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إلى القراء الكرام
ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية والفنية عن
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �صورة الكود
اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج (.. )qr cod
متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ...
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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

بطلة نتفليكس تصبح
أصغر سفيرة لليونيسف

انفصال دي نيرو عن زوجته
بعد زواج دام  20عامًا

تخريب نجمة جنيفر لوبيز في
ممر الشهرة في هوليوود

الجندي :أنا الوحيدة القادرة
على تجسيد قصة حياتي
أمينة
جوهافيتش

اخت��ارت منظم��ة الأمم املتح��دة للطفول��ة
(يوني�س��ف) املمثل��ة ال�صغ�يرة ميل��ي بوب��ي
براون ،بطلة م�سل�سل �ش��بكة نتفليك�س "�أ�شياء
�أغ��رب" (�س�ترينغر ثينج��ز) لت�ص��بح �أ�ص��غر
�سفرائها للنوايا احل�سنة يوم الثالثاء.
و�ستكون ر�سالة املمثلة البالغة من العمر 14
عام ًا لزعماء العامل هي "ان�صتوا لنا".
قال��ت ب��راون يف الأمم املتح��دة "�أود �أن �أثري
ق�ضاي��ا ب�ش���أن التعلي��م والعن��ف وو�ضع حد
للعن��ف والتنم��ر ..والت�أك��د م��ن �أن الأطف��ال
يعي�شون يف بيئة �آمن��ة ويح�صلون على مياه
نظيف��ة ...لكنن��ي ما زل��ت �أتعلم ب�ش���أن ما �أنا
�شغوفة ب�ش�أنه".
�أف��ادت تقاري��ر �إعالمي��ة ب���أن روب��رت دي نريو
املمث��ل الأمريك��ي احلائز عل��ى جائ��زة الأو�سكار
وزوجت��ه جري���س هايتاور انف�صال بع��د زواج دام
�أكرث من ع�رشين عاماً.
وذك��رت جمل��ة ذا هوليوود ريبورت��ر وموقع (تي.
�إم.زي) املعن��ي ب�أخب��ار امل�شاه�ير وجملة بيبول
نق�لا عن م�ص��ادر مل تك�شف ع��ن �أ�سمائه��ا القول
�إن دي ن�يرو ( 75عام��اً) وهايت��اور ( 63عام��اً)
يعي�شان منف�صلني منذ بع�ض الوقت.
ومل يرد متحدث با�سم دي نريو على طلب للتعقيب.

تتعرض لحادث سير ووضعها
الصحي يقلق معجبيها

�أث��ار انت�شار خرب تعر���ض املغنية واملمثلة ال�رصبي��ة الأ�صل الرتكية
اجلن�سية �أمين��ة جوهافيت�ش ال�شهرية بليل��ى يف امل�سل�سل الرومان�سي
"ليل��ى" مع توجلاه��ان �ساي�شمان و�سارين��اي �ساريكايا �إىل حادث
�سي��ارة يف بلغ��راد قل��ق الآالف م��ن معجبيها.و�أ�صبح��ت �أمين��ة
جوهافيت�ش املعروفة �سابق ًا ب�أمينة �صندل لزواجها باملغني الرتكي
م�صطف��ى �صن��دل قبل  12عام ًا ث��م عودتها لكنية عائلته��ا الأ�صلية
�إثر طالقها منه يف �شهر يونيو(حزيران) املا�ضي،مثرية لقلق حمبيها
�إث��ر حتط��م زواجها ث��م نحافته��ا ال�شديدة،ث��م �شائع��ات حبها لرجل
�آخر بع��د طالقها،و�أخ�يراً تعر�ضها حلادث �سي��ارة ،وجناتها منه مع
بع���ض الإ�صاب��ات الب�سيطة والكدمات املتفرقة م��ا �أثار قلق حمبيها
ومعجبيه��ا عليه��ا ب�شدة .وقد طم�أن��ت �أمينة جوهافيت���ش جمهورها
و�أ�صدقاءه��ا عن حالتها ال�صحي��ة يف ال�سو�شيال ميدي��ا ،بعد تلقيها
املئات من ر�سائل القلق واحلب من حميطها اخلا�ص والعام .

سر غضب

ن�شبت �أزمة بني الفنان حممد �إمام وم�س�ؤويل اجلهة املنتجة لفيلمه اجلديد "ل�ص بغداد"� ،إثر �إ�رصار الأول علي وجود الفنانة الرتكية مرمي �أوزريل �ضمن �أبطال الفيلم ،فيما
ترى ال�رشكة �أن دور الرتكية ميكن لأي ممثلة م�رصية جت�سيده.

نجالء بدر وإيهاب فهمي في
افتتاح «القاهرة السينمائي»

انتاب الغ�ضب الثنائي جنالء بدر و�إيهاب فهمي �أثناء حفل
افتت��اح ال��دورة الأربعني ملهرج��ان القاه��رة ال�سينمائي
ال��دويل ،م�س��اء �أم�س الثالث��اء ،داخل امل��سرح الكبري بدار
الأوب��را امل�رصي��ة ،لعدم وج��ود �أماكن جلو���س خم�ص�صة
لهم��ا .وك�شفت م�ص��ادر ،عن مغادرة �إيه��اب فهمي ملكان
احلف��ل غا�ضب��اً ،و�رسع��ان ما ع��اد بعد توف�ير املنظمني
ملقع��د له� ،أما الفنانة جنالء ب��در فقد �شعرت بغ�ضب �شديد
لعدم وجود مكان لها ولزوجها ،وكادت تغادر احلفل قبل
انطالق��ه بدقائق� ،إال �أن املنظم�ين احتووا غ�ضبها ووفروا
مكان�� ًا له��ا ولزوجها.يذك��ر �أن حفل االفتت��اح �شهد تكرمي
الفن��ان ح�سن ح�سن��ي واملخرج الربيطاين بي�تر جرينواي
واملو�سيقار امل�رصي ه�شام نزيه ومدير املهرجان يو�سف
�رشيف رزق اهلل واملخرج الرو�سي بافل لوجنني.

بغداد  -متابعة

بع��د �أن تخط��ت �أغنية "وعد مني" لـ رحم��ة ريا�ض حاجز الـ 53
ملي��ون م�شاهدة عرب "يوتي��وب" ،حتدثت عن النجاح الكبري الذي
حققت��ه هذه الأغني��ة .وك�شفت ملاذا هي مغ ّيب��ة عن احلفالت يف
العامل العربي .
يف ح��وار �صحفي اجابت رحمة �إن كانت �ستتجه فقط للغناء يف
حف�لات الزفاف ،وه��ذا ما قالته لـ �إلي�سا بعدم��ا رف�ضت الأخرية
الغناء معها �أيام عر�ض برنامج "�ستار �أكادميي".
*رحمة �أخربينا كيف اخرتتِ مو�ضوع �أغنية "وعد مني"؟

�أنا على توا�صل م�ستمر مع امللحن علي �صابر الذي هو مبثابة�شقيق بالن�سبة يل ،وكل فرتة �أ�شكو له ما �أم ّر به ،و�أر�سل يل "وعد
مني" وقال يل هذه لكِ .
*ملاذا �شكلت هذه الأغنية احلالة التي �شهدناها؟
كون كالمي الم�س فئة كبرية من اجلمهور ،وعندما تغني �أغنيةفيه��ا الكثري من احلب فم��ن املمكن �أن ال يحبها اجلميع ،فكلمات
نف�سك.
�أغنية "وعد مني" واقعية حتاكي َ
*ه��ل اجلمهور يف العامل العربي بات ميي��ل �إىل الأغنية الدرامية
�أكرث؟
�-أج��ل رمب��ا ب�سب��ب الظ��روف ال�سيئ��ة الت��ي ن�شهده��ا يف معظم

ت�سبب القرار الأخري لتنظيم �رشاء حقوق البث ،يف امتناع �رشكات �إنتاج
ك�برى مثل "الع��دل جروب" عن تق��دمي م�سل�سالت جدي��دة ملو�سم دراما
رم�ض��ان  ،2019ويف الطريق �رشكات �إنتاج �أخرى �ستتخذ القرار نف�سه،
ب�سبب ع��دم اجلدوى االقت�صادية� ،إال �إذا جنحت املفاو�ضات مع القنوات
الف�ضائي��ة اخلليجي��ة� ،أو مت احل�صول على حم�لات �إعالنية كربى تغطي
تكلف��ة العر�ض على موقع اليوتيوبُ .يذك��ر � ّأن غادة �أطلقت �أول ا�ستغاثة
م��ن كبار جنوم الف��ن امل�رصي ،م�ؤك��دة �أنها تواجه حر ًب��ا من جمموعة
"�إعالم امل�رصيني" ،امل�ستحوذة على �أغلب القنوات الف�ضائية امل�رصية،
و� ّأن هن��اك رغب��ة يف منعه��ا والعديد من زمالئها من العم��ل ،وقالت � ّإن
املجموع��ة ت ّدع��ي ملكيتها جلهة �سيادية يف م��صر .غادة كتبت �رصخة
اال�ستغاثة و�أغلقت خا�صية التعليق من ًعا لأية �أزمات ،وقالت :يا جمهور
�أن��ا بتح��ارب من جمموع��ة ا�سمها "االع�لام للم�رصيني" ،م���ش عايزنيّ
ا�شتغ��ل ال�سن��ة دي فى الدراما ،م�ش �أنا ب���س ،نا�س كتريررر ج ًّدا فنانني،
وبيقولو هنقعدكم يف البيت ولو عاجبكم.

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم  PDFبصورة دائمة
يعرض االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل
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تواج��دت املخرج��ة اللبناني��ة نادي��ن لبك��ي م��ع بطل
فيلمها املر�شح للأو�سكار "كف��ر ناحوم" ،الطفل ال�سوري
الالجئ زين الرفاعي� ،إىل جانب جمموعة من �أبرز جنوم
هولي��وود ،منهم الليدي غاغا ونيك��ول كيدمان واملخرج
�ستيفن �سبيلربغ وغريهم ،يف حفل توزيع جوائز"lively
 "Governorsيف لو�س �أجنلي�س يوم الأحد املا�ضي.
�شارك��ت نادي��ن لبك��ي جمهوره��ا ،ع�بر ح�سابه��ا عل��ى
ان�ستغ��رام بع���ض حلظ��ات هذا احلف��ل ،من خ�لال مقطع
فيدي��و ير�ص��د لق��اء زي��ن م��ع النجمة لي��دي غاغ��ا التي
احت�ضنته وقبلته ونيكول كيدمان.
يق��ام حف��ل "� "lively Governorسنوي�� ًا يف لو���س
�أجنلي���س ،خ�صي�صاً ،لتك��رمي بع�ض الأ�سم��اء الالمعة يف
جم��ال ال�سينم��ا والرتفيه والذي��ن مل يحالفهم احلظ حتى
اللحظ��ة للفوز بالأو�س��كار ،وذلك مبنحهم متث��ا ًال فخري ًا
للأو�س��كار ،وذل��ك م��ن خ�لال قائم��ة م��ن الأ�سم��اء يتم
حتديدها من جمل���س �إدارة �أكادميية فنون وعلوم ال�صور
املتحركة".
يف املقاب��ل ،ميث��ل ذل��ك احلف��ل حمط��ة هام��ة يف ظ��ل
اال�ستع��داد جلوائ��ز �أو�سكار مل��ن ي�سعون للف��وز بها ،وهو
�سب��ب تواج��د املخرجة نادي��ن لبكي ،وذل��ك بعد ح�صول
فيلمه��ا "كف��ر ناح��وم" عل��ى جائ��زة جلن��ة التحكيم يف
مهرجان كان ال�سينمائ��ي لهذا العام ،والذي من املتوقع
�أن ميث��ل لبن��ان �أي�ض ًا يف جوائ��ز الأو�س��كار القادمة عن
فئة "�أف�ضل فيلم بلغة �أجنبية".

رحمة رياض :مقربة من ناصيف زيتون وهذا ما أقوله لـ اليسا بعد معركتها مع السرطان

هل يهرب نجوم الدراما المصرية إلى اليوتيوب والفضائيات الخليجية؟
يبدو � ّأن ا�ستغاثة الفنانة غادة عبد الرازق من �إحدى ال�رشكات امل�رصية
املهيمن��ة على �إنتاج وعر���ض وت�سويق الدراما امل�رصي��ة ،لن متر مرور
الك��رام ،فرغ��م تراجعها وح��ذف املن�ش��ور ،وح�سب موق��ع "�سيدتي نت"
� ّأن ع��د ًدا كب�ي ًرا م��ن جنوم وجنم��ات الفن امل��صري ،ب��د�أوا الت�شاور مع
��شركات �إنتاج م�ستقل��ة ،لت�صوير �أعمال ملو�سم درام��ا رم�ضان 2019
تُعر�ض ح�رص ًّيا على موقع اليوتيوب �أو املواقع املثيلة� ،أو يتم ت�سويقها
ح�رص ًّيا للف�ضائيات اخلليجية.
امل�شاورات ال زالت تدور � ًّرسا ،والأ�سماء امل�شاركة كلها من جنوم ال�صف
الأول ،بخا�ص��ة و�أنه��م ي�شعرون بالظلم ،بعدما فر�ض��ت عليهم القرارات
اجلدي��دة لتخفي�ض ثمن �رشاء حقوق بث امل�سل�سالت ،لي�صبح  70مليونًا
بح��د �أق�ص��ى ،التن��ازل عن ن�صف م��ا يتقا�ضون��ه ،وبع�ضه��م �أجرب على
تقا�ض��ي ربع �أج��ره عن �أعمال��ه ال�سابقة� ،إذا ما رغ��ب يف العمل جمد ًدا.
وا�ضاف � ّأن �أزمة الأجور طالت الفنان عادل �إمام الذي يرف�ض تخفي�ض
�أجره� ،إ�ضافة �إىل النجم يحيى الفخراين ،والفنانة غادة عبد الرازق ،كما

يب��دو �أن ت�أث�ير �شخ�صي��ة البطل اخل��ارق "بامتان" يف
مواجهة قوى ال�رش وحماربة اجلرمية� ،سيطر على النهج
ال��ذي �أ�صبح ي�سلكه النجم العاملي جورج كلوين ،والذي
متك��ن من الك�شف م�ؤخراً عن عملية ف�ساد وغ�سيل �أموال
جلرنال متقاعد ،وذلك من خالل الأقمار ال�صناعية.
ك�ش��ف كل��وين من خ�لال الأقم��ار ال�صناعي��ة التي قام
ب�إن�شائه��ا يف وقت �سابق على عل��ى احلدود ال�سودانية،
ع��ن ت��ورط اجل�نرال املتقاع��د جيم�س هوث م��اي ،يف
عملي��ة غ�سيل �أم��وال ،بح�صول��ه على رات��ب ومعا�شات
بقيمة تتجاوز ربع ملي��ون دوالر ،من �صندوق الرعاية
االجتماعية يف �أ�سرتاليا بطرق غري قانونية.
كم��ا ك�ش��ف التقري��ر ال��ذي �أورده موق��ع "ذا اي��ج"� ،أن
اجل�نرال املتقاع��د هوث م��اي ال يزال يتقا�ض��ى �أموا ًال
وم�ساع��دات مالية من �صندوق الرعاية االجتماعية يف
�أ�سرتالي��ا ،بالرغم م��ن قدرته املادية عل��ى �رشاء منزل
فخ��م يف مدين��ة ملب��ورن الأ�سرتالي��ة ،بقيم��ة �أكرث من
مليون دوالر �أمريكي.
ونتيجة لذل��ك� ،أ�صدرت ال�سلط��ات الأ�سرتالية وال�رشطة
�أم��راً تقييدي ًا باحلجز على جميع ممتلكاته ،مبا يف ذلك
منزله وجميع �سياراته التي ميتلكها.
وت�أت��ي تل��ك اخلطوة ،بع��د التقرير الذي �أ�ص��دره جورج
كل��وين م��ن خ�لال منظمت��ه " ،"Sentryالت��ي �أ�س�سها
ع��ام  2013بالتعاون مع فريق من اخلرباء الإقليميني
واملحللني املاليني ،به��دف مراقبة الأر�صدة والأن�شطة
املالي��ة لعدد من العامل�ين ال�سابقني يف جي�ش اجلنوب
ال�س��وداين ح��ول الع��امل ،ال��ذي ي�سع��ون للك�س��ب غ�ير

تعرف على سبب تواجد بطل
فيلم كفر ناحوم مع الليدي

حلق��ت النجم��ة العاملي��ة جنيف��ر لوبي��ز بقائمة
بع�ض الأ�سماء مث��ل دونالد ترامب واملمثل بيل
كو�سبي ،الذين مت تخريب جنماتهم على ر�صيف
ال�شه��رة يف هولي��وود يف والي��ة كاليفورني��ا
الأمريكي��ة ،وذل��ك بع��د تعر���ض جنمته��ا �أم���س
للتخريب� ،إال �أن ال�سبب يف ذلك يبقى جمهوالً.
�أق��دم �أح��د الأ�شخا���ص عل��ى ا�ستخ��دام ده��ان
الر���ش الأ�س��ود لت�شوي��ه جنمة جنيف��ر لوبيز يف
مم��ر ال�شهرة ،وبالرغم من ع��دم و�ضوح الر�سالة
الت��ي حاول توجيهها بهذا العمل� ،إال �أنه ال يبدو
تخريبي�� ًا عل��ى نقي�ض �سابقيه ،بح�س��ب ما �أورد
موقع ."TMZ
قالت الفنانة نادية اجلن��دي� ،إنها ال متانع تقدمي ق�صة
حياته��ا على ال�شا�شة ،مل��ا حتتويه من �أح��داث ُم�رشفة
ومثرية ،بح�سب قولها.
و�أ�ضاف��ت اجلندي ،ل��ـ� ،24أنه��ا تُر�شح نف�سه��ا لتج�سيد
ق�صة حياته��ا ،لأنها ترى نف�سها ممثلة متفردة ،بح�سب
قوله��ا ،متابعة" :ال �أجد ممثل��ة تُ�شبهني يف �شيء ،وهذا
لي�س غروراً و�إمنا واقع حقيقي ،فكل فنانة البد �أن تكون
نف�سها ،لأن التقليد ال ي�صب يف �صالح املمثل ،بدليل �أن
الف�شل كان م�صري كل من �سعى لتقليد عبداحلليم حافظ،
حي��ث يبحث اجلمهور ع��ن الأ�صل ويظ��ل التقليد ن�سخة
مم�سوخة يف ر�أيي".
يذك��ر �أن نادي��ة اجلن��دي ق��د ُكرم��ت �أخرياً ع��ن جممل
�أعماله��ا م��ن املهرج��ان القوم��ي لل�سينم��ا يف دورت��ه
الـ.22

كلوني يكشف عملية فساد لجنرال
أسترالي متقاعد

البلدان العربية.
*ما �سبب وجود رحمة املتك ّرر يف لبنان؟
ه��ذه املرة هن��اك م��شروع لأ�ستقر يف ب�يروت ب�ش��كل نهائي،كم��ا ا�ستغلّيت ه��ذه املرة فر�صة وج��ودي هنا ،لإج��راء عدد من
املقابالت ال�صحافية ،والعمل على ت�سجيل عدد من الأغنيات.
*علمنا �أنكِ قمت بت�سجيل �أغنيتني يف بريوت� ،أخربينا عنهما؟
الأغنيت��ان باللهج��ة العراقي��ة ،وواح��دة منهما حتم��ل عنوان"�أقهر بروحي" ،و�أتوقع �أن تكون دما ًرا �شاملاً .
*هل متثّل هذه الأغنية حالة م ّرت فيها رحمة من قبل؟
طب ًع��ا ،فه��ذه الأغنية عزي��زة على قلبي كث�ي ًرا ،وتدعو �إىل تركاحل��زن وع��دم م�ضايق��ة وقهر النف���س ،والرتكيز عل��ى كل ما هو
�سعيد فقط.
*�أحالم ونا�صيف زيتون وغريهما غنّوا لكِ �أغنيتك ،ما ال� ّرس؟
حمظوظة من اهلل (ت�ضحك) .من يعمل بج ّد �سيح�صل على نتيجةمر�ضية ،وهذه الأغنية فعلاً ثقيلة وجميلة.
*م��ن �أكرث �شخ���ص مقربة منه رحمة من جن��وم �رشكة "ميوزيك
�إز ماي اليف"؟
نا�صيف زيتون طب ًعا ،كوننا نعرف بع�ضنا البع�ض منذ �سنوات.*هل ال�رشكة مق�صرّ ة مع رحمة؟
ال لي�ست مق�صرّ ة.*ولكن �أين رحمة من احلفالت؟
مقلّ��ة بالأغاين الت��ي �أق ّدمها ولرمبا هذه تق��ف عائقًا �أمام هذاالأمر.
*ولكن هناك من ال ميلك عد ًدا كب ًريا من الأغنيات ويحيي الكثري
من احلفالت؟
(ت�ضحك) رمبا هناك و�سائط.*هل �أنتِ مغ ّيبة عن احلفالت ب�شكل عام؟
لدي
عليك �أن ت�س�أل ال�رشكة! �أنا دائ ًما �أقوم مبا يجب ،و�أنا لي�س ّتوا�صل مع متعهدي احلفالت.
*هل �أنتِ متجهة للغناء فقط يف الأفراح؟
ال طب ًع��ا ،بل النا�س �أح ّبتني به��ذا ال�شكل ،وباتت تطلبني ب�شكلم�ستمر.
*من بعد ما �إلي�سا رف�ضت الغناء معكِ �أيام عر�ض برنامج "�ستار
�أكادمي��ي" ب�سب��ب تقلي��دكِ له��ا ،ماذا تقول�ين لها بع��د �إ�صابتها
بـ"�رسطان الثدي" و�شفائها منه؟
�-أقول لها" :احلمداهلل على �سالم ِتك ".

ً

تطبيق «الجورنال» متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة

006947827824135

يمكنك تنزيله من أسواق

006947827824131

التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابعة اخر امل�س ��تجدات التي تظهر على ال�س ��احة العراقية والعربية والعاملية  ,وخلدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( اجلورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف �أي من �أ�سواق التطبيقات ميكن �إيجاد التطبيق
برنامج معني
اخلا�ص بنا ،و�أي�ض � ً�ا الدخول �إىل �أي �ص ��فحة وقراءة تعليقات القراء حول خ ٍرب �أو
ٍ
و�أي�ض � ً�ا كتابة �آرائك اخلا�ص ��ة ،كما ميكنك م�شاركة اخلرب �أو �إعادة ن�شره على ح�ساباتك اخلا�صة
على �شبكات التوا�صل الإجتماعي كالفي�سبوك  Facebookبكتابة كلمة اجلورنال .

