
وفاء الكيالني تنعي شقيقة 
أنغام

شذى سالم أفضل ممثلة 
في مهرجان "الدن العربي"

أحمد بدير متهم باإلساءة 
للمغربيات

حقيقة عالقة أنجيلينا جولي 
بالممثل كيانو ريفز

ن���رت الإعالمية وفاء الكيالين عرب ح�س��ابها 
ال�سخ�س��ي مبوقع توي��ر تغريدة لها تنعي بها 
الفنانة غنوة حممد عل��ي �سليمان، الأخت غري 

ال�سقيقة للفنانة اأنغام.
وكتبت وف��اء: "خرب حمزن جدا وفاة غنوه اهلل 
يرحمها، ويغف��ر لها وي�سرب ابنها على فراقها 

وي�سربكم ياحبيبتي يا اأنغام".
جدي��ر بالذك��ر اأن الفنان��ة ال�ساب��ة غن��وة لقت 
م�رعه��ا اإث��ر ح��ادث ت�س��ادم م��ع �سي��ارة 
يقوده��ا طبي��ب، الفنان��ة الراحل��ة تاألق��ت يف 

م�سل�سل " الأب الروحي".

 نال��ت الفنانة العراقية الدكت��ورة �سذى �سامل 
جائ��زة اأف�س��ل ممثل��ة رئي�سي��ة يف مهرجان 
م�رح ال��دن العربي، عن دورها يف م�رحية 

)مكا�سفات( للفنان غامن حميد.
يذك��ر اإىل اأن املمثل��ة العراقية الدكتورة �سذى 
�س��امل، ولدت يف بغ��داد، ن�س��اأت يف بيت فني 
حي��ث تعلم��ت الف��ن عل��ى ي��د والده��ا الفنان 
العراقي الكبري طه �سامل وهي ال�سقيقة الكربى 
للفنانة الدكتورة �سهى �سامل والفنان الدكتور 
فائ��ز �سامل الذين كانا لهما ب�سمة يف الدراما 

العراقية خالل عقد الثمانينات”.

�س��ن اجلمه��ور املغرب��ي ع��رب و�سائ��ل التوا�س��ل 
الجتماع��ي حمل��ة �س��د الفن��ان امل���ري، اأحمد 
بدي��ر، وظه��رت مطال��ب مبقاطعت��ه وط��رده م��ن 
املغ��رب. واتهم رواد مواق��ع التوا�سل الجتماعي 

بدير بالإ�ساءة للمغربيات واتهامهن بال�سحر.
اأطلقه��ا املمث��ل  واأ�س��ل احلادث��ة يع��ود ملزح��ة 
الكومي��دي امل�سه��ور بدي��ر عل��ى خ�سب��ة امل�رح، 
اأثن��اء م�ساركته يف مهرج��ان ال�سينما والبحر يف 
املغرب. وبع��د �سعوده امل���رح لتكرميه من قبل 
اإدارة املهرج��ان، قدم��ت ل��ه اإح��دى الفتي��ات من 
منظم��ات احلف��ل كاأ�س��ا م��ن امل��اء. واأراد بدير اأن 
ميازحه��ا واجلمهور معا، فابتعد عنها خطوة لدى 
اأخ��ذه لكاأ���س املاء وق��ال لها: "حطيتيل��ي اإيه يف 

املية، اإنتو معروفني يف املغرب.

حققت النجمة الأمريكية تايلور �سويفت رقمًا قيا�سيًا جديداً يف تاريخ حفل توزيع جوائز املو�سيقى الأمريكية، وذلك بعد ح�سولها على جائزة "فنان العام"، مت�سدرة جنمة 
البوب الراحلة ويتني هيو�سنت، كاأكرث فنانة ح�سلت على جوائز يف تاريخ احلفل، وهي 22 مرة.

تو�س��ل �سحفي��ون اأمريكي��ون اإىل حقيق��ة "العالق��ة 
الرومان�سي��ة" التي تربط املمثل��ة الأمريكية اأجنيلينا 
ج��ويل واملمث��ل كيان��و ريفز. واأف��اد �سحفي��و موقع 
"Gossip Cop"، الذي��ن اأج��روا حتري��ات خا�سة 
ع��ن هذا املو�س��وع ال�سائك، باأن عالق��ة جويل بريفز 
حم���س �سائع��ات ول اأ�سا���س له��ا م��ن ال�سح��ة م��ن 
خالل "التحقيق��ات التي اأجريناه��ا". واأعربت جويل 
بنف�سها، ع��رب مكاملة مع �سخ�س مق��رب من دائرتها 
الجتماعية، اأنها ل ترتبط باأي عالقة مع اأي �سخ�س 
كان، وترك��ز يف ه��ذه الف��رة عل��ى راح��ة ورفاهي��ة 
اأطفاله��ا. كم��ا دح���س ال�سحفيون املعلوم��ات التي 
تفي��د باأن جويل وريفز ا�ستجم��ا معا يف اليونان، يف 

يوليو 2017.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

أميركية تدخل مصّحًا 
لألمراض النفسية

انسحاب أليسا من أنغامي 
ويوتيوب وربما روتانا

نجوم فقدوا صوتهم أشهرهم 
لطيفة وآخرهم تامر حسني

الفنانة الراحلة آيمي واينهاوس تستعد لجولة موسيقية 
واسعة!!

وشيرين رضا األفضل في 
"السينما العربية"

ُنقل��ت املمثل��ة واملغني��ة الأمريكي��ة، �سيلين��ا غومي��ز، اىل 
م�س��ّح لالأمرا�س النف�سي��ة للمرة الثانية خ��الل اأ�سبوعني، 
وف��ق ما ذكر موقع "TMZ".  واأ�سارت املعلومات اىل اأن 
غومي��ز )26 عاما( تعاين من اأزمة نف�سية ب�سبب العالجات 
الطبية التي تخ�سع لها، حيث اأدخلت اىل امل�ست�سفى نهاية 
اأيل��ول املا�سي لعالجه��ا من نق�س عدد اخلالي��ا البي�ساء 
يف ال��دم، والذي جنم ع��ن م�ساعفات عملي��ات زرع الكلى 
الت��ي خ�سعت له��ا يف اأيلول 2017 ب�سب��ب مر�س "الذئبة 

احلمامية".
ويعت��رب مر���س "الذئب��ة احلمامي��ة" اأحد اأمرا���س املناعة 
الذاتي��ة، وال��ذي يهاج��م اجله��از املناع��ي في��ه الأن�سج��ة 
الطبيعي��ة للج�سم، ما ي�سبب �ررا للكلى واجللد واملفا�سل 

والعديد من الأع�ساء احليوية.

انطلق��ت، فعاليات حفل توزيع جوائز مهرج��ان ال�سينما العربية 
ACA ، وكانت بداية التكرمي مبنج الفنانة ليلى علوي جائزة 
خا�س��ة ع��ن م�سوارها ال�سينمائ��ي الذي تخط��ى 85 فيلًما. وفاز 
الفن��ان امل���ري اأحم��د ع��ز بجائزة اأف�س��ل ممثل ع��ن دوره يف 
فيل��م "اخللي��ة" للمخ��رج ط��ارق العري��ان، وال�سيناري�ست �سالح 
اجلهين��ي. ويف فئ��ة اأف�سل ممثل��ة، ح�سلت الفنان��ة �سريين ر�سا 
ع��ن جائزة اأف�س��ل ممثلة، عن فيلم " فوتو كوب��ي" للموؤلف هيثم 
دب��ور، واملخرج تامر ع���ري، وغابت الفنان��ة �سريين ر�سا عن 
حف��ل التكرمي وت�سل��م اجلائزة بدي��ال عنها املاكي��ري تامر دهب، 
و�سلم��ه اجلائزة الفنان �سربي ف��واز والفنانة ن�رين اأمني. ُيذكر 
اأن حف��ل توزيع جوائ��ز ال�سينما العربية فى دورت��ه الثالثة يقام 
بتنظي��م "موؤ�س�سة ديرج�ست للطباع��ة والن�ر والتوزيع"، املالكة 

واملنظمة للجوائز، 

مّلحت الفنانة اللبنانية األي�سا اإىل اأن جميع اأغانيها وكليباتها 
�سيت��م �سحبها م��ن الت��داول عن جمي��ع املواق��ع الإلكرونية 
واخلدمات املو�سيقية، الأمر الذي �سدم متابعيها وقد يت�سبب 
بارت��دادات كبرية يف ع��امل املو�سيقى العربي��ة. وكانت األي�سا 
تفاعل��ت خ��الل ال�ساع��ات املا�سية م��ع عدد م��ن املن�سورات 
الت��ي تلقته��ا ع��رب ح�سابه��ا الر�سم��ي عل��ى توي��ر، رّدت فيه 
عل��ى عدم متك��ن امل�ستمعني م��ن ال�ستم��اع اإىل الأغاين، باأن 
الأي��ام املقبلة قد ت�سهد �سحب جميع اأغانيها من التداول على 
الإنرن��ت كي ت�سبح يف مكان واح��د ب�سكل ح�ري. واأعربت 
الفنان��ة عن غ�سبها اإزاء م��ا يح�سل، بخا�سة اأنها عملت على 
مدى ال�سنوات املا�سية من اأجل الرويج لأعمالها الفنية على 
من�س��ات التوا�س��ل وم��ن بينه��ا "يوتي��وب". ويف التفا�سيل 
الت��ي �ّرحت به��ا األي�سا، �ستعم��ل �ركة روتان��ا على �سحب 
جمي��ع اأغاين الفنان��ني املتعاقدين معها ع��ن كل التطبيقات، 
م��ن بينها يوتي��وب واأنغامي لكي حت�ره��م يف مكان واحد. 
واإزاء التط��ورات الأخ��رية، اأك��دت األي�س��ا اأنه يف ح��ال �سارت 
روتان��ا بق��رار �سح��ب الأغاين م��ن يوتي��وب، فاإنها ق��د تقدم 
عل��ى ف�سخ العق��د املوقع بينه��ا وبني روتان��ا. وكانت �ركة 
"اململكة القاب�سة" التابعة لالأمري ال�سعودي الوليد بن طالل 
اأعلنت يف بيان له��ا �سابقًا اأنها ا�ستكملت �سفقة بقيمة مليار 
ري��ال ل�راء اأ�سهم م�سدرة حديثًا من �ركة "ديزر" الفرن�سية 
العاملي��ة خلدم��ات بث املحتوى ال�سمعي ع��رب الإنرنت. ومن 
املقرر �راء اأ�سهم يف ديزر عن طريق �ركة اململكة القاب�سة 
وجمموع��ة روتان��ا، حي��ث ت�ستعد  الأخ��رية  لدخ��ول اإىل �سوق 
الديجيت��ال م��ن خ��الل تطبي��ق  Deezer  للمو�سيق��ى والذي 
�سيح�س��ل على احلق احل���ري لعر�س الأعم��ال املنتجة من 

قبل ال�ركة.  

�سدم��ة كبرية تلقاها جمهور املطرب امل�ري تامر ح�سني بعد 
اإع��الن اإ�سابته ب� "احتبا���س يف ال�سوت" جراء التهاب حاد يف 
الأحب��ال ال�سوتي��ة �سيمنعه من الكالم والغناء مل��دة اأ�سبوعني، 
ولك��ن العزاء اأن��ه لي�س الوحيد.. فقبله ب�سه��ر واحد عانى املمثل 
جمي��ل راتب م��ن املحنة نف�س��ه وبات علي��ه اأن ي�ست�سل��م لالأمر 
الواق��ع لظ��روف معانات��ه م��ع اأمرا���س ال�سيخوخ��ة، والقائمة 
طويل��ة ج��داً ت�سم ع��دة جنوم اأ�سهره��م لطيفة وع�س��ام كاريكا 

و�سوما التي احتاجت معجزة حتى تتكلم مرة اأخرى.
الفنان جميل راتب مر مبعان��اة ا�ستمرت �سهرين كاملني بعدما 
ا�ستيق��ظ من الن��وم ليجد نف�سه غ��ري قادر على ال��كالم، وخ�سع 
للعالج داخل غرفة الرعاية املركزة ملدة اأ�سبوعني، ثم �سافر اإىل 
باري���س بحثًا ع��ن ت�سخي�س دقيق حلالت��ه، وكانت ال�سدمة مع 
التقري��ر الطبي الفرن�سي الذي اأك��د اأن املمثل ال�سهري لن ي�ستعيد 
�سوت��ه جم��دداً نظراً لأن��ه يحتاج جلراح��ة معق��دة يف الأحبال 
ال�سوتي��ة، ي�سع��ب اإجراوؤه��ا ملعاناته مع اأمرا���س ال�سيخوخة. 
الفنان��ة التون�سية لطيف��ة ك�سفت حقيقة مر�سه��ا بنف�سها ولكن 
بع��د ا�ستعادة �سوتها وقالت اإنها تعر�ست لوعكة �سحية حادة، 
اأفقدتها �سوتها ملدة 15 يومًا، اإىل اأن ا�ستعادته ب�سكل تدريجي 
مب�ساعدة طبي��ة متطورة تلقتها يف �سوي���را. املطرب امل�ري 
ع�سام كاريكا كاد اأن يفقد �سوته اإىل الأبد �سهر اأبريل املا�سي 
لول خ�سوعه جلراحة عاجلة اأدت اإىل فقدانه القدرة على الكالم 
ملدة �سهر كام��ل، وبعدها بداأ يتعافى تدريجي��ًا، وا�سطر وقتها 
لتق��دمي حفالت فنية كان متعاقداً عليه��ا بطريقة غناء "البالي 

باك" مع م�سارحة اجلمهور بحقيقة مر�سه!!

بعد اأن تلقت تهديداً باأنها �ستكون التالية عقب اغتيال عار�سة 
الأزي��اء تارة فار�س، هربت ملكة جم��ال العراق �سيماء القا�سم 
اإىل الأردن. ويف مقابل��ة تلفزيوني��ة قالت �سيم��اء القا�سم اإنها 
مة على  تلق��ت تهدي��دات بالقت��ل م��ن جيو���س اإلكروني��ة منظَّ
ال�سو�سي��ال ميديا. كما مت اإر�سال ر�سائ��ل تهديد اإليها على رقم 
مدير اأعماله��ا، باأنها �ستكون ال�سخ�سية امل�ستهدفة اخلمي�س 4 
اأكتوبر/ت�ري��ن الأول 2018، بعد مقتل تارة فار�س. و�سددت 
��ر نتائ��ج التحقيقات اأح��د الأ�سب��اب الرئي�سة يف  عل��ى اأنَّ تاأخُّ
زي��ادة عملي��ات ا�سته��داف امل�ساه��ري. لفت��ة اإىل اأن ال�رط��ة 

وع��دت باإع��الن نتائ��ج الط��ب ال�رع��ي خ��الل 10 اأي��ام فقط 
م��ن مقت��ل رفيف، ولكن م��ّر 55 يوم��ًا حت��ى الآن دون اإعالن 
اأي نتائ��ج. ولفت��ت اإىل اأن هن��اك تكتم��ًا ر�سمي��ًا عل��ى نتائ��ج 
التحقيقات، ويوم اخلمي�س اأ�سبح »داميًا«؛ لأنه ي�سهد ا�ستهدافًا 
ل�سخ�سي��ة جديدة م��ن امل�ساه��ري. وكانت ملكة جم��ال العراق 
2015 ق��د تلق��ت تهدي��دات بعد اأيام من مقت��ل و�سيفة ملكة 
جم��ال العراق ال�سابقة تارة فار�س بر�سا�س جمهولني. وقالت 
قا�س��م يف فيديو ن�رته على ال�سبكات الجتماعية وهي تبكي، 
اإنه��ا تلقَّت ر�سائل تهدي��د بالقتل، جاءت فيه��ا عبارة »جايلك 
الدور«. وت�ساءل��ت ملكة جمال العراق لعام 2015: »هل ذنبنا 
اأننا خرجن��ا على الإعالم واأ�سبحنا م�سهوري��ن؛ اأن يتم ذبحنا 

مثل الدجاج؟!«.
وتابعت ملكة جمال العراق ال�سابقة اأنها عندما تفتح �سفحتها 
جتد »رفيف اليا�ري وت��ارة الفار�س مو�سوعًا على �سورهما 
ال�س��ارة ال�سوداء واأنه��ا �ستلحق بهما«. واأ�ساف��ت �سيماء قا�سم 
اأن »كل م��ن يخرج يق��ول: هوؤلء عاهرات اقتلوه��ن..! وكل من 
يحر�س على القتل دون حق، فهو يف جهنم وبئ�س امل�سري، وكل 
م��ن ماتوا فهم �سهداء «. وكانت �سيماء قا�سم اأعلنت بعد فوزها 
بلق��ب ملكة جمال الع��راق لع��ام 2015، اأن جمهولني تابعني 
لتنظي��م داع�س طالبوها، يف ات�ساٍل هاتفي، بالن�سمام اإليهم، 
اأو ال�سب��ي. وك�سفت الإعالمية الكويتية م��ي العيدان اأن »دموع 
حت�سني«، جنمة »ذا فوي�س« لعام 2018، مهدَّدة بالقتل، وذلك 
بع��د اأي��ام من مقتل ت��ارة فار���س و�سيفة ملكة جم��ال العراق 
ال�سابق��ة. وحتدث��ت العراقي��ة »دم��وع حت�سني« ع��ن الق�سة يف 
تعليقه��ا على �سورة ن�رتها »العيدان« على »اإن�ستغرام«، حول 
احلوادث الأليمة املتتالي��ة التي حتدث بالعراق. وكتبت: »كلنا 
و�سلتن��ا م�سج��ات جايك الدور، م��ع الأ�سف نف�سي��ات متخلفة 

مري�سة غري واعية، ما يف ثقافة، وح�سية مكبوتة بداخلهم«.
وتابعت الفائ��زة يف »ذا فوي�س« مبو�سمه الرابع: »لكن اإحنا ما 
نخ��اف من املوت ول ممكن نته��رب من املوت، كل من بيومه، 

واهلل يحفظ اجلميع«.
م��ن جهتها، عّلقت مي العيدان على الأم��ر بت�سليط ال�سوء على 
كلم��ات »دموع حت�س��ني«، وقالت: »دموع حت�س��ني تك�سف اأنها 

تعر�ست لر�سائل تهديد بعد مقتل تارة فار�س«.
وي��وم اجلمع��ة 21 �سبتمرب/اأيل��ول 2018، �سّي��ع العراقي��ون 
يف النج��ف جثم��ان و�سيف��ة ملكة جمال الع��راق لعام 2014 

وعار�سة الأزياء العراقية تارة فار�س.
عار�س��ة الأزي��اء ق�ست بع��د تعرُّ�سها لإط��الق ر�سا�ٍس داخل 
�سيارته��ا يف العا�سم��ة بغ��داد، م�س��اء اخلمي���س 20 �سبتمرب/
اأيلول 2018. و�سهدت بغداد، خالل �سهر اأغ�سط�س/اآب 2018، 
وف��اة خبريت��ي التجمي��ل رفي��ف اليا���ري ور�س��ا احل�سن، يف 

ظروف غام�سة، بحادثتني منف�سلتني.

بغ��داد -  اجلورن��ال: ت�ستعّد الفنانة الربيطانية اآمي��ي واينهاو�س جلولة 
فنية عاملية يف 2019، على الرغم من وفاتها عام 2011.

وهذا ما ك�سفته �سحيفة "ذي غارديان" الربيطانية، مو�سحة اأن الفنانة 
�ستع��ود اأمام اأحبائها عن طري��ق تقنية "هولوغ��رام" اإىل جانب موؤدين 
وف��رق حّية يف حفالت فنية تراوح بني 75 و110 دقائق. واأعلنت يوم 
اخلمي���س �ركة "بيز هولوغ��رام" اأنها �ست�سمم �س��ورة للمغنية الراحلة 
اإمي��ي واينهاو���س يف عر�س يتوق��ع تنظيمه العام املقب��ل، بعد جناحها 
بت�سمي��م فيديو ثالثي الأبعاد للرئي���س الأمريكي رونالد ريغان، وقبلها 
مغني الراب توباك وملايكل جاك�سون. وكان وينهاو�س اأ�سدرت األبومها 
الأول "Frank" يف اأكتوب��ر )ت�ري��ن الأول( 2003، وال��ذي جعله��ا 
 Stronger" تر�س��ح جلائزت��ني من جوائ��ز بري��ت، وف��ازت اأغنيته��ا

Than Me" بجائ��زة )Ivor Novello( لأف�س��ل اأغني��ة معا�رة 
 Back to" لع��ام 2004. ويف ع��ام 2006 اأ�س��درت األبومه��ا الث��اين
Black" ال��ذي حق��ق جناحًا كبرياً من خ��الل اأغنية "Rehab" التي 
حقق��ت مراكز متقدم��ة يف املراكز الع�رة الأوائ��ل يف اململكة املتحدة، 
وجعله��ا تر�سح ل�ست جوائز غرامي، منه��ا الر�سيحات الأربعة الكربى: 
 Back to(�اأف�سل األبوم للع��ام ل ،)Rehab( ���اأف�س��ل ت�سجيل للع��ام ل
Black(، اأف�س��ل اأغني��ة للعام ل�)Rehab(، وتر�سح��ت جلائزة اأف�سل 
مط��رب �ساعد. وكانت حياة اإميي واينهاو�س ال�سخ�سية واملهنية حمور 
الفيلم الوثائقي الناج��ح "Amy" الذى اأخرجه "اآ�سف كاباديا"، الذي 
حق��ق جناحًا كبرياً، وفاز بجائ��زة الأو�سكار ع��ام 2016 كاأف�سل فيلم 

وثائقي.

ملكة جمال العراق تهرب إلى األردن نجمة أحمد 
عز 

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 
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ً لضمان االنتشار 
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