
آشلي جود تقاضي واينستين 

فهمي يهاجم عادل إمام

إيداع نجمة في دار لإليواء 

بريانكا فخورة ببشرتها السمراء

�أقام��ت �ملمثل��ة �لأمريكي��ة �آ�شل��ي ج��ود دع��وى 
ق�شائي��ة �شد �ملنتج �ل�شينمائي هاريف و�ين�شتني 
تتهمه فيه بت�شويه �شمعتها و�لتحر�ش �جلن�شي بها 
ز�عمة �إنه �أحلق �ل�رضر مب�شتقبلها �ل�شينمائي بعد 
رف�شه��ا مبادر�ت��ه �جلن�شية. وتتهم ه��ذه �لدعوى 
�ملدني��ة �لت��ي ُرفع��ت يف حمكم��ة لو���ش �أجنلي�ش 
�لعلي��ا يف �شانتا مونيكا و�ين�شتني باأنه ت�شبب يف 
�أن تفق��د جود دور�ً يف ع��ام 1998 يف فيلم"�شيد 
�خل��و�مت" بقيام��ه "بحمل��ة ل �أ�شا�ش له��ا لت�شويه 
�شمعته��ا". وقال��ت �لدع��وى "�إن و�ين�شتني ��شتغل 
�شلطت��ه يف �شناع��ة �لرتفي��ه للإ���رض�ر ب�شمع��ة 
�ل�شي��دة جود و�حلد م��ن قدرتها عل��ى �لعثور على 

عمل".

هاج��م �لفن��ان �مل�رضي ح�شني فهم��ي زميله 
عادل �إم��ام يف �شابقة ه��ي �لأوىل من نوعها 
حي��ث رف���ش ت�شميت��ه بالزعيم وحت��دث عنه 

بطريقة �شاخرة.
وج��اء ت�رضيح ح�ش��ني فهمي رد�ً عل��ى �شوؤ�ل 
طرحه �أحد �ل�شحفي��ني عليه بقوله :"هل نرى 
تع��اون قريب يجم��ع بينك وب��ني �لزعيم فرد 
علي��ه قائل : من ه��و �لزعيم؟ ه��و لي�ش كذلك 
ولي���ش ملج��رد �أنه ق��دم م�رضحية به��ذ� �ل�شم 
ي�شب��ح لقبه و�أ�شاف فهمي قائل :"لقد قدمت 
م�رضحي��ة بعن��و�ن "�لمرب�ط��ور" فه��ل يعني 

ذلك �أن �أكون �مرب�طور؟ 

��شط��رت نقابة �ملمثلني �مل�رضي��ني �إيد�ع �لنجمة 
�لكب��رية �آم��ال فريد ب��د�ر لإيو�ء �مل�شن��ني مبنطقة 
م�رض �جلديدة، بعدما �أجرت عملية جر�حية دقيقة 
خلل �لف��رتة �ملا�شي��ة ومتاثلت لل�شف��اء، لكن لن 
ت�شتطيع �أن تقيم ب�شقتها مبفردها مثلما كانت من 
قب��ل. وقالت �لنقابة �أن �أ���رضة �آمال فريد قد تخلت 
عنه��ا، حيث �شاف��ر �شقيقه��ا خارج م���رض، ويقيم 
باإح��دى �لدول �لأوروبي��ة ولي�ش لها �أبناء، لذلك مل 
يجد �لفنان �أ�رضف زكي نقيب �ملمثلني �مل�رضيني 
�أمامه �ش��وى �إيد�عه��ا يف د�ر للم�شنني، حتى يوفر 
له��ا بع���ش �لأ�شخا���ش خلدمتها و�لإ���رض�ف على 

علجه.

قالت �ملمثلة �لهندي��ة بريانكا �شوبر� �إنها فخورة 
بكونه��ا �مر�أة ذ�ت ب�رضة �شمر�ء، ولكنها ل تريد �أن 
يك��ون ذلك هو �ل�ش��يء �لوحيد �لذي يك��ون �أ�شا�ش 

�لتعريف بها.
ول��دى �ش��وؤ�ل بريان��كا )35 عام��ًا( يف ح��و�ر مع 
جمل��ة " ت��ني ف��وج" �لأمريكي��ة، ح��ول �شعوره��ا 
ب���رضة  ذ�ت  "�م��ر�أة  �أنه��ا  عل��ى  ت�شنيفه��ا  �إز�ء 
�شم��ر�ء"، قال��ت "�أعتقد �أن ه��ذ� �مل�شطلح خمتلف 
كث��ري�ً م��ن �لناحية �لثقافي��ة بالن�شب��ة لأمريكا و 
خ��ارج �أمري��كا". و�أ�شافت" �أ�شع��ر بالفخر �ل�شديد 
لك��وين �م��ر�أة �شمر�ء، �أريد فق��ط �أن ل يحد ذلك من 

خيار�تي".

اأعلنت املمثلة الأمريكية ليا مي�سيل نباأ خطوبتها من �سديقها رجل الأعمال زاندي راي�ش. واأعلنت ليا )31 عامًا( نباأ خطوبتها على �سفحتها على موقعي ان�ستغرام 
وتويرت، حيث ن�سرت �سورة تظهرها وهي ت�سع يديها التي بها خامت اخلطوبة على وجهها، وكتبت اأ�سفل ال�سورة "نعم".
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�شع �لكامري� على �شورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

يوافق على طلب سعد 
المجرد

هيفا وهبي تقاضي من استغل اسمها

كيم كارداشيان تتجاهل 
تريستان تومبسون وتقاطعه

األمير هاري وميغان ماركل يفرضان شروطا على 
المدعوين لحفل زفافهما 

يعلق على أزمته الصحية بكلمات 
مؤثرة

فاج��اأ �لفنان �شع��د �ملجرد حمبيه باإعلنه ه��ذ� �خلرب �ل�شار 
وه��و عودت��ه �إىل وطن��ه �ملغ��رب يف �شهر رم�ش��ان، دون �أن 

يك�شف �أي تفا�شيل تخ�ش �ملوعد.
ون���رض �شعد �ملجرد �شورة حديث��ة له معلقًا عليها: "رم�شان 
يف �ملغ��رب �إن �شاء �هلل"، مما دف��ع حمبوه لكتابة �لتعليقات 
�ملدعم��ة ل��ه، و�لتي تك�شف ع��ن حمبتهم �لكب��رية له. وقالت 
تقاري��ر �شحفية �أن �شعد �ملجرد طلب م��ن �لق�شاء �لفرن�شي، 
زي��ارة جدته �مل�شن��ة يف �ملغرب ملدة �أ�شب��وع، ومت �ملو�فقة 
عل��ى طلب��ه ب���رضط �أن يع��ود قبل ي��وم 4 يونيو وه��و موعد 

حماكمته.
و�أ�شافت �لتقاري��ر �أن �لق�شاء �لفرن�شي و�فق على طلب �شعد 
�ملجرد، �ل�شفر �إىل �ملغرب مرة �أخرى ولكن ب�رضط �أل يتحدث 

يف و�شائل �لإعلم عن ق�شيته، و�أن يعود قبل حماكمته.

عل��ق �لنج��م �لكبري حمم��د منري عل��ى �أزمت��ه �ل�شحي��ة �لأخرية 
�لتي تعر���ش لها يف �لأ�شابيع �ملا�شي��ة بكتابته كلمات موؤثرة 

جلمهوره �لكبري �لذي �شانده يف هذة �لأزمة .
حي��ث كتب "منري" ع��رب ح�شابه �خلا�ش ب�"في�ش ب��وك" :�ل�شعب 
�حلبي��ب وجمه��وري �لغ��ايل، �أعج��ز ع��ن �شكرك��م عل��ى دعمكم 
وم�شاعرك��م �لفيا�شة و�هتمامكم خلل �ملحنة .. حبكم مينحني 
�لق��وة د�ئم��ا و�هتمامك��م يزي��دين �إر�دة لتق��دمي �لأف�ش��ل د�ئما 
و�ل�شع��ي لإ�شعادكم .. وبف�ش��ل �هلل وفريق طبي ر�ئع حتت قيادة 

�لعامل و�لنابغة �لدكتور حممد �جلمال ��شرتجعت �شحتي" .
كم��ا �أعلن "منري" عن عودته للعم��ل، و�إحيائه حلفلته �لغنائية 
م��رة �أخرى بعد جتاوزه هذة �ملحنة، حي��ث �أ�شاف:"موعدنا يف 
حف��ل ث��اين �أي��ام عيد �لفط��ر .. �أمتنى م��ن �هلل �أن �أ�شتطي��ع د�ئما 

��شعادكم وتقدمي ما ت�شتحقون".

�شه��رة هيف��ا �لتي تع��ود �ىل �أكرث م��ن ع�رضين عام��ًا دفعت 
�شاّب��ًا، للخ�ش��وع لعمليات جتميل ع��ّدة يف لبنان وخارجه، 
و�إطلق ��شم هيفا ماجيك على نف�شه بدًل من ��شمه �حلقيقي.
وقب��ل �شنتني ذ�ع �شيت �شبيه هيف��ا �أو ما بات ُيعرف با�شم 
"هيف��ا ماجي��ك" خ�شو�ش��ًا بع��د جمموعة م��ن �ملقابلت 
�لتلفزيوني��ة �لت��ي ظه��ر فيه��ا وحتّدث ع��ن حتّول��ه، وع�شقه 
لهيف��ا وهبي �ىل ح��ّد �لهو�ش، وبالتايل تقّم���ش �شخ�شيتها 
م��ن خلل عمليات جتمي��ل خ�شع له��ا يف تايلند وبع�شها 
يف لبن��ان.  وقب��ل عام��ني تقريب��ًا، �فتت��ح "هيف��ا ماجيك" 
�شالونًا للت�رضيحات �لن�شائية يف لبنان، حتت ��شم "�شالون 
هيف��ا ماجيك" ورغم �أن هيفا ماجيك ل يتدخل يف تفا�شيل 
�ل�شالون، فقد حقق �شهرة جيدة. و�أ�شارت �ملعلومات �ىل �أن 
هيف��ا رفعت دع��وى ق�شائية على �شبيهه��ا، بتهمة ��شتغلل 
��شمه��ا خ�شو�ش��ًا �لأحرف �لثلث��ة من �ل�ش��م MJK �لتي 
�أ�شافته��ا هيف��ا �إىل لقبه��ا خ�شو�ش��ًا عرب مو�ق��ع �لتو��شل 
�لجتماع��ي بع��د �أد�ئه��ا �أغنية "ملك��ة جمال �لك��ون". و�إذ� 
��شتكمل��ت هيف��ا �ملل��ف بح�شب م�ش��ادر قانوني��ة، ف�شرتبح 
عل��ى "هيفا ماجي��ك" �لدعوى يف �لوقت �ل��ذي يفاو�ش فيه 
�لبع���ش منتحل ��شم هيفا �أي هيفا ماجيك على م�شح كل ما 
ل��ه علقة �أو �إ�شارة خ�شو�شًا عل��ى موقع "�شناب �شات"، ما 
يثري لغطًا عند متابعي هيفا �أو يثري م�شاكل لها علقة بعمل 
هيف��ا �لفني، وم��ا ُعرف �أي�شًا �أن هيف��ا ماجيك م�شدوم من 

رّدة فعل وهبي جتاهه.
ُيذكر �أن وهبي كانت قد �لتقطت فيديو �إىل جانب �شبيهها يف 
�إحدى �حلفلت �لتي �أحيتها بد�ية �ل�شنة �حلالية يف بريوت.

يبدو �أن جنمة تلفزيون �لو�قع كيم كارد��شيان لز�لت تعي�ش 
�شدمة خيان��ة لعب كرة �ل�شلة �ل�شه��ري تري�شتان تومب�شون 
ل�شقيقته��ا كل��وي كارد��شي��ان. فقد لح��ظ �لكث��ريون �إلغاء 
متابعة كي��م لنومب�شون عرب �شفحاتها �لر�شمية على مو�قع 
�لتو��ش��ل �لإجتماعي، وج��اء قر�ر كيم ه��ذ� يف �لوقت �لذي 
�ش��ارك في��ه فري��ق �ل�شل��ة "كليفلن��د كافاليريز" عل��ى �أحد 
�ل�شفح��ات �لإجتماعية، للم��رة �لأوىل منذ �أن خرجت مز�عم 
�لغ�ش للحتفال بفوز فريقه يوم �لأحد وذلك بح�شب �شحيفة 
"�إي ت��ي". و�أ�شاف �مل�شدر لل�شحيف��ة:" ظهر فيلم كيبينغ 
�أب وي��ذ ذ� كارد��شي��ان يف برنام��ج �إلني �ش��و، حيث تناولت 
كي��م �ملز�عم باأن تومب�شون كان يخ��ون كلوي يف �لأ�شابيع 
�لت��ي �شبق��ت ولدة طفلته��ا �لأوىل ت��رو، وقال��ت كيم لإلني 
عندم��ا �شاألت عن ر�أيه��ا يف �لتقاري��ر: )ل �أعرف حتى كيف 

وقته��ا:" لقد �أ�شفها.. �إنه �شيء خمٍز فقط(". وتابعت كيم 
طفل �أخ��ربت عائلت��ي �أن��ه �إذ� كان هناك 

متورط بالعلق��ة، فاإنني �شاأبقي 
�لأم��ر لطيف��ا ول �أتكل��م ب�ش��كل 
�ش��يء، كم��ا �شاأح��اول �أل �أقول 
�شيئ��ا �شلبي��ا، لأن��ه يوم��ا ما 

�أمر  �إن��ه  �شتظه��ر �حلقيق��ة، 
وكان  للغاي��ة".  مف�ش��د 

�إنت�رض عدد من مقاطع 
لتومب�ش��ون  �لفيدي��و 

طفلت��ه  ولدة  قب��ل 
باأي��ام  كل��وي  م��ن 
وه��و برفقة عدد من 

ظه��ر  حي��ث  �لفتي��ات، 
وهو يقّبل �إحد�هّن.

يف �أح��د زو�ي��ا �ش��ارع ق��دمي يف منطقة �لك��ر�دة يف 
�لعا�شم��ة بغد�د، يقع بيٌت عر�ق��ٌي تقليدي ر�ئع، منه 
ينبع��ث جمال مو�شيق��ى �جلاز. يف ه��ذ� �ملكان �لذي 
يحت�ش��ن �شنرت �ل�شلم �لجتماع��ي �ل�شبابي �لذي مت 
�فتتاح��ه حديًثا، �شباٌب م��ن �ملوهوبات و�ملوهوبني 
يف بغ��د�د يب��دوؤون بتولي��ف �آلت �لت�شيل��و و�لكم��ان 
و�لغيت��ار وتزيي��ت مفاتي��ح �ل�شاك�شوف��ون وت�شفية 
حناجرهم، بينما يتجّمع جمهور �ل�شباب حول �لغرفة 
للحتفال باليوم �لدويل ملو�شيقى �جلاز يوم �لإثنني، 
30 ني�شان 2018. وعلى خلفية �أ�شو�ء خافتة، كانت 
�أ�ش��و�ت مو�شيقى �جلاز �لعميق��ة �لتي تعزفها �لفرقة 
مت��لأ �لغرف��ة باأنغ��ام فري��دة - مزيٌج م��ن مو�شيقى 
�جلاز �حلديثة مع �لنغم �لهادئ للعود �لتقليدي، �لآلة 
�لوترية �لأكرث تف�شيًل ورمزيًة للعر�ق، ما مينح نكهة 

عر�قية ملفهوم �جلاز.
يه��دف �لي��وم �ل��دويل ملو�شيق��ى �جل��از �إىل زي��ادة 
�لوع��ي مبز�ي��ا مو�شيق��ى �جل��از كاأد�ٍة تثقيفية وقوٍة 
للتعاط��ف و�حلو�ر وتعزي��ز روح �لتعاون بني �لنا�ش. 
و�لعدي��د م��ن �حلكوم��ات ومنظم��ات �ملجتمع �ملدين 
و�ملوؤ�ش�ش��ات �لتعليمي��ة وعام��ة �ملو�طنني �ملهتمني 
حاليًا بالرتوي��ج ملو�شيقى �جلاز �شيغتنمون �لفر�شة 
لت�شجي��ع تقديٍر �أكرب لي�ش للمو�شيق��ى بذ�تها فح�شب، 
ب��ل ملا ميكنه��ا �لإ�شهاُم به يف بن��اء جمتمعاٍت �أكرث 

�شموًل.
علي ن�ش��ال، ع��ازف �ل�شاك�شوفون �ل�شغ��وف، يعاُنق 
مو�شيق��ى �جل��از ب��كّل حما���شٍ وي�شعر �أنه��ا "حتمله 
�إىل ع��امل �آخ��ر، خارج �لقو�ع��د �ملاألوف��ة يف بغد�د." 
ويذه��ب ع��ازف �لغيت��ار ح�ش��ني �شماح ملث��ل تعبري 
زميله علي فيقول: "�أتاحت يل مو�شيقى �جلاز �لتعبري 
ع��ن م�شاعري، فالعزف على �لغيت��ار �إىل جانب علّي 

و�لفرق��ة ي�شع��رين بقدٍر كبرٍي م��ن �ل�ش��لم و�ل�شعادة. 
تذّكرن��ا �ملو�شيق��ى �لت��ي نعزفه��ا �أن��ه عندم��ا تعجز 
�لكلمات، تنطق �ملو�شيقى." وجتلى �ل�شغف مبو�شيقى 
�جل��از بو�شوٍح عندم��ا بد�أت �ملجموع��ة حملًة خلل 
�حل��دث ل�شتفتاء ر�أي �جلمهور حول ما �إذ� كان يجب 
�أن يك��ون لدى بغ��د�د �أو لدى �ملركز ن��ادي ملو�شيقى 

�جل��از. وق��د �ت�شح ذل��ك �أكرث م��ن خ��لل �لتعليقات 
و�أور�ق �مللحظات �لت��ي عّلقها �جلمهور على �جلد�ر 
معرب��ني عن �أمله��م يف �أن يكون هناك ن��ادي للجاز 
يف بغ��د�د. وكما قال �لعظي��م لوي�ش �أرم�شرتوجن مرة، 
"ُتع��زف مو�شيق��ى �جلاز من �لقل��ب. ميكنك حتى �أن 

حتيا بها. �أحبها د�ئما."

ي�شتعد �لعامل باأ�رضه لليوم �ملنتظر، حل�شور �أو م�شاهدة مر��شم حفل 
زفاف �لأمري هاري وخطيبته �ملمثلة �لأمريكية ميغان ماركل.

وبع��د �جل��دل �لكبري �ل��ذي طال لئح��ة �ملدعوين من حي��ث من هم 
وك��م عددهم وغريها �لكثري من �لأم��ور، ك�شف خبري �لق�رض �مللكي 
ليونتاي��ن �شيميت��وف ع��ن �أهم �ل���رضوط �لتي يجب عل��ى �ملدعوين 
�لإلت��ز�م به��ا، ومنها عدم �إرت��د�ء �للون �لأبي�ش لأن��ه لون �لعرو�ش 
فق��ط وهذ� عادة يتم �للت��ز�م به يف حفل �لزفاف �لعادي �إل �أنه يف 
حفل زف��اف �لدوقة كيت ميدلت��ون ك�رض �لتقاليد بارت��د�ء �شقيقتها 
بيب��ا ميدلتون ف�شتانا �أبي���ش �شيق لتك�شب لق��ب �شاحبة �ل�شعادة 

�مللكي��ة ر�ئعة �جلمال. كذلك �أ�شار �إىل عدم �إرتد�ء �للون �لأ�شود لأنه 
يدل على �حلزن، م�شري�ً �إىل �أن �مللب�ش �لطويلة يف هذ� �لزفاف تعد 
�رضوري��ة و�إلز�مي��ة حتى ول��و كانت �شفافة فل ميك��ن لل�شيد�ت يف 
هذ� �حلفل �ل�ش��ري عاريات �لأقد�م و�ل�شيقان بغ�ش �لنظر عن طبيعة 

�لأجو�ء �ملناخية و�لطق�ش كما �أنه يف�شل تغطية �لأكتاف �أي�شًا.
وذكر يف بطاقة �لدع��وة مطالبة �حل�شور باإرتد�ء ف�شتان عادي مع 
قبعة، فيما �أ�شارت م�شممة �لأزياء فيونا بينيت �إىل �أن غطاء �لر�أ�ش 
يج��ب �أن يغط��ي ج��زء كبري� من �لر�أ���ش ولي�ش منطق��ة �شغرية فقط 

حتى ولو كان �لغطاء قبعة.
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