
كلوي كاردشيان توجه رسالة شديدة 
اللهجة لمتابيعها»اهتموا بحياتكم«

سنوب دوغ في الطريق 
الحتراف الطهي

توبا بويوكستون تعالج 
بالحجامة

نجمات يتعرضن للنقد بسبب 
البوتوكس 

يبدو اأن جنمة تلفزيون الواقع كلوي كارد�ضيان �ضاقت 
ذرع��ًا ببع�ض متابعيها، الذي��ن ال يكفون عن لعب دور 
النا�ض��ح له��ا، وذل��ك بعد تعر�ضه��ا للخيان��ة من قبل 
زوجها جن��م كرة ال�ضل��ة تري�ضتان توم�ض��ون. واتخذت 
كل��وي كارد�ضيان )٣٤ عامًا( م��ن ح�ضابها عرب موقع 
التدوين��ات الق�ضرية تويرت و�ضيلة لل��رد على كارهيها 
بح�ضب م��ا و�ضفتهم، داعية اإياهم للتوقف عن التدخل 
يف �ضوؤون حياتها اخلا�ضة بدون وجه حق، وعدم اإبداء 
ن�ضائحهم فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع زوجها بعد 
خيانته له، حيث قال��ت يف اإحدى التغريدات: "جماعة 

احلب البائ�ض،

  ك�ض��ف جن��م الراب االأمريك��ي ال�ضهري، �ضن��وب دوغ اأنه 
حالي��ًا "يف الطري��ق" لتعل��م الطه��ي، وذلك عل��ى اأيدي 
مارث��ا �ضتي��وارت، البارع��ة يف فن��ون الطه��ي واأف��اد 
موق��ع "كونتاكت ميوزيك" االلك��رتوين املعني باأخبار 
امل�ضاه��ري باأن �ضنوب )46 عامًا( ق��د حتول اإىل �ضديق 
االأمريكي��ة  االأعم��ال  �ضي��دة  ل�ضتي��وارت،  متوق��ع  غ��ري 
وال�ضخ�ضي��ة التلفزيوني��ة ال�ضه��رية 76 عام��ًا ويق��ول 
�ضن��وب اإن مارث��ا تعلم��ه كي��ف يطب��خ مث��ل "حمرتيف 
الطب��خ احلقيقي��ن" مو�ضحًا: "لقد علمتن��ي كيف اأكون 
يف املطب��خ طاهي��ًا حقيقي��ًا م��ن طه��اة برام��ج الطهي 
التليفزيوني��ة  ويقول: "اأنا حاليًا يف مرحلة التعلم" من 
ناحي��ة اأخرى، يق��ول �ضنوب اإنه يق��وم اأي�ضَا من جانبه 

بتعليم مارثا، 

 يب��دو اأّن  عالقة املمثلة توبا بويوك�ضتون بحبيبها 
ال�ض��اب رجل االأعمال اأوم��وت اإفريجان، التي بداأت 
بعد طالقها من زوجها اأونور �ضايالك والد ابنتيها 
التواأم��ن مايا  وتوبراك، مل جتل��ب لها ال�ضعادة، اإذ 
�ضوهدت موؤخًرا مع حبيبه��ا يف منطقة "�ضي�ضيلي" 
وكان يب��دو عليه��ا التع��ب واالإرهاق، فل��م حتاول 
التهرب من عد�ضات امل�ضورين كعادتها  وقد تردد 
اأّن توب��ا حزينة م��ن جّراء معار�ض��ة والدتها ووالد 
حبيبها لعالقتهما، ومطاردة ال�ضحافة لهما طوال 
الوقت، قد جلب ذلك لها الكثري من التوتر واالإجهاد، 
حيث جل��اأت اإىل عالج نف�ضها ب� "احلجامة" كاأبناء 

ال�ضعب الرتكي.
توا�ضل املمثلة حنان مطاوع ت�ضوير م�ضاهدها يف م�ضل�ضل "�ضد جمهول" حتى االأ�ضبوع االأخري من �ضهر رم�ضان احلايل.  ويك�ضف مفاجاأة تخ�ض ال�ضخ�ضية التي جت�ضدها مطاوع، و�ضيكت�ضف اجلمهور 

يف احللقة االأخرية اأن حنان لي�ضت �ضوى �ضخ�ضية خيالية ن�ضجتها غادة بعد �ضدمتها النف�ضية اإثر مقتل ابنتها، وجعلت ابنها يتعر�ض للقتل ح�ضب االأحداث موا�ضاًة لها يف م�ضابها اجللل.

 تتعر���ض بع���ض النجم��ات يف دراما رم�ض��ان 2018 
للنق��د، بعد ظهورهن على ال�ضا�ضة مبالمح خمتلفة، حيث 
اتهمهن اجلمهور باأن حقن البوتوك�ض والفيلر هي ال�ضبب 
يف ذل��ك وم��ن جنم��ات درام��ا رم�ض��ان 2018 الالتي 
يتهمه��ن اجلمه��ور بتغ��ري مالحمه��ن بحق��ن البوتوك�ض 
والفيل��ر هي الفنانة ي�رسا، التي تط��ل يف م�ضل�ضل "لدينا 
اأق��وال اأخ��رى" مبالمح خمتلف��ة عن املعت��ادة حيث بدا 
وجهه��ا اأك��ر انتفاخ��ًا مل ت�ضل��م الفنانة جن��الء بدر من 
النق��د، وذل��ك م��ع ظهوره��ا يف م�ضل�ضل��ي "لدين��ا اأقوال 
اأخ��رى" و"اأمر واقع"، بوجه عري���ض عن املعتاد، ليلمح 
البع���ض بخ�ضوعه��ا حلقن الفيل��ر كما اأمل��ح البع�ض اأن 

الفنانة بدرية طلبة خ�ضعت هي االأخرى حلقن الفيلر،

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 الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

 جورج كلوني يشبهني  

مؤلف "اختفاء" ينفي اتهامات 
السرقة 

"سولو: ستار وورز ستوري" 
يتصدر إيرادات السينما

 نرمين الفقي تدافع عن نفسها  بدعوى سب وبالغ كاذب

يعود للمشاهدين في 
إعالن مؤثر

دخ��ل »جورج كلوين العرب« كم��ا يلقبه معجبوه، الف��ن م�ضادفة، هو 
يتق��ن الالتيني��ة واالإ�ضباني��ة واالإجنليزي��ة اإىل جانب العربي��ة. در�ض 
العم��ارة يف جامع��ة بلجران��و باالأرجنتن ث��م تعلم هند�ض��ة الديكور، 

وانتقل اإىل عامل الفيديو كليبات وامل�ضل�ضالت واالأفالم  
وق��ال �ضعي��د اأ�ضارك مب�ضل�ض��ل »�ضد جمه��ول«، مع الفنان��ة غادة عبد 
ال��رازق، الت��ي هي بالفعل فنانة م��ن طراز رفيع، تاأخ��ذ �ضنعتها على 

حممل اجلد، وعندها الكثري وتريد اأن تخرجه.
 وت��دور اأح��داث امل�ضل�ض��ل يف اإط��ار اجتماع��ي، و�ضط عائل��ة م�رسية، 
فبطل��ة امل�ضل�ض��ل متثل دور ام��راأة انف�ضلت عن زوجه��ا، وتزوجت مّرة 
اأخرى وتعي�ض حياة م�ضتقرة اإىل اأن حتدث تطورات درامية توؤدي بهما 

اإىل املجهول.
فامل�ضل�ض��ل معاجل��ة درامية جي��دة للواق��ع االجتماع��ي املعا�ض. ومت 
ت�ضوي��ره يف م�رس. وهو من تاأليف اأمين �ضالمة، واإخراج طارق رفعت 
وبطول��ة كل من غ��ادة عبد الرازق، وروجينا، وحن��ان مطاوع، واأحمد 

�ضعيد عبد الغني، واملطرب دياب 

التق��ى ع��دد م��ن جنوم الف��ن يف اإع��الن خ��ريي جدي��د بعنوان 
"ملك���ض بي��ه"، وذل��ك �ضمن مب��ادرة خريي��ة، الإقام��ة جناح 
ملر�ض��ى ال�رسط��ان على روح الفن��ان الراحل اأحم��د زكي، الذي 
رحل م�ضاب��ًا ب�رسطان الرئة و�ضارك ع��دد كبري من النجوم يف 
املبادرة، ومنهم الفنانة ي�رسا، ومنى زكي، و�ضريين ر�ضا، وهند 
�ض��ربي، وجنوى اإبراهي��م، ووفاء �ض��امل، ومهج��ة عبدالرحمن، 
والفن��ان اأحم��د حلم��ي، وعمرو �ضع��د، وحممد جنات��ي، والفنان 
جمي��ل راتب، وعبدالعزي��ز خميون، باالإ�ضاف��ة اإىل جنله الفنان 
ال�ض��اب هيثم اأحم��د زكي، وقدم��ت الفنانة �ضريي��ن عبدالوهاب 
االأغني��ة امل�ضاحب��ة للحملة الدعائية والق��ت احلملة االإعالنية، 
الت��ي د�ضنته��ا م�ضت�ضف��ى 500 500 لع��الج االأورام، انت�ض��اراً 
وا�ضع��ًا م��ن رواد مواق��ع التوا�ض��ل االإجتماع��ي، الذي��ن اأب��دوا 
اإعجابه��م ال�ضدي��د باحلملة، التي و�ضفوه��ا باالأف�ضل منذ بداية 
�ضهر رم�ضان حتى االآن، ملا ت�ضمنته من تفا�ضيل للراحل اأحمد 

زكي مع جنوم ال�ضينما والدراما امل�رسية 

   اأعل��ن موؤل��ف م�ضل�ضل "اختفاء"، اأمي��ن مدحت، اإعتزامه 
مالحق��ة كل من اتهمه ب�رسقة فك��رة م�ضل�ضله الرم�ضاين 
"اختف��اء" ق�ضائيًا والذي تق��وم ببطولته الفنانة نيللي 
ك��رمي، من اإح��دى الرواي��ات واأكد موؤل��ف "اختفاء" على 
حر�ض��ه للبح��ث والتق�ض��ي ملعرف��ة اأوج��ة الت�ضابه بن 
م�ضل�ضل��ه والعم��ل االآخ��ر املزعوم، وذل��ك يف بيان ن�رسه 
عل��ى �ضفحت��ه الر�ضمي��ة عل��ى في���ض ب��وك قائ��اًل: "منذ 
ع��دة اأي��ام وهناك بي��ان يلف جنب��ات ن��وادي التوا�ضل 
االإجتماع��ي يتهمن��ي باألف��اظ قا�ضي��ة ج��داً اأن��ا و�رسكة 
العدل جروب ب�رسقة اأح��داث امل�ضل�ضل من رواية دون اأن 
يجي��ب البيان علي اأب�ض��ط ت�ضاوؤل ما هي اأوج��ه الت�ضابه 

بن العملن ؟!، مما ا�ضطرين للبحث والتق�ضي"
اأو�ض��ح اأمي��ن مدح��ت اأنه اكت�ض��ف اأن الرواي��ة املزعومة 
تتح��دث ع��ن تنا�ض��خ االأرواح وه��و بعي��د كل البع��د عن 
اأح��داث م�ضل�ضل "اختف��اء وتابع اأمين مدح��ت معرباً عن 
ا�ضتيائ��ه ال�ضدي��د م��ن كل م��ن ح��اول اتهام��ه بال�رسقة 
والت�ضه��ري ب��ه دون التحق��ق م��ن االأم��ر قائ��اًل: "اأكر ما 
اآملن��ي اأن كل من �ضاهم يف ن�رس البيان، واتهمني ب�رسقة 
الرواي��ة مل يح��اول اأن يقراأها، الأنه ل��و لفعل الأدرك علي 
الف��ور اأنه ال عالقة من قري��ب اأو بعيد بن العملن ولكن 

لالأ�ضف اآفة جمتمعنا املجامالت والتقليد االأعمى
يذكر اأن موؤلفتن �ضابتن اتهمتا موؤلف م�ضل�ضل "اختفاء" 
ب�رسقة اأحداث امل�ضل�ضل من م�ضنفات فنية ورواية تدعى 

"مرتوبول"، �ضاركت كل منهما بكتابتها قبل فرتة

ت�ض��در فيل��م احلرك��ة واملغام��رات اجلدي��د "�ضولو: 
�ضت��ار وورز �ضت��وري" اإيرادات ال�ضينم��ا يف اأمريكا 
ال�ضمالي��ة خالل االأ�ضب��وع اجلاري حمقق��ًا اإيرادات 

بلغت 83.3 مليون دوالر
والفيلم بطولة األدن اإرينريك ودونالد جلوفر واإميليا 

كالرك ومن اإخراج رون هاوارد
وتراجع فيلم احلرك��ة "ديدبول2" من املركز االأول 
اإىل املرك��ز الث��اين ه��ذا االأ�ضب��وع باإي��رادات بلغت 
42.7 ملي��ون دوالر، الفيل��م بطولة ريان رينولدز 
وجو���ض برول��ن ومورين��ا باكارين وت��ريي كروز 

ومن اإخراج ديفيد ليت�ض
"اأفينج��رز:  واملغام��رات  احلرك��ة  فيل��م  وتراج��ع 
جوني��ور  داوين  روب��رت  بطول��ة  وور"  انفينيت��ي 
وكري���ض هيم�ضوورث وم��ارك رافال��و، واإخراج جو 
رو�ض��و وانطوين رو�ضو، من املركز الثاين اإىل املركز 
الثال��ث هذا االأ�ضبوع باإي��رادات بلغت 16.5 مليون 
دوالر وتراج��ع الفيل��م الكومي��دي "ب��روك كلوب"، 
بطولة ج��ن فون��دا والي�ضي��ا �ضيلفر�ضت��ون وماري 
�ضتيرنج��ن واإخ��راج بي��ل هولدم��ان، م��ن املرك��ز 
الثال��ث اإىل املرك��ز الراب��ع ه��ذا االأ�ضب��وع حمقق��ًا 

اإيرادات بلغت 9.5 مليون دوالر
وتراج��ع الفيل��م الكوميدي "الي��ف اأوف ذا بارتي" 
من املركز الراب��ع اإىل املركز اخلام�ض هذا االأ�ضبوع 
باإي��رادات بلغ��ت 5.1 ملي��ون دوالر، الفيل��م بطولة 
ميلي�ض��ا مكارثي وجيلي��ان جاكوب�ض وم��ن اإخراج 

بن فالكون

الراح��ل  االإيطالي��ة  ال�ضينم��ا  لعبق��ري  فن��ي  معر���ض 
عل��ى  يحت��وي   ،)1993  -  1920( فيلل��ي  فيديريك��و 
41 لوح��ة، يف �ضال��ة غالريي »اآر���ض بريبيتوا«، و�ضط 
مدين��ة روما، ي�ضكل جتاوزاً جلغرافي��ة العمل ال�ضينمائي 
وامل�رسح��ي، ليدخل اإىل اإيقاع ال��روح احل�ضية لالإن�ضان، 
وتتح��ول ع��ن املتلقي اإىل عناق مع م��ا ت�ضيعه حوارية 
مكونات امل��كان، فتبزغ االألوان احل��ارة لتعك�ض نف�ضها 
عل��ى ت�ضاري�ض ال��ورق االأبي���ض وكاأنها حن��ن راق�ض 
ملعانقة اأعماله ال�ضينمائية، وما لهذه االأعمال وتلك من 
اأبع��اد معا�رسة، ومن �ضاعرية تل��وح من خالل �ضفافية 

االأ�ضكال اجلميلة التي �ضكنت تلك اللوحات.
وي��درك امل�ضاه��د من خالل ع���رسات االأعم��ال الفنية ما 
يري��د ه��ذا الفن��ان اأن يقوله م��ن خ��الل �ضخ�ضيات متالأ 
ف�ضاء اللوحات، وحتي��ل املكان الذي تر�ضمه لوحته اإىل 

فرح ياأ�رس االإن�ضان من كل اجلهات.
للوهل��ة االأوىل، تب��دو تخطيط��ات )املاي�ض��رتو( فيلليني 
وكاأنه��ا تنتم��ي اإىل تلك الع��وامل املده�ضة الت��ي حوتها 
اأفالم��ه ال�ضه��رية، مث��ل: »اأنا اأتذك��ر« و»احلي��اة حلوة«، 
و»ال�ضفين��ة  الن�ض��اء«،  و»مملك��ة  ون�ض��ف«،  و»ثماني��ة 
تبح��ر«، و»كازانوف��ا«، و»بروفة االأورك�ض��رتا«، و»�ضوء 
القم��ر«، وغريه��ا من االأف��الم التي ج��رى احلديث عنها 
دائم��ًا كفعالي��ات اإبداعي��ة ت�ضتقط��ب كي��ان الفن��ان، اإذ 
تب��دو تخطيطات��ه ال�ضغ��رية الت��ي نفذت لتك��ون مبثابة 
بتنفيذه��ا  الب��دء  قب��ل  اأفالم��ه  »�ضكيت�ض��ات« مل�ضاه��د 
�ضينمائيًا، بقيت تدمي نف�ضه��ا بداأب و�رسامة واإخال�ض، 
حت��ى اأنها الي��وم تكاد ت�ضتف��ز م�ضهد االإب��داع الت�ضكيلي 
االإيط��ايل، ال��ذي ب��داأ خ��الل ال�ضن��وات القليل��ة املا�ضية 
يف ال�ضم��ور، فح�ضا�ضي��ة الل��ون عن��د املاي�ض��رتو ت�ضفو 
وت�ض��ف يف معظ��م التخطيط��ات ال�ضغ��رية املعرو�ض��ة، 

التي تعرف املتلقي مباميكن و�ضفه بعمل االألوان فيها، 
وبتل��ك الفراغات التي تن�ض��اأ يف اأماكن متفرقة، فراغات 
ق��د يجدها البع���ض عفوية، لكنه��ا مدرو�ضة، متتلك روح 
امل�ضاك�ض��ة الطفولي��ة، واإحاحه��ا واأنانيته��ا ورغباته��ا 
يف االإع��الن ع��ن نف�ضه��ا، الت��ي ا�ضته��ر بها ه��ذا الفنان 
الكب��ري، واتخذه��ا مب��داأ لتكري���ض ابتكارات��ه اخلال�ض��ة 
الت��ي جمع��ت مواهب ع��دة اأطلقه��ا يف بوتق��ة ال�ضينما، 
فه��و اأ�ضاًل ج��اء من ع��امل الر�ضوم املتحرك��ة، وجمالت 
ال�ضح��ك التي ب��رع يف اإجناز ر�ض��وم وتخطيطات كثرية 
له��ا وجدت طريقها للن�رس، اإذ ب��داأ حياته العملية ر�ضامًا 
ملثل ه��ذه املجالت بع��د مغادرته مدينت��ه االأثرية على 

قلب��ه »رمييني«، نازح��ًا اإىل روما وعوامله��ا ال�ضاخبة، 
حيث رافقت��ه هذه العادة اإىل العم��ل ال�ضينمائي، فانكب 
عل��ى ر�ض��م وتخطي��ط �ضخ�ضي��ات اأ�رسطت��ه وديكوراتها 
وحركاته��ا  املمتلئ��ة،  واأج�ضاده��ا  واإك�ض�ضواراته��ا، 
امل�ضحك��ة. كما ق��دم فيلليني من ع��امل ال�ضحافة الذي 
علم��ه االخت��زال واالإيجاز وتع��دد م�ضتوي��ات الق�ض�ض، 
ومقارب��ة ال�ضخ�ضيات االأكر غرابة وتراكبًا، وقد جعلها 
حم��وراً مركزي��ًا لواح��د م��ن اأه��م اأفالمه، وه��و »احلياة 
حل��وة« )الدول�ضا فيت��ا(، الذي قدمه ع��ام 1960، وفاز 
بال�ضعف��ة الذهبية مبهرج��ان كان ال�ضينمائ��ي العاملي. 
لق��د غ��رف ه��ذا ال�ضينمائي م��ن االأرياف ب��كل ما تزخر 
ب��ه من �ض��ور وخي��االت وب�ضاطة وواق��ع وتفكري، حيث 
عا���ض مع جدته التي هي اأه��م �ضخ�ضية يف حياته، كما 
يق��ول، ومل يكن ي�ضتطي��ع اأن يت�ضور حيات��ه من دونها، 
اإنها اجلدة االأكر قربًا اإىل منبع االإلهام، اإنها اجلدة التي 
تعل��م من خالله��ا م�ضاهدة احلي��اة واألوانه��ا، لذلك نراه 
يف معظ��م اأفالم��ه ولوحات��ه يحاول جم��ع كل �ضيء يف 
�ض��يء، حتى لكاأن اأفالمه ولوحاته تكون مرجعًا �ضخمًا 
ل�ضور وم�ضاه��د مل تكن تتعامل معها ال�ضينما االإيطالية 
يف كل تاريخه��ا، الأن اأ�ضلوبه املتميز، وحياكته للم�ضهد 
ولل�ضخ�ضي��ات، جعل منه املبدع دومنا منازع، لي�ض يف 

اإيطاليا وحدها واإمنا يف عموم بلدان اأوروبا الغربية.
ولق��د انعك�ض��ت عل��ى اأعمال��ه الفني��ة ع��وامل املو�ضيق��ى 
ال�ضعبي��ة، وم�ضع��وذي ال�ض��ريك، والعب��ي االأكروباتي��ك، 
ونافخ��ي النريان، ورجال الع�ضاب��ات املحلية، واأدعياء 
ال�ضيا�ض��ة، ومرتزق��ة الفن، وع���رسات النم��اذج االأخرى، 
فكل ه��وؤالء وج��دوا �ضبيلهم اإىل عن فيللين��ي وذاكرته، 
ليبثه��م بغ��زارة احتفالي��ة اأخ��اذة يف جمم��ل ن�ضاطاته 
»ال�ضي��خ  مث��ل  االأوىل،  اأفالم��ه  يف  خ�ضو�ض��ًا  الفني��ة، 
االأبي���ض«، ال��ذي قدمه عام 1952، وفي��ه اأول ا�ضتعارة 

وا�ضحة لتجربته القدمية االأوىل كر�ضام ماهر . 

ا على دع��وى ثري خليجي،  رف�ض��ت الفنانة نرمن الفق��ي الرّد اإعالميًّ
اتهمها باحل�ضول على 8 مالين جنيه مقابل وعد بالزواج منه رف�ضت 
تنفيذه، وقررت اأن يكون الرّد يف املحكمة، واأقامت بالفعل دعوى بالغ 
كاذب وت�ضه��ري بحقه، موؤكدة اأّن ما ُذك��ر يف املواقع االإلكرتونية لي�ض 
ل��ه اأ�ضا�ض من ال�ضحة اأو �ضند قانوين نرمن الفقي ك�ضفت عن رّدها يف 
اجلل�ض��ة االأوىل م��ن الدعوى املرفوع��ة اأمام حمكمة جن��ح ال�ضيخ زايد، 
برقم ٣٠٥٣ ل�ضنة ٢٠١٨ اأمام حمكمة جنح ال�ضيخ زايد، وح�رس نيابة 
عنه��ا املحامي بالنق�ض اأ���رسف عبد العزيز، وطال��ب باالّدعاء املدين 
املوق��ت قب��ل املّدعي مببل��غ ق��دره ع���رسة اآالف وواحد جني��ه للبالغ 
ال��كاذب والت�ضه��ري يف حق موكلت��ه، وقررت حمكمة جن��ح ال�ضيخ زايد 
تاأجيل الدعوى جلل�ضة 9 يونيو املقبل وذلك لالإعالن بالدعوى ُيذكر اأّن 
حمكم��ة 6 اأكتوبر، تنظ��ر حاليًّا دعوى مقدمة من رجل اأعمال خليجي، 

يتهم نرمن الفقي بالن�ضب واالحتيال واحل�ضول على 8 مالين جنيه 
من��ه، بوع��د اأن تقب��ل الزواج منه ث��م تراجعت عن وعده��ا، وا�ضتند اإىل 

�ضهادة ال�ضهود ووجود حتويالت بنكية من رجل االأعمال اإىل نرمن.
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