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انت��اب الغ�سب دالل عبدالعزيز م��ن �سناع م�سل�سل 
"قي��د عائل��ي"، املعرو���ض حالي��ًا عل��ى ف�سائي��ة 
م�رصية، اإثر تراجع اجلهة املنتجة عن التعاقد معها 
بعد مفاو�ساتها. وك�سف م�سدر من داخل امل�سل�سل، 
تفاو���ض جهة االإنتاج مع دالل بع��د اعتذار مريفت 
اأم��ن ع��ن  ال��دور ب�سب��ب االأج��ر، ولكنه��م فوجئ��وا 
برتاج��ع االأخ��رية �رصط زي��ادة م�ساح��ة دورها، ما 
دفعهم للرتاجع عن االتفاق مع دالل، ما اأثار غ�سب 
االأخ��رية. وي�س��ارك يف بطول��ة "قيد عائل��ي" عزت 
العاليلي، ون�س��ال ال�سافعي، ورمي البارودي، ومنة 
ف�سايل، ورامي وحيد، وبو�سي وهو من اإخراج تامر 

حمزة.

حتتفل اأ�سط��ورة امل�رصح الغنائ��ي ال�سوفيتي وجنمة 
اآال بوغات�سوف��ا، بعي��د  الرو�سي��ة،  الب��وب  مو�سيق��ى 

ميالدها ال� 70.
وبع��ث الرئي���ض الرو�س��ي، فالدميري بوت��ن، بر�سالة 
تهنئة اإىل الفنانة، حيث اأ�سار اإىل اأنها تتمتع ب�سعبية 
فائق��ة �سمن فئ��ات املجتم��ع الرو�سي كله��ا، وذلك 
بف�سل موهبتها الفنية الغنائية وقدرتها على العمل، 
م�سيف��ا اأن بوغات�سوف��ا، ب�سفته��ا ق��دوة لالحرتاف 
واالإخال���ض، لها دور كبري يف تطوير الفن املو�سيقي 
الرو�س��ي. ول��دت الفنان��ة يف 15 اأبري��ل عام 1949 
مبو�سك��و. وف��ازت ع��ام 1975 بجائ��زة كب��رية يف 

مهرجان "اأورفيو�ض الذهبي" يف بلغاريا.

انربت الفنانة ديانا ح��داد اإىل م�ساعدة املطربة �سمرية 
توفيق على طريقتها يف تكذيب خرب وفاة االأخرية، رغم 
نفي الفنانة القديرة �سمرية توفيق خرب وفاتها بنف�سها.
ت الفنانة القديرة �سمرية توفيق عن حزنها ال�سديد  وعربرّ
لل�سائع��ات االأخ��رية الت��ي حتدرّثت عن وفاته��ا، وقالت: 
"حزن��ُت كث��رياً، لكنن��ي �ساأ�ستم��ر مب�سارك��ة جمهوري 
املح��برّ تفا�سيل ن�ساطاتي، اأنا بق��وة اهلل موجودة وهو 
من يقرر متى حت��ن �ساعتي، ولكن ما هي اإفادتهم من 
خ��رب موتي؟". ومع ذلك ال ت��زال القلوب احلاقدة م�رصرّة 
عل��ى االإ�س��اءة اإىل تاري��خ ح�سن��اء البادي��ة واال�ستمرار 
بن���رص خ��رب الوفاة عل��ى مواق��ع التوا�س��ل االجتماعي، 
االأم��ر الذي دفع جمهور توفي��ق اإىل القلق جمدداً بعدما 

مل يتنبرّه اإىل تكذيبها اخلرب.

اعت��ادت العار�س��ة  مرييام كلينك  على م�ساركة متابعيها يف مواقع التوا�سل االجتماع��ي باأفكارها وروتن حياتها اليومي حتى اأنها حتب اأن تت�سلى فتطلق بن 
احلن واالآخر اأغنيات خفيفة نذكر منها "ان�سى حنان" ردت فيها على  حمدي ال�سعودي  الذي ا�ستهر ب�لقب"اأ�سري االأحزان".

اأث��ارت جنمة البوب االأمريكي��ة تايلور �سويفت حرية 
متابعيه��ا مبن�س��ور العد العك�سي، ع��رب ح�سابها على 
اإن�ستغ��رام، وطلب��ت ترق��ب اإ�سداره��ا اجلديد يف 26 
اأبري��ل )ني�سان( اجل��اري، ما اعتربه البع���ض اإ�سارة 
ملوعد اإ�سدار األبومها القادم.  تفاعل جمهور �سويفت 
م��ع ر�سالتها امل�سف��رة ب�سكل وا�س��ع، مطلقن العديد 
من التكهنات، ال�سيما واأن الطريقة التي ا�ستخدمتها 
ت�سابهت مع االأ�سلوب الذي اعتمدته يف العام ال�سابق 
الإعالن موعد �سدور األبومها "ريبوتي�سن"، اإذ  حذفت 
جمي��ع م�ساركاته��ا ع��رب ح�ساباته��ا عل��ى و�سائل 
التوا�س��ل االجتماع��ي ب�سكل مفاج��ئ. وربط بع�ض 
 "Elle" متابعيه��ا بن ت�رصيحاته��ا االأخرية ملجلة

وبن من�سورها اجلديد.

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

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

في ورطة بعد رحيل 
محمود الجندي

لقب "ملكة جمال روسيا 2019" 
للفاتنة ألينا سانكو

رد ناري ألنغام على زمالئها 
المعترضين على زواجها

بيونسيه تعود للوطن في وثائقي على نتفليكس

يرد على تلميحات سمية 
الخشاب الجارحة 

و�سع��ت الوفاة املفاجئة للفنان امل�رصي حممود اجلندي، النجمة 
يا�سمن �س��ربي و�سنرّاع م�سل�سل "حكايت��ي"، يف ورطة، بخا�سة 
واأن��ه يقدم دوًرا موؤث��ًرا �سمن اأحداثه، وكان من املقرر اأن ي�ستكمل 
ت�سوير م�ساهده يف اأق��رب وقت، حتى تتمكن ال�رصكة املنتجة من 
عر�س��ه مباراث��ون دراما رم�س��ان 2019. يج�س��د الفنان حممود 
اجلن��دي �سخ�سية �ساحب اإحدى ال���رصكات الكربى يف اإ�سكندرية، 
ه��و جدرّ اأحم��د �س��الح ح�سني وتام��ر �سلت��وت، وعائلته م��ن اأكرب 
عائ��الت االإ�سكندري��ة، وحتدث خالف��ات بن ه��ذه العائلة وعائلة 
الفنان��ة يا�سمن �سربي. ُيذكر اأنرّ م�سل�س��ل "حكايتي" هو البطولة 
املطلق��ة االأوىل للنجمة يا�سمن �س��ربي، وي�ساركها البطولة اأحمد 
بدي��ر، ومه��ا اأب��و ع��وف، واأحمد ح��الوة، ووف��اء عام��ر، واإدوارد، 
واإ�س��الم جم��ال، واأحمد ح��امت، وم�سطفى دروي���ض، واأحمد جمال 

�سعيد، وجمال عبدالنا�رص، ودنيا امل�رصي، و�سارة نخلة.

يبدو اأن الفنان اأحمد �سعد اأراد اأن يرد على ت�رصيحات الفنانة 
�سمي��ة اخل�س��اب اجلدي��دة �س��ده، الت��ي اأطلقته��ا يف برنام��ج 
"احلكاي��ة" بطريقة غري متوقعة. اأحم��د �سعد ن�رص مقطعًا من 
اأغني��ة جدي��دة منتظر طرحها يف األبومه املقب��ل، وعلق عليها: 
"كالمي انتهى...توكلنا باأذن اهلل"، االأمر الذي ربطه متابعوه 
باأن��ه يرغ��ب يف تو�سيل ر�سال��ة ل�سمية اخل�س��اب بطريقة غري 
مبا���رصة، اأنه لن يرد على هجومها �س��ده ويوا�سل عمله. وما 
زاد من تاأكيد متابعي اأحمد �سعد اأنه يرغب يف الرد على هجوم 
�سمية اخل�ساب بهذه الطريقة، هو اختياره لهذه االأغنية حتديداً 
الت��ي تتحدث عن انف�سال حبيبن بع��د اأن ان�سدم اأحدهما اأنه 
من��ح حبه مل��ن ال ي�ستح��ق. وكان��ت �سمية اخل�س��اب اأكدت يف 
برنامج "احلكاية" على اأنها مل متر مبرحلة انك�سار وحتى اأنها 

مل تبِك بعد طالقها من اأحمد �سعد.

ف��ازت الفاتن��ة األين��ا �سانكو م��ن مدين��ة اآزوف التابعة 
ملقاطع��ة رو�ست��وف عل��ى ال��دون جنوبي رو�سي��ا بلقب 
"ملك��ة جم��ال رو�سي��ا 2019"، يف نهائ��ي امل�سابقة. 
وق��ال مك�سي��م بريفال��وف مقدم احلف��ل بقاعة احلفالت 
املو�سيقي��ة بقري��ة بارفيخ��ا النموذجي��ة يف �سواح��ي 
مو�سك��و: "نح��ن م�ستع��دون الإع��الن ا�سم الفائ��زة وهي 
األين��ا �سانك��و". وت�سلمت امللكة اجلديدة عل��ى التاج من 

يد الفائزة مب�سابقة العام املا�سي، جوليا بولياخينا.
وحلت اأرينا فريينا من مدينة يكاترينربغ و�سيفة اأوىل 
للملك��ة، ورالين��ا عربوفا م��ن تتار�ست��ان و�سيفة ثانية 

وتلقت الو�سيفتان منحا للدرا�سة يف اأي بلد بالعامل.
وف��ازت  ف��الدا بوتابوف��ا م��ن ياكوتي��ا بلق��ب جميل��ة 
م��ن  بانوفيكوف��ا  اإيلين��ا  وف��ازت  اجلمه��ور  ت�سوي��ت 
حف��ل  واأقي��م  ال�سع��ب".  "اختي��ار  برت�سي��ح  توبول�س��ك 
"املو�سة"  2019" وفقا ملفهوم  "ملكة جمال رو�سي��ا 
و�سارك��ت الفتي��ات يف م�سابقة للمواه��ب، ويف م�سابقة 
االأزي��اء الوطني��ة وم�سابقة "ماذا؟ اأي��ن؟ متى؟"، وكذلك 
�س��ارت امل�س��اركات عل��ى امل��درج مبيوه��ات ال�سباحة 
امللك��ة  بلق��ب  الفائ��زة  وح�سل��ت  ال�سه��رة.  وف�سات��ن 
عل��ى تاج م��ن الذهب االأبي���ض، مزين باأحج��ار كرمية، 
باالإ�ساف��ة اإىل جائزة نقدي��ة بقيمة ثالثة مالين روبل 
)46 األ��ف دوالر(، كما ميكن للفائزة اأن متثل رو�سيا يف 
امل�سابقات الدولي��ة "ملكة جمال العامل" و"ملكة جمال 

الكون".

خرج��ت الفنانة اأنغ��ام عن �سمته��ا وردت ب�س��كل مبا�رص 
وقا���ِض عل��ى منتقدي زواجه��ا من املوزع اأحم��د اإبراهيم، 
Carpool K a"  وذل��ك خ��الل وجوده��ا يف برنام��ج
اأنغ��ام ردت عل��ى منتق��دي زواجها  raoke بالعرب��ي". 
م��ن اأحم��د اإبراهيم قائلة: "ب��اأن كل �سخ�ض ح��ر، واحلياة 
لي�س��ت كما تب��دو لنا، ولو عرف ه��وؤالء املعرت�سون معنى 
احل��ب مل��ا و�سلن��ا له��ذه النقط��ة". واأك��دت اأنغ��ام اأنها ال 
تهت��م باالنتق��ادات الت��ي توجه له��ا، فهي تعل��م اأن هناك 
العدي��د م��ن التعليقات اجلارح��ة ب�سبب زواجه��ا من اأحمد 
اإبراهي��م، ولكنه��ا ال بتايل وال ترغب يف معرف��ة ما يقال، 
قائلة للراف�سن زواجها: "اأنتو مالكوا؟". كما علقت اأنغام 
على منتقدي زواجها من بع�ض زمالئها يف الو�سط الفني، 
فاأ�س��ارت يف البداي��ة اأن العدي��د م��ن النج��وم وجه��وا لها 

التهنئة، اأما راف�سي هذه الزيجة فقالت لهم: "اتفلقوا".
كلم��ات اأنغام ربطها الكث��ريون بتوتر عالقتها مع الفنانة 
اأ�سال��ة ن�رصي، التي اأكدت يف ت�رصيحات �سحفية لها اأن 
عالقتهم��ا �سابه��ا االرتباك موؤخ��راً، بع��د زواج اأنغام من 

زوج ابنة �سقيقة املخرج طارق العريان.
�س��ددت اأ�سال��ة اأن عالقتها مع اأنغام مل تع��د مثل ال�سابق، 
الأن��ه مل يت��م و�سعها يف االعتبار، ونتج ع��ن قرار زواجها 
تاأثري مبا�رص على حياة زوجة واأبناء، ولكن يظل االحرتام 
موجود بينهما. اجلدير بالذكر اأن اأحمد اإبراهيم زوج اأنغام 
انف�س��ل ر�سميًا عن زوجت��ه االأوىل، بعد اأن اأ�رصت االأخرية 
عل��ى الطالق ب�سب��ب رومان�سيتهم��ا العلنية اأم��ام اجلميع 

االأمر الذي مل تتقبله.

مل يكن ف��وز الفنانة اإلي�سا بجائ��زة ال�سخ�سية االأكرث تاأثرياً 
عل��ى ال�سو�سال ميديا م�ستغربًا، بغ�ضرّ النظر عن اجلهة التي 

منحتها اجلائزة، واملعايري امل�ستخدمة للجائزة عمومًا.
ها من اأف�سل الفنانات  فالفنان��ة اأثبتت على مدى �سنوات، اأنرّ
اللواتي ي��درن ح�ساباته��نرّ باأنف�سهنرّ على مواق��ع التوا�سل 
االجتماع��ي، تف��رد م�ساح��ة قليل��ة للف��ن، وم�ساح��ة اأك��رب 

لق�سايا اجتماعيرّة واإن�سانيرّة.
ال �س��كرّ اأن اإ�ساب��ة اإلي�س��ا ب�رصط��ان الث��دي، و�سفاءها منه، 
اأح��دث انقالب��ًا جذريًا يف حي��اة الفنرّان��ة واهتماماتها، اإال 

ه��ا قبل مر�سها، مل ت�ستخدم يوم��ًا ال�سو�سال ميديا الإدارة  اأنرّ
معارك وهميرّة مع زمالئها، رغم اأنرّ معارك املعجبن دائمًا 

تثري اجلدل حول اجلهة التي تقف خلفها.
مل تكتب اإلي�سا يومًا تغريدة م�سيئة الأحد، مل تنجررّ اإىل تعليق 
ها،  انفع��ايل، مل ت�ستم اأحداً رغ��م اأنرّ اأب�سع ال�ستائم قيلت بحقرّ
��ة م��ن يديره��م، وبع�سهم  م��ن قب��ل متابع��ن بع�سه��م ثمرّ
االآخ��ر يحرتف��ون ال�ستيمة كن��وع من تعوي���ض النق�ض عرب 

االنتقا�ض من االآخرين، م�سهورين كانوا اأم مغمورين.
خ��ذت مواق��ف يف  مل جتام��ل اإلي�س��ا يوم��ًا ومل ت�ساي��ر، واترّ
يا�س��ة الداخليرّة عادت عليها بالكثري م��ن ردود االأفعال  ال�سرّ
��ى م��ن هاجمه��ا ملواقفه��ا، اأ�س��ار اإىل  ��ة، لك��ن حترّ ال�سلبيرّ

�سفافيته��ا و�سدقه��ا يف ق��ول االأمور كما ه��ي، دون تدوير 
الزرّوايا، اأو اأخذ يف االعتبار اأنرّ ثمة حمبرّن يف املقلب االآخر، 
ق��د ينقلبون على فنرّانتهم يف ع��امل عربي ال يعرتف بالراأي 

االآخر.
يف الق�ساي��ا العربي��ة، مل تقف اإلي�سا يوم��ًا موقف املتفررّج، 
من��ذ اأن غنرّت "موطني"، اإىل اأن رفعت ال�سوت عاليًا لن�رصة 
��ة، واآخره��ا رف�سه��ا التنازل ع��ن اجلوالن  الق�ساي��ا املحقرّ

الإ�رصائيل.
يف ق�ساي��ا املراأة والطفل، وقفت اإلي�سا با�ستمرار اإىل جانب 
حق��وق املراأة ومتكينه��ا، من خالل فنرّها حي��ث تطررّقت اإىل 
ق�ساي��ا العن��ف �س��درّ الن�س��اء يف كلي��ب "ي��ا مرايت��ي"، اإىل 
تغريداته��ا الداعية اإىل معاقبة املعت��دي وحت�سن القوانن 
التي تكفل حق امل��راأة، كما رفعت ال�سوت عاليًا يف ق�سايا 
��ي ح��االت  احل�سان��ة، وتزوي��ج القا���رصات، وظاه��رة تف�سرّ

االنتحار.
يف ق�ساي��ا الطف��ل، مل تقف موقف املتفررّج م��ن جرائم راح 

�سحيرّتها اأطفال، ودعت اإىل حت�سن قوانن حماية الطفل.
اأم��ا الق�سي��ة االأبرز الت��ي اأخذتها اإلي�سا عل��ى عاتقها كانت 
ق�سي��ة توعي��ة الن�س��اء عل��ى اأهميرّة اإج��راء الفح���ض املبكر 
ل�رصط��ان الث��دي، وهو ما اأنقذه��ا عندما اكت�سف��ت مر�سها 
��وين" �سي��ف ذو  يف بدايت��ه. كان كلي��ب "اإىل كل الل��ي بيحبرّ
حدي��ن، عم��ل ق��د يح�رصه��ا يف خان��ة الفنرّان��ة املري�س��ة 
املثرية لل�سفق��ة، وقد يظهرها ب�سورة البطلة التي انت�رصت 
ة توعية االآخرين اأنرّ  على املر�ض واأخ��ذت على عاتقها مهمرّ
باإمكانكم اأن تنت�رصوا اأي�سًا. جنحت اإلي�سا يف تغليب �سورة 
املنت�رصة، وبات��ت �سفرية التوعية من املر�ض اخلبيث، غري 
ها ا�ستغلت  اآبهة بانتقادات واتهامات راحت اإىل حدرّ القول اإنرّ
مر�سها لتحقيق دعاية الألبومها اجلديد، وهي ال تزال تعاين 
لغاي��ة اليوم م��ن م�ساعف��ات العالج وم��ن م�ساعفات نقد 

لت جتاهله. قا�سي ف�سرّ
ت�ستحق اإلي�سا عن جدارة جائزة الفنانة التي جتيد ا�ستخدام 
ال�سو�س��ال ميدي��ا ب�سورة �سحيح��ة، فهي مل تعر���ض يومًا 
حقائبها واأحذيتها وف�ساتينه��ا، ومقتنياتها وجموهراتها، 
ومل ترك��ب املوجة حب��ًا بالظهور، تغررّد حي��ث يجب وتبتعد 
حي��ث يج��ب، ناثرة حوله��ا طاق��ات اإيجابيرّة، حت��ى عندما 
ها نزيلة  كان��ت تعاين م��ن املر�ض وتخفي عن متابعيه��ا اأنرّ

امل�ست�سفى.

احلف��ل  ذل��ك  عل��ى  ع��ام  م��ر 
اأحيت��ه  ال��ذي  اال�ستثنائ��ي 
املغني��ة االأمريكي��ة بيون�سيه، 
مبهرجان كوت�سيال للمو�سيقى 
والفنون، يف �سحراء كولورادو 

التابعة لوالية كاليفورنيا.
مل تع��رف دورات املهرج��ان من��ذ 
انطالق��ه اأواخ��ر الت�سعيني��ات مثل 
ع��ام 2018، التي من ق��وة ح�سور 
بيون�سي��ه طالب البع���ض بت�سميته 

مهرجان "بيوت�سيال".
وه��ذا ما���ض ذهب��ي بالن�سب��ة 
ذات  امل�سه��ورة  للمغني��ة 
�سوبران��و،  مي��زو  ال�س��وت 
وي�ستح��ق اأن يوثق يف فيلم. 
وهو ما تكفل��ت به نتفليك�ض 

بالفعل، فقد اأجنزت فيلم "عودة للوطن" 
بث��ه  و�ستب��داأ   ،)Homecoming(
ني�س��ان  اإبري��ل/   17 املقب��ل  االأربع��اء 

اجلاري.
حط��م  ا�ستثنائي��ًا،   2018 حف��ل  كان 
االأرق��ام القيا�سي��ة يف امل�ساه��دة عل��ى 
قن��وات الب��ث ومواق��ع التوا�س��ل، و�سهد 
ع��ودة منتظ��رة ل��دى مالي��ن املعجبن 
الذين خاب ظنهم يف ن�سخة عام 2017، 

بعد ان�سحاب بيون�سيه حلملها بتواأمن.
اأول  اأك��ون  اأن  يل  ل�سماحك��م  "�سك��راً 
ام��راأة �س��وداء تت�سدر حف��الت مهرجان 
كوت�سي��ال". ه��ذه الكلم��ات الت��ي نرثتها 
بيون�سي��ه يف املهرج��ان، وو�سل��ت فوراً 
اإىل قراب��ة ن�س��ف ملي��ون م�ساه��د عل��ى 

يوتيوب يتابعون البث احلي.

�سيعر���ض الفيلم وفقًا للفيديو الرتويجي 
واال�ستع��دادات   2018 حلف��ل  لقط��ات 
اإن  نتفليك���ض  وقال��ت  الكوالي���ض،  وراء 
الفيل��م الوثائق��ي �سيقدم "نظ��رة حميمة 

ومتعمقة" على احلفل.
وب��داًل م��ن اختي��ار واح��دة م��ن اأ�سه��ر 
اأغانيه��ا لك��ي تك��ون يف خلفي��ة الفيل��م 
ت�سجي��اًل  بيون�سي��ه  انتق��ت  الوثائق��ي، 
�سوتي��ًا لل�ساع��رة والنا�سط��ة احلقوقي��ة 
اأن  اإىل  منه��ا  اإ�س��ارة  يف  اأجنل��و،  ماي��ا 

كلماتها تدل على ر�سالتها من الفيلم.
وم��ن العب��ارات الت��ي قالته��ا ماي��ا يف 
الفيل��م: "اأريد اأن اأك��ون ممثلة عن ِعرقي، 
ِع��رق االإن�سانية، فل��ديرّ ُفر�سة لكي يرى 
الع��امل كم م��ن امُلمكن اأن نك��ون طيرّبن 

وكرماء".

لهذه األسباب... إليسا تستحق الفوز بجائزة الفنانة األكثر تأثيرًا على السوشال ميديا ياسمين 
صبري
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