهر رم�س��ان �ملقبل، ون�رت 
بطلة فيلم "�لنمر �لأ�سود" �أول �سورة لها من كو�لي�س �لعمل، وظهرت 
خاللها مرتدي��ة �حلجاب وب�سحبة �لزعيم عادل �إمام "عو�مل خفية"  
م�سل�سل بطولة عادل �إمام، وفتحي عبد �لوهاب، ومي �سليم، وب�رى، 
وهبة جم��دي، و�سالح عب��د�هلل، و�أحمد وفيق، ونور ق��دري، و�أ�سامة 
عبا���س، وخال��د �أنور، و�س��ارة نور، وحمم��ود فار���س، و�أحمد عبد�هلل 
حمم��ود، وتاألي��ف �أم��ن جم��ال، وحمم��د حم��رز، وحمم��ود حمد�ن، 
و�إخ��ر�ج ر�م��ي �إم��ام.  وتدور �أحد�ث��ه حول كاتب �سح��ايف ورو�ئي 
� ويحب ق�ساء وق��ت طويل معهم، تقع يف  �سه��ر، يرتب��ط بعائلته جدًّ
ي��د هذ� �لكاتب عدد من �لوثائ��ق �ملهّمة و�لتي ترتبط بخيانة وف�ساد 
لعدد من �مل�سوؤولن يف �لدولة، ما يدفعه لن�ر هذه �لوثائق، وهو ما 

ُيدخله يف �أزمات وم�ساكل كبرة،

�إخت��رت �لفنان��ة �ل�سورية كنده علو�س �سف��رة للم�روع �جلديد 
حلمل��ة "�أنت��ي �لأه��م" �ملعني��ة بحق��وق �مل��ر�أة. و�أقي��م موؤمتر�ً 
�سحافي��ًا م��ن �أج��ل تن�سيبه��ا �سفرة مل���روع �حلمل��ة �جلديد 

�ملعني بحماية وحت�سن �سحة �لفتيات خالل �لفرتة �ملقبلة.
و�أك��دت "علو���س" عل��ى �أن �سب��ب حما�سه��ا للم���روع هو كون 
�لفتي��ات م��ن �أكرث �لفئات �لت��ي تتعر�سن للظل��م د�خل �ملجتمع 

ب�سكٍل عام، وخا�سًة خالل فرت�ت �لأزمات و�حلروب.
 م�سددة على �رورة نبذ فكرة �لعنف و�لتمييز �سد �لإناث

و�عت��ربت يف حديثها �أن �أبناء وطنها �ل�سورين �لذين جلاأو� �إىل 
م�ر �أوف��ر حظًا من غرهم يف ظروف �ملعي�س��ة، خا�سًة و�أنهم 
يعي�س��ون يف �ملجتمع �مل�ري ب�سكٍل طبيع��ي ولي�س مبخيمات 
جلوء حيث �أنهم بالرغم من حنينهم للعودة �إىل �سوريا، يعي�سون 
بو�س��ٍع �أف�سل يف م�ر من دول �آخرى يتعر�س فيها �ل�سوريون 

من��ذ عقدين، �سعدت �ملمثلة كي��ت بالن�سيت لالأ�سو�ء بعدما 
ج�س��دت �سخ�سية �مللك��ة �إليز�بيث �لأوىل يف فيلم من �إخر�ج 
�س��كار كابور، وهو �لدور �لذي حازت عنه �ملمثلة �ل�سرت�لية 
على �أول جائزة �أو�س��كار لها. وفازت بالن�سيت بثاين جائزة 
�أو�س��كار له��ا ع��ام 2014، بعدما ج�س��دت دور �سيدة تو�جه 
�أوقات��ًا �سعب��ة يف فيل��م "بل��و جا�سم��ن"، للمخ��رج وودي 
�لآن، بجان��ب جمموع��ة �أخ��رى م��ن �جلو�ئ��ز، ت�سم��ل ث��الث 
جو�ئ��ز غول��دن غل��وب وث��الث جو�ئ��ز بافتا وث��الث جو�ئز 
لر�بط��ة �ملمثل��ن. وم��ن �ملق��رر �أن تلع��ب بالن�سي��ت )48 
عامًا( �لأ�سبوع �ملقبل دور�ً جديد�ً، حيث �سوف ترت�أ�س هيئة 
حكام مهرج��ان كان �ل�سينمائي �ملوؤلفة م��ن ت�سعة �أع�ساء. 
وقال��ت بالن�سي��ت يف بيان: "لق��د ذهبت لكان بع��دة �أ�سكال 
على مد�ر �لأع��و�م: ب�سفتي ممثلة ومنتجة يف �أفالم ناف�ست 
عل��ى جو�ئز و�أفالم مل تناف�س" م�سيفة" ولكنني مل �أحظ �أبد� 
مبتع��ة م�ساهدة جمموعة من �لأف��الم �لر�ئعة �لتي يعر�سها 
هذ� �ملهرجان". و�أ�سافت بالن�سيت، �لتي فازت عام 2005 
بجائ��زة �أو�س��كار �أف�سل ممثلة م�ساعدة ع��ن دورها يف فيلم 
"ذ� �يفيوتر"، للمخرج مارتن �سكور�سيزي، حيث ج�سدت دور 
�ملمثلة كاثرين هيبورن "�أ�سعر بالتو��سع حل�سويل على هذ� 
�ل���رف وم�سوؤولية تر�أ�س هيئة �حل��كام هذ� �لعام" . وخالل 
م�سرتها �لفنية �لتي تعود ملطلع ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي، 
ظهرت بالن�سيت يف �أكرث من 50 فيلما بالإ�سافة �إىل �سل�سلة 
م��ن �مل�رحيات ح��ول �لعامل، كما �أنه��ا عملت مع جمموعة 

من �أبرز �ملخرجن يف �لعامل.

حقق فيلم "�أفينج��رز: �إنفينيتي وور" 630 مليون دولر يف 
نهاي��ة �لأ�سب��وع �لأول لعر�س��ه، حمطما �لأرق��ام �لقيا�سية، 

ح�سبما �أ�سارت تقدير�ت.
وقال��ت �ركة "�إغزيبيتور رلي�سنز"، �لتي تتابع عائد�ت دور 
�لعر���س، �إنها و�سع��ت تقدير�تها لعائ��د�ت �لفيلم يف نهاية 
�لأ�سب��وع �لأول لعر�س��ه، على �لرغم م��ن �أن �لفيلم مل يفتتح 
بع��د يف �ل�س��ن. و�إذ� تاأك��دت �لتقدي��ر�ت، �سيتخط��ى �لفيلم 
عائ��د�ت فيل��م "�ل�ري��ع و�لغا�س��ب"، �ل��ذي حق��ق عائد�ت 
قيا�سي��ة يف نهاية �لأ�سبوع �لأول لعر�سه بلغت 542 مليون 

دولر.
ويتوق��ع �أن يحق��ق �لفيل��م �أعلى عائد�ت عل��ى �لإطالق لأول 
نهاي��ة �أ�سب��وع للعر���س يف �ل�س��وق �ملحل��ي يف �لولي��ات 
�ملتح��دة، حي��ث يتوق��ع �أن يحق��ق 542 ملي��ون دولر يف 
�لولي��ات �ملتح��دة. و�سيتم ن���ر �لأرقام �لر�سمي��ة و�سيعني 
ذل��ك تق��دم فيل��م "�أفينج��رز" عل��ى "ح��رب �لنج��وم: �لق��وة 
ت�ستيقظ"، �لذي حقق 248 مليون دولر. وبلغت قيمة �إنتاج 
فيلم "�إنفينيتى وور"، وه��و من �إخر�ج �لأخوين جو و�أنتوين 
رو�س��و، م��ا ب��ن 300 و400 ملي��ون دولر. وت��دور �أحد�ث 
�لفيل��م حول عدد من �لأبطال �خلارق��ن ل�سل�سلة مارفيل يف 

حربهم �سد �ل�رير ثانو�س.
 وي�س��ارك جمموعة م��ن �لنجوم مثل روب��رت د�وين جونيور 
و�سكارلي��ت جوهان�س��ون وبنديك��ت كمرببات���س يف �جل��زء 

�لثالث من �لفيلم، كما يف جزئيه �لأولين.
ومن �ملتوقع طرح �جلزء �لأخر يف �لفيلم يف �أيار 2019.

وياأتي "�أفينج��رز: �إنفينيتي وور" بعد ع�رة �أعو�م من طرح 
فيل��م "�لرجل �حلديدي"، �لذي ب��د�أ �سل�سلة من �أفالم �لأبطال 

�خلارقن �ل�سهرة.

 ل �س��ك يف �أن فرن�سا فقدت �أبرز مفكريها، �لذين عا�سو� 
يف �أربعيني��ات وخم�سيني��ات �لق��رن �ملا�س��ي، �أو حتى 
يف �ستينيات��ه، �إل �أن �لفك��ر فيه��ا مل مي��ت. كل م��ا يف 
�لأم��ر �أن �أماك��ن تغلغل هوؤلء �ملفكري��ن تعّر�ست لغزو 
�ل�سته��الك و�لعومل��ة. يف كتابه��ا "�ل�سف��ة �لي���رى: 
 Left"1940-1950 لفن و�ل�سغ��ف و�نبعاث باري�س�
 Bank: Art، Passion and the Rebirth
of Paris; 1940-1950 )من�س��ور�ت هرني هولت، 
352 �سفحة، 30 دولًر�(، تتذكر �ل�سحافية �لفرن�سية 
�أنيي���س بو�تي��ه �أن مقهى فلور عل��ى �ل�سفة �لي�رى من 
نه��ر �ل�سن يف باري�س بديك��وره �لد�خلي وعّماله �لذين 
يرتدون "�لبابيون" كان "جامعة" للمثقفن �ل�ساعدين 

و�ملفل�سن يف غالبية �لأحيان.
�ل�سفة �لي�رى: �لفن و�ل�سغف و�نبعاث باري�س

يف "�ل�سف��ة �لي���رى"، تتح��دث بو�تي��ه ع��ن �لكت��اب 
و�لفنان��ن و�لر�سام��ن �لذي��ن كانو� يت�ساط��رون �أ�رة 
�لن��وم و�ل�سجائر يف �أربعينيات �لق��رن �ملا�سي، عائدة 
يف �أحيان كثرة �إىل مقهى فلور، �لذي كانت �سيمون دو 
بوف��و�ر ت�ستخدمه �سندوق بري��د لر�سائلها، وكان دفء 
�ملقهى مالذه��ا من غرفة �لفندق �لب��اردة، حيث كانت 
تعي���س قرب �ملقهى. كانت وج��ان بول �سارتر و�سلتهما 
من �لكتاب �ملناه�سن للبورجو�زية يكتبون ويدخنون 
عل��ى طاولت �ملقهى، على بعد م�سافة ق�سرة من �سقة 

�سارتر �ل�سغرة يف �سارع بونابرت.
يقع مقهى فلور بجو�ر خمزن من خمازن لوي�س فويتون، 
يرت��اده �ل�سّياح �لذين �أتعبه��م �لطو�ف يف باري�س، على 

�لرغم من �أنه ما ز�ل يعتا�س على تر�ثه �لأدبي. 
فقائم��ة �مل�روب��ات م�سمم��ة كاأنه��ا غ��الف كت��اب 
م��ن كت��ب "غاليم��ار" �لتي كان��ت تن�ر �أعم��ال �سارتر 
ودو بوف��و�ر و�ألب��ر كامو. لك��ن مدير �ملقه��ى يقول �إن 

�لكّت��اب �لوحيدي��ن �لذي��ن يرت��ادون �ملقه��ى �ليوم هم 
من �مل�ساهر �لأغني��اء، رمبا لأن �ملبدعن �لنا�سئن ل 
ي�ستطيعون حتم��ل تكاليفه. �ملبدعون �ل�ساعدون �لذين 
يكتبون بالفرن�سي��ة �ليوم جندهم يف �لغالب يف �أطر�ف 
�ملدين��ة �أو يف بر�ز�في��ل �أو د�كار، ولي���س ب��ن خمازن 
�لتحفي��ات و�لعالمات �لتجارية �مل�سه��ورة على �ل�سفة 
�لي���رى لنه��ر �ل�سن. مع ذلك، ي�سلح مقه��ى فلور رمًز� 
خلوف متكرر هو موت �ملثقف �لفرن�سي، على ما ُيقال.

�آخ��ر من تناول هذ� �ملو�س��وع �ملوؤرخ �سلومو �ساند، يف 
كتابه "نهاي��ة �ملثقف �لفرن�سي: م��ن زول �إىل ويليبك" 
The End of the French �ل��ذي ب��د�أ بحنن �إىل 
تلك �لأيام، لكنه يعرتف ب�"�أمَثَلة مثقفي باري�س" �لذين 
كانو� "�أبطال��ه" يف �أيام در��سته لنيل �سهادة �لدكتور�ه 
يف �لعا�سمة �لفرن�سية �إبان �سبعينيات �لقرن �ملا�سي.

يقول �سان��د �إن �لذين ُيقدَّمون �لي��وم على �أنهم مثقفون 
فرن�سي��ون �سعبي��ون ه��م ن�سخ��ة باهت��ة م��ن �إميل زول 
و�أندريه جيد وجان ب��ول �سارتر ومي�سال فوكو. �لرعيل 
�حلايل كّت��اب من �لدرجة �لثانية و�سفهم بير بورديو، 
�ل��ذي ينتم��ي �إىل �ملدر�س��ة �لقدمي��ة، باأنه��م "مفكرون 

�ريعون يقدمون وجبات ثقافية �ريعة".
يركز �ساند على �لكاتب �لرجعي �إريك زميور، و�لفيل�سوف 
�لي�س��اري �ل�ساب��ق �آلن فنكيلك��ر�وت �لذي حت��ول ناقًد� 

للتعدد �لثقايف. 
�لأك��رث �إثارة لالهتمام �ل�سي��اق �لتاريخي لدور �ملثقف 
�لفرن�س��ي �ليوم، وتر�جع هذ� �لدور مقارنة بجيل �سارتر 

ودو بوفو�ر، كما يرى �ساند.
لع��ل �أحد �لعو�مل هو �أن �لفكر �لفرن�سي �أ�سبح متقوقًعا، 
منكفًئ��ا عل��ى نف�سه خ��الل �لعق��ود �لأخرة عل��ى غر�ر 
�ملجتم��ع نف�س��ه. �لعام��ل �لآخر ب��ر�أي �ملفك��ر �لليرب�يل 
غا�سب��ار كونيغ �أن �لو�سط �لأكادمي��ي يف فرن�سا "�أغلق 
نف�سه بوجه �لنقا�س �لعام". �أ�سبح �ملثقف �ل�سعبي �لذي 
كان منتج بحوث جادة وم�سارًكا يف حو�ر و��سع، عملة 

نادرة �ليوم.
لع��ل من �لأ�سب��اب �لأخرى م��ا يت�سل بتوقع��ات �لعامل 
�خلارج��ي �أك��رث مم��ا يرتب��ط بهز�ل��ة �إنت��اج �ملفكري��ن 
�حلالي��ن. ذل��ك �أن بع���س �لأعم��ال �لر�ئ��دة يف فرن�سا 
�أخ��ًر� لي�ست يف �لفل�سفة، بل يف حقول ل تهتم بها دور 

�لن�ر باللغة �لنكليزية، كالقت�ساد مثاًل.
كان �أه��م عم��ل بالفرن�سي��ة عل��ى �ل�سعي��د �لعاملي يف 
�ل�سن��و�ت �لأخرة كت��اب توما�س بيكيت��ي "ر�أ�س �ملال 
يف �لق��رن �حل��ادي و�لع�ري��ن". لع��ل بيكيت��ي �ل��ذي 
يتح��دى �لنظرية �لقت�سادية �ل�سائ��دة، وعمل م�ست�ساًر� 
للمر�سح �ل�سرت�كي بنو� �أمون يف �لنتخابات �لرئا�سية 
�ملا�سي��ة، ه��و �أقرب م��ن �أجنبته��م فرن�س��ا �إىل �ملثقف 

�ل�سعبي من �لطر�ز �ل�سابق.
كان كتاب��ه م��ن �أكرث �لكت��ب مبيًعا يف �لع��امل. و�ملفكر 
�لفرن�س��ي �ملرموق �لآخر هو �لقت�سادي �لفائز بجائزة 

نوبل جان ترول.
نع��ود �إىل مقهى فلور، فنج��د �سياًحا يحت�سون �لقهوة �أو 
يق��ر�أون �ل�سح��ف. ويف ح��ن �أن �ملقهى لي���س باري�س، 
وباري�س لي�ست فرن�سا، ف��اإن �ملقهى حن ي�ستعيده �أهل 
�ملنطق��ة من �ل�سي��اح يف �مل�ساء يعيد �لتذك��ر باأن هذ� 
�حلي يبق��ى ماأوى �ريحة و��سعة م��ن نخبة �لعا�سمة، 
وه��ي جمموع��ة م��ا ز�ل��ت ت�س��كل �لأج��و�ء �لفكرية يف 

فرن�سا.
لع��ل �ملفكرين �لر�ديكالين غاب��و�، لكن �حلياة �لفكرية 
يف فرن�س��ا لي�ست كم��ا ي�سورها �لقائل��ون مبوتها. فاإن 
عدد �لذين ح�رو� معر�س باري�س للكتاب �رتفع خالل 
هذ� �لعام، و�ملهرجانات �لأدبية �ملحلية و�لإقليمية يف 
�زدهار، و�لفل�سفة ما ز�لت مو�سوًعا �إلز�مًيا يف �ملناهج 
�ملدر�سي��ة. يف �لعام �ملا�سي، �نتخب �لفرن�سيون رئي�ًسا 
يحمل �سهادة جامعي��ة يف �لفل�سفة، ويحفظ مولير عن 
ظه��ر قلب. رمبا فقدت فرن�سا مفكريها �لعظام، لكنها مل 

تفقد فكرها.

ع��رثت ق��و�ت �ل�رط��ة �لأمريكي��ة يف مدينة لو���س �أجنلي�س على 
جثة رجل، �أدين �سابق��ًا بتهمة مطاردة ومالحقة �لنجمة �ساندر� 
بول��وك، ميت��ًا د�خل منزل��ه بولية كالفورنيا، ج��ر�ء جرح عميق 
ت�سب��ب به لنف�س��ه. ويف �لتفا�سي��ل، قدمت �رطة لو���س �أجنلي�س 
�سب��اح �أم���س �لأربع��اء مذك��رة توقي��ف بح��ق �ملدع��ي "جو�سو� 
كوربيت" )42 عامًا( ب�سبب خرقه لبع�س �لقو�نن، وذلك بعد �أن 
رف���س ت�سلي��م نف�سه �إىل �ل�سلطات وتهديد رج��ال �ل�رطة بقتلهم 
ع��ن طريق �س��الح بحوذته، لتب��د�أ بينهما �سل�سلة م��ن �ملو�جهات 

��ستمرت حتى خم�س �ساعات.
 ويف نهاي��ة �ملطاف عرثت قو�ت �ل�رطة عليه ميتًا د�خل مبنى 

ف��ى �جل��زء �خللفي م��ن �ملبنى �ل��ذي يقطن ب��ه، وذل��ك �إثر جرح 
عمي��ق �أدى لوفاته، بح�سب ما �أفاد تقرير �لطبيب �ل�رعي.  يذكر 
�أن "كوربي��ت" كان يقوم مبالحقة وتتب��ع �لنجمة �ساندر� بولوك 
ع��ام 2017، حي��ث جت��ر�أ على �قتح��ام منزلها، ما دف��ع �لنجمة 
لالختب��اء يف خز�نة مالب�سها حلن و�س��ول �ل�رطة، �لتي قامت 
باإلقاء �لقب�س عليه حينها بتهمة �ل�سطو و�ملطاردة، ودفع كفالة 

تبلغ مقد�رها 2.185 مليون دولر. 
وتلق��ى كوربي��ت بعد ه��ذه �حلادث��ة، معاجلة نف�سي��ة يف م�سحة 
عقلي��ة، فيما مت منح �ساندر� بول��وك �أمر حماية من �ل�رطة ملدة 

ت�سل لع�ر �سنو�ت �أي حتى عام 2022.
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