
وفاة آخر عمالقة األغنية 
الفرنسية

إليسا تعلق على  لقب 
"ملكة جمال لبنان" 2018

مي عز الدين تطرح تطبيقا 
خاصا بها

كاني ويست يغير اسمه!

تويف �آخ��ر عمالقة �لأغنية �لفرن�ش��ية، �ش��ارل �أزنافور 
ع��ن 94 عام��ًا يف منزل��ه يف منطق��ة �ألبي��ل، بجنوب 
فرن�ش��ا وفق م��ا �أفاد به م�ش��وؤولون �إعالمي��ون. وكان 
�أزناف��ور، �أكرث �ملغنيني �لفرن�ش��يني �ش��هرًة يف �لعامل، 
عائ��د�ً من جولة يف �ليابان، و��شطر �إىل �إلغاء حفالته 
ه��ذ� �ل�شيف بعد �إ�شابته لك�رس يف �لذر�ع بعد �شقوطه. 
وُيع��د �أحد �أكرب و�أ�شه��ر �ملغنني �لفرن�شي��ني، �أدى �أكرث 
م��ن 1200 �أغنية، ب� 7 لغات خمتلف��ة، و�أحيا حفالت 
يف �أك��رث من 94 بلد�ً، وب��اع 100 مليون �أ�شطو�نة يف 
�أرجاء �لع��امل �ملختلفة. وولد �أزناف��ور يف عائلة فنية 
�أرمني��ة من جورجي��ا هربت من �ل�شطه��اد �لعثماين، 

يف عام 1924 با�شم �شانوروه فاريناغ �أزنافوريان.

علقت �ملطرب��ة �للبنانية، �إلي�شا، على فوز مايا 
رعيدي، بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018.

وقال��ت �إلي�ش��ا ع��رب ح�شابه��ا عل��ى "توي��ر"، 
�إنه��ا تتفق مع �لعديد م��ن �ملغردين، باأن مايا 
رعي��دي ت�شب��ه، ملك��ة جم��ال لبن��ان �ل�شابق��ة 
لع��ام 1970، جورجين��ا رزق، زوجة �ملطرب 

�للبناين، وليد توفيق.
وغ��ردت: "ماي��ا رعي��دي، يق��ول �لنا���س باأنك 
ت�شبهني جورجين��ا رزق، و�أنت كذل��ك بالفعل، 
و�أمتنى �أن تقدم��ي نف�س �لنتيجة �لتي قدمتها. 

كل �حلب".

ك�شف��ت �ملمثلة �مل�رسية، مي ع��ز �لدين، ملحبيها، 
ع��ن مفاج��اأة كان��ت �أملح��ت �إليه��ا خ��الل �لف��رة 

�ملا�شية.
وقال��ت م��ي ع��ز �لدين ع��رب ر�شال��ة �شوتي��ة على 
ح�شابه��ا عل��ى "�إن�شتغ��ر�م"، �إنه��ا �أطلق��ت تطبي��ق 
ر�شم��ي خا�س بها، و�ل��ذي �أ�ش��ارت �إىل �أنه مبثابة 

تذكرة دخول �إىل عاملها وحياتها �ليومية.
و�أ�شاف��ت �أن �لتطبي��ق ي�شم وب�ش��كل ح�رسي، كل 
�أ�رس�رها ب�ش��اأن �جلمال، ون�شائحه��ا يف �ملو�شة، 

وذلك من خالل حمتوى بال�شور و�لفيديوهات.
 كما ذكرت مي عز �لدين عرب ر�شائلها، �أنها �شتجيب 

يوميا يف �لتطبيق عن �شوؤ�ل من �أحد معجبيها.
قالت �لنجمة �للبنانية هيفاء وهبي، �إنها مل حت�شم موقفها من م�شاركتها يف در�ما رم�شان 2019، رغم كرثة �لعرو�س �لتي و�شلتها خالل �لفرة �لأخرية، بح�شب قولها. و�أ�شافت هيفاء،  ، �أنها 

لي�شت مهياأة نف�شيًا لهذه �خلطوة �ملرهقة من كل �لنو�حي، متابعة: "�أحمد �هلل على جناحي خالل �ل�شنو�ت �لأخرية، فاأنا ل �أدخر جمهودي يف عملي.

�أعلن مغني �لهيب هوب �لعاملي، كاين وي�شت، عن 
نيته تغيري ��شمه، وحمل ��شم فني جديد.

ويف تغري��دة له عل��ى توير كتب وي�ش��ت: "��شمي 
�جلدي��د �لآن ه��و YE"، �لأمر �لذي �أثار ردود فعل 

متباينة، بني موؤيد ومعار�س بني معجبيه.
وي��رى �خلرب�ء يف �لو�ش��ط �لفن��ي �أن �إقبال وي�شت 
عل��ى هذه �خلط��وة، رمبا يكون نوعا م��ن �لدعاية 
و�لرويج لنف�ش��ه، وخ�شو�شا قبل �إط��الق �ألبومه 
�جلدي��د �ملنتظ��ر طرح��ه قريب��ا، ويف وق��ت لقى 
فيدي��و �أغنيته مع "Lil Pump" �شعبية و��شعة، 
حي��ث جت��اوزت م�شاهد�ته عل��ى �ليوتيوب 190 

مليون م�شاهدة.
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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�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

مرشحة لنيل جائزة نوبل 
للسالم

حقيقة سرقة تاج مايا رعيدي 
ملكة جمال لبنان

بطل فيلم صراع العروش: ثقافة 
بعض األفالم خلقت مجتمعًا ذكوريًا

ملكة جمال العراق "مهددة بالقتل" 

انقضاض امرأة على عبدالله 
بالخير

ذكرت و�شائل �عالم �أن �أم��ل كلوين �ملحامية �ملتخ�ش�شة 
يف �ل�شوؤون �لدولية وحقوق �لإن�شان مر�شحة جلائزة نوبل 

لل�شالم هذ� �لعام.
 ويذكر �أن �أمل كل��وين بريطانية من �أ�شل لبناين، متزوجة 
م��ن �ملمثل جورج كل��وين، �أحد جنوم هولي��وود، يف �أيلول 

.2014
وعمل��ت �أم��ل يف ع��دة ق�شايا م�شه��ورة عامليا م��ن بينها 
ق�شي��ة رئي���س �ملالدي��ف �ل�شاب��ق حممد ن�شي��د �لذي حكم 
عليه بال�شجن يف بالده بع��د �إد�نته بالإرهاب، و�أي�شا يف 
ق�شي��ة �ليزيدية �لعر�قية نادية مر�د �لتي كانت قد �شقطت 

يف �أيدي رجال تنظيم د�ع�س.

�نت���رس عرب مو�ق��ع �لتو��ش��ل �لجتماعي مقط��ع فيديو 
لعت��د�ء �شي��دة منتقب��ة وقفزه��ا بطريق��ة غريب��ة عل��ى 

�ملطرب �لإمار�تي عبد �هلل باخلري يف �إحدى �حلفالت.
وك�ش��ف عب��د �هلل باخل��ري جلمه��وره ع��رب ح�شاب��ه على 
"�ن�شتغ��ر�م"، �أن �لأم��ر لي�س حقيقي��ا، وما حدث عبارة 
ع��ن لقطة من م�رسحية بعنو�ن "قرو�س �لبيت". و�أو�شح 
�ملطرب �لإمار�تي �أن �ل�شخ�س �لذي كان يغني ويرتدي 

ثيابا حمر�ء على �مل�رسح �أحد �ملمثلني ويقلده.
و�أعرب �لفن��ان �لإمار�تي عن �شعادته وترحيبه بتقليده 
بامل�رسحية، لأن �ملمث��ل جعل جميع �جلمهور يعتقدون 

�أنه هو بالفعل.

بع��د �شاع��ات م��ن ت��د�ول �أخب��ار عل��ى �ل�شو�شي��ل ميديا عن 
�ختف��اء تاج مايا رعيدي مبا���رسًة بعد تتويجها ملكة جمال 
لبن��ان لع��ام 2018 وذلك �أثن��اء ��شتعد�دها جلل�ش��ة ت�شوير 
م��ع منظم��ي للحفل �لذي �أقي��م يف بريوت. ونق��ل موقع �لفن 
ع��ن م�شادر و�شفها ب��� "�خلا�شة" حقيقة م��ا ُيتد�ول موؤكد�ً 
�أن �لت��اج �لذي �شمم خ�شي�ش��ًا لهذه �ملنا�شبة، مل يختِف ومل 
ُي���رسق. و�رسح �مل�ش��در �أن "�لقيمني على �حلف��ل، �أخفوه عن 
�لأنظ��ار عمد�ً لأنه باه��ظ �لثمن ومن �لو�ج��ب �حلفاظ عليه، 
موؤك��د�ً �أن��ه يف �أي��اٍد �أمينة و�شيع��ود �إىل �مللك��ة لري�فقها يف 

م�شو�رها يف عامل �جلمال هذه �ل�شنة".
ويف نف���س �ل�شي��اق، حت��دث �لإعالمي جان نخ��ول من فريق 
�إنت��اج حفل �نتخاب ملكة جم��ال لبنان يف �ت�شال مع موقع 
حمل��ي لبناين عن حقيقة ما تد�وله �لإعالم عن �ختفاء �لتاج 

بعد دقائق من تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان.
و�أو�ش��ح نخول قائاًل: "كانت �مللكة �جلديدة �شتدخل غرفتها 
لتبدي��ل ثيابها و�ل�شتعد�د جلل�ش��ة ت�شوير بعد �نتهاء �حلفلة 
�لتي نقلتها قن��اة �أم تي �للبنانية مبا�رسة على �لهو�ء، فاأُخذ 
م��ن �مللكة �لتاج حلفظه موؤقتًا يف �خلزن��ة لأن �شعره مرتفع 
ج��د�ً ويق��در بح��و�يل 700 �ل��ف دولر وبالتايل ل��ن يخاطر 
�ملعنيون بو�شعه يف �أي مكان". ُيذكر �أن �لتاج ي�شم 1800 
حبة من �ملا�س بح�شب ما �رسح �ل�شيد �شومط زغيب �شاحب 

جموهر�ت زغيب �لذي �شممه خ�شي�شًا للحفل.

   حت��دث �لنج��م �ل�شاب بطل م�شل�شل ���رس�ع �لعرو�س، كيت 
هارينغت��ون، لأول م��رة ع��ن �ل�شب��ب يف �عتق��اده لتز�ي��د 
�لعقلية �لذكورية يف جمتمعات �لعامل، م�شري�ً �إىل �أن بع�س 
�لأف��كار �لتي تروجها �مل�شل�شالت و�لأفالم �ل�شينمائية هي 
�ل�شب��ب يف ن�شوء ثقاف��ة �ملجتمع �لذك��وري وتز�يد ظاهرة 

�لتحر�س �جلن�شي.
وبالرغ��م م��ن جناح �لنجم كي��ت هارينغت��ون )31 عامًا(، 
يف جت�شيد �شخ�شية جون �شنو يف م�شل�شل �رس�ع �لعرو�س، 
و�لت��ي ح�ش��ل ب�شببها عل��ى �لعديد من �جلو�ئ��ز �لتكرميية، 
كم��ا �أنه��ا م��ن �ل�شخ�شي��ات �لتي كان��ت ت�شع��ى للخري يف 
�مل�شل�شل، �إل �أنه و�شفه باأنه �شخ�س مري�س نف�شي وعنيف، 
مطالب��اآً باإجر�ء بع�س �لتغيري�ت �لالزمة على هذه �لنوعية 
من �لدر�م��ا نظر�ً لتاأثريها على �ل�شب��اب، بح�شب ما �رسح 

ل�شحيفة ذ� �شاندي تاميز.
كم��ا �أو�شح هارينغت��ون �أن بع�س تل��ك �لأدو�ر �لتي تروج 
لثقافة �ل�شاب مفت��ول �لع�شالت تدفع �لبع�س لالعتقاد �أن 
عليه��م �أن يكونو� عنيفني لينال��و� �حر�م من حولهم، �لأمر 
�لذي ي�شاهم يف تز�يد ظاهرة "�لذكورة �ل�شامة"، وهي ميل 
بع���س �لرجال ل�شتعر��س �شفاته��م �لذكورية مثل �لعنف 
�جل�ش��دي و�جلن�شي و�لعدو�نية و�فتق��ار �ل�شعور بالآخرين، 
لإثب��ات هيمنتهم و�شيطرتهم على جمتمع �لن�شاء. وبالرغم 
من جن��اح �لنجم كي��ت هارينغت��ون، يف جت�شي��د �شخ�شية 
ج��ون �شن��و يف م�شل�ش��ل ���رس�ع �لعرو���س، و�لت��ي ح�ش��ل 
ب�شببه��ا عل��ى �لعديد من �جلو�ئ��ز �لتكرميية، كم��ا �أنها من 
�ل�شخ�شي��ات �لتي كانت ت�شعى للخ��ري يف �مل�شل�شل، �إل �أنه 
و�شفه باأنه �شخ�س مري�س نف�شي وعنيف، مطالباآً باإجر�ء 
بع���س �لتغي��ري�ت �لالزمة على ه��ذه �لنوعية م��ن �لدر�ما 
نظ��ر�ً لتاأثريها على �ل�شب��اب، بح�شب ما �رسح ل�شحيفة ذ� 

�شاندي تاميز.

 حال��ة من �لغ�شب �ل�شديد �نتابت جمهور وحمبي �ملطرب 
�مل�رسي عمرو دياب، �ليوم �لإثنني، بعد م�شاركته ل�شورة 

عرب ح�شابه على موقع �لتو��شل �لجتماعي "توير".
ويظه��ر عم��رو دي��اب �مللق��ب م��ن جان��ب معجبي��ه ب��� 
"�له�شبة"، يف �ل�شورة مع رئي�س �لهيئة �لعامة للريا�شة 

�ل�شعودية، �مل�شت�شار تركي �آل �ل�شيخ.
وغ��رد عم��رو دي��اب م��ع �ل�ش��ورة: "يف زي��ارة حلبيب��ي 
�أب��و نا���رس لالطمئن��ان علي��ه""، ث��م و�ش��ف �آل �ل�شيخ ب� 

"�ل�شاحر".
 و�شخ��رت مغ��ردة م��ن �ش��ورة عمرو دي��اب مع ترك��ي �آل 
�ل�شي��خ، ع��ن طري��ق ��شتخد�م بع���س كلمات �أغ��اين عمرو 
دي��اب: "عمرو دي��اب �ح�شن كمان خلينى �ت��وب ماتتهد 

بقه ياجدع م�س هعرف �حو�س عنك كده".
 و�عت��ربت مغ��ردة �أخرى �أن م��ا يفعله عمرو دي��اب مع �آل 
�ل�شيخ متل��ق، قائلة لدياب: "يعني �لبلد من ٢٠١١ ثور�ت 
قامت فيه��ا وحكومات وروؤ�شاء �تغريو� فيها ونا�س ماتو 
ونا���س �حتب�ش��ت و�لدني��ا قام��ت يف بل��دك حرفي��ا و�نت 
مر�شت���س حت���رس نف�ش��ك يف �ل�شيا�شه عل�ش��ان متتح�شب�س 

عل��ى ح��د �شد ح��د! لكن تيج��ي دلوقتي وتدع��م تركي يف 
�لتوقي��ت ده بالذ�ت ليه يعني؟ ل حمتاج فلو�س ول �شهره 

ول �ي حاجه!؟".
 ولف��ت مغ��رد �أن �ل�ش��ورة �لت��ي ن�رسها عم��رو دياب على 
ح�شاب��ه �خلا�س، تز�منت م��ع �إطالق �ألبوم��ه �جلديد "كل 
حيات��ي": "عم��رو دياب يعن��ي بدل ما عم��رو دياب ينزل 
�غني��ه جدي��دة ر�ح منزلن��ا �ش��ورة تركي �ل �شي��خ.. يقوم 
�ول م��ا ينزل �غنيه جديدة ماحد���س هاي�شمعها.. �هلل على 

�ملاركتنح �لعبقري".
 يذك��ر �أن ترك��ي �آل �ل�شي��خ، تعر���س ل�شب��اب و�شتائم من 
جماه��ري �لنادي �لأهلي �مل�رسي، يف مبار�ة �لفريق �أمام 
حوريا �لغيني، باإياب �لدور ربع �لنهائي من بطولة دوري 

�أبطال �أفريقيا. 
وكان تركي �آل �ل�شيخ، قد كتب على �شفحته �لر�شمية على 
موق��ع "في�شبوك" ب�شكل مفاجئ، �إن��ه يفكر يف �لن�شحاب 
م��ن �ل�شتثم��ار يف �لريا�شة �مل�رسية، بع��د �ل�شباب �لذي 

وجته �جلماهري له.
وق��ال: "�أفكر جديا بالن�شحاب م��ن �ل�شتثمار بالريا�شة 
يف م�رس، هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية، ليه 

�ل�شد�ع".
ث��م �أعلن��ت �لقن��اة �لف�شائي��ة �خلا�ش��ة برك��ي �آل �ل�شيخ 
"بري�ميدز" �ن�شحاب��ه ر�شميا من �ل�شتثمار يف �لريا�شة 

�مل�رسية.
وكان عم��رو دي��اب طرح موؤخ��ر� �ألبوم��ه �لغنائي �جلديد 
"كل حياتي"، و�لذي يتعاون فيه مع تركي �آل �ل�شيخ يف 

�أغنيته �لرئي�شية، �إذ كتب كلماتها.
وق��د ل يعل��م �لكث��ريون �أن تركي �آل �ل�شيخ ه��و �لذي كتب 
كلمات �أغنية "يا �أجمل عيون"، �لتي نالت جدل و��شعا من  
�ألب��وم عمرو دي��اب لعام 2017، "مع��دي �لنا�س"، و�لتي 
تغ��زل فيه��ا دياب مبو�ليد ب��رج �حلوت، ما جع��ل �لبع�س 
عل��ى مو�قع �لتو��ش��ل �لجتماعي، يتكه��ن باأنها موجهة 
�إىل �ملمثل��ة �مل�رسي��ة، دين��ا �ل�رسبيني، وذل��ك لأنها من 

مو�ليد ذلك �لربج.

قال��ت ملك��ة جمال �لع��ر�ق �ل�شابق��ة �شيماء قا�ش��م �إنها تلق��ت تهديد�ت 
بالقتل، بعد �أيام من مقتل عار�شة �لأزياء �لعر�قية تار� فار�س. و�أعربت 
قا�ش��م عن خوفها على حياتها يف بث حي على �لإنرنت ويوم �خلمي�س 
�ملا�ش��ي قتل م�شلحون جمهول��ون يف بغد�د تار� فار�س، �لتي ي�شل عدد 
متابعيه��ا عل��ى �ن�شتاغر�م 2.8 ملي��ون متابع. وجاء مقت��ل فار�س بعد 
يوم��ني من مقتل نا�شطة حقوق �لإن�شان �لعر�قية �شعاد �لعلي يف �إطالق 
للر�شا���س يف �لب���رسة. ويف �أغ�شط���س/�آب توفي��ت �شاحبتا �شالونني 
للتجمي��ل يف بغد�د، وهما رفي��ف �ليا�رسي ور�شا �حل�ش��ن، يف �أ�شبوعني 
متتال��ني يف "ظ��روف غام�ش��ة" يف منزليهما. ويعتق��د �أن �لثنتني من 

�لد�ئرة �لجتماعية ذ�تها �لتي كانت فار�س تن�شط فيها.
ول توج��د معلوم��ات عما �إذ� كانت هناك �شلة ب��ني مقتل �لثالثة. ولكن 
رئي���س �ل��وزر�ء �لعر�قي حي��در �لعبادي قال �إن لدي��ه �نطباع عن وجود 

"خطة خلف هذه �جلر�ئم"، و�أمر بالتحقيق يف �لأمر.
وك�شف��ت قا�شم، �لتي يتابعه��ا على �ن�شتاغر�م 2.7 مليون �شخ�س، وهي 

تبكي يف فيديو ن�رسته �ل�شبت �أنها تلقت ر�شائل ن�شية عن �أن دورها �آت، 
وذلك بعد مقتل فار�س.

وقال��ت �إن �لن�ش��اء �لالت��ي ��شته��رن يف �لع��ر�ق يو�جه��ن "�لذب��ح مث��ل 
�لدجاج" وو�شفت فار�س باأنه��ا "�شهيدة".�مر�أة تلقي نظرة على ح�شاب 

تار� فار�س على �ن�شتاغر�م.
وقتلت فار�س، 22 عاما، عندما فتح �أ�شخا�س على در�جات نارية �لنار 

على �شيارتها يف و�شح �لنهار و�شط بغد�د.
وكان��ت فار���س تقيم يف �ربيل يف �لأعو�م �لثالث��ة �ملا�شية لأنها كانت 

ت�شعر �أنها �أكرث �أمنا، ولكنها كانت ت�شافر �إىل �لعر�ق بني �آن و�آخر.
ون�رست ملك��ة جمال بغد�د �ل�شابقة �ش��ور� لنف�شها وهي ترتدي مالب�س 

كا�شفة و�شور� لت�شفيفات �شعرها وو�شم.
وتلق��ت فار���س تهديد�ت و�إهان��ات على �شب��كات �لتو��ش��ل �لجتماعي 
ب�ش��اأن ما �عتقده �لبع�س �فتقارها للحياء، ويعتقد �لبع�س �أن مت�شددين 

دينيني ��شتهدفوها.
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