
إصابة محمد نجم بجلطة 
دماغية وحالته حرجة

والدة الدكتورة خلود 
تشعل الميديا 

وفاة فنان كردي شهير 
في السليمانية

ابنة مصطفى قمر الجميلة 
تثير ضجة 

اأ�صي��ب الفنان امل�رصي حممد جن��م بجلطة دماغية 
ا�صتدع��ت اإيداعه بغرف��ة العناية املرك��زة داخل اأحد 

امل�صت�صفيات الكربى مبنطقة الدقي يف اجليزة.
وقال م�صدر من داخل نقابة املهن التمثيلية، ل�24، 
اإن جن��م يف حالة �صحية حرجة، حيث يتابع النقيب 
الفن��ان اأ���رصف زك��ي تط��ورات حالته م��ع عائلته، 
م�صيف��ًا اأن الأطب��اء يبذل��ون م�ص��اع حثيث��ة لإذابة 
اجللط��ة بوا�صط��ة احلق��ن، خا�صة واأنه��ا متكنت من 

ج�صد الفنان دون اأن يعلم �صيئًا باأمرها.
واأو�ص��ح امل�ص��در اأن الأطب��اء ي�صع��رون بقل��ق بالغ 
على حياة الفنان، حي��ث يتمنون مرور ال�48 �صاعة 
املقبل��ة على خري، لأنهما الأخط��ر يف حياة مري�ض 

اجللطة الدماغية.

�صارك��ت الدكت��ورة خل��ود متابعيه��ا ع��رب ح�صابه��ا 
اخلا�ض على موقع ال�صناب �صات مقطع فيديو م�صور 
م��ن حف��ل القرقيع��ان يف منزله��ا وك�صف��ت ملواق��ع 

التوا�صل الجتماعي رق�ض والدتها يف احلفل.
ع��رب الكث��ريون م��ن م�صاه��دي الفيديو ع��ن ده�صتهم 
بلياقة والدتها وعفويتها وقدرتها على الرق�ض وهي 

ترتدي زي كويتي فخم وتبت�صم لكل من معها.
حق��ق الفيديو ن�صبة م�صاه��دات عالية عرب الن�صتقرام 
وو�ص��ل لأكرث من 97 األف م�صاه��دة. كانت الدكتورة 
خلود ق��د اأذهلت اجلميع باللوك اجلديد الذي اعتمدته 
بعدم��ا ق�ص��ت �صعرها وغريت لونه لتوؤك��د اأنها ت�صعر 

با�صتعادتها لهويتها الأ�صلية.

غي��ب املوت فنانًا كرديًا �صهرياً من مدينة ال�صليمانية 
ام�ض الثالثاء.

وقال نوروز مانكر وهو اأحد اأقرباء الفنان الراحل يف 
ت�رصيح �صحف��ي، ان "الفنان )علي توانا( كان يعاين 

من املر�ض منذ اكرث من �صهر وتويف الثالثاء".
وا�ص��اف، "�صيتم دف��ن جثمان )توان��ا( يف تل �صيوان 
و�صيق��ام جمل�ض العزاء يف جام��ع احمد حاج علي يف 

املدينة".
وكان توان��ا اح��د الفنانني من كت��اب الق�صة الكردية 
وكت��ب يف الع��وام 1959 و1960 و1961 خم�ص��ة 

موؤلفات ق�ص�صية وبا�صلوب ادبي حديث.
وعم��ل يف العام 1970 مع الفنان جليل زنكنة وكتب 

م�رصحية انذاك لعب دورا فيها.

 snl بع��د عالق��ة غرامي��ة ا�صتمرت لقرابة عامني، اأعلنت النجمة العاملي��ة  �صكارليت جوهان�صون  انها ارتبطت ر�صميا باملمثل المريك��ي الكوميدي  كولن جو�صت  جنم برنامج
ال�صهري، بح�صب ما ك�صفت �صحيفة "وا�صنطن بو�صت" الأمريكية. جوهان�صون كانت قد تزوجت يف ال�صابق من املمثل الكندي ريان رينولدز، وقبله من ال�صحفي رومان دوريا.

فاجاأ الفن��ان م�صطفى قمر متابعيه عل��ى ان�صتقرام 
بن���رصه �ص��ورة م��ع فت��اة جميل��ة، ك�صف م��ن خالل 
معايدته لها يف عيد ميالدها اأنها ابنته جودي، مما 
دفع التعليقات تنهال عليه. م�صطفى قمر عايد ابنته 
ج��ودي عل��ى ان�صتقرام بكلمات من القل��ب فقال لها: 
"بنت��ي جودي القمر كل �صنة وانتي طيبة يا جوجو 
يا حبيبتي اجم��ل بنوتة يف العامل حبيبة بابي ربنا 
يحفظك ويحميكي يا مفتاح اجلنة...عيد ميالد �صعيد 
جوجو". وانهال��ت التعليقات عل��ى من�صور م�صطفى 
قمر، فت�صاءل البع�ض هل هذه ابنته؟ فمن املعروف 
عن��ه اأن لدي��ه ولدين هم��ا تيام واإي��اد ومل يذكر من 
قبل اأن لدي��ه ابنة جميلة، اإل اأن الرد جاء �رصيعًا من 

قبل البع�ض.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

سمية الخشاب وطليقها 
متواصلة

هذه رسالة المخرج تارنتينو 
لجمهوره من مهرجان كان

إعادة إصدار سيارة جميس 
بوند األسطورية للبيع

جاستين بيبير يتسبب في إغالق آيسلندا 
إلحدى أوديتها

 "ستار اكاديمي" ينعي والده 
بكلمات مؤثرة 

بع��د ك�صفه��ا احلقائق واته��ام زوجها ال�صاب��ق احمد �صع��د مبحاولة 
قتله��ا، حتر�ض الفنان��ة �صمية اخل�ص��اب على مترير بع���ض الر�صائل 
الت��ي تعرب ع��ن غ�صبها وانزعاجها من خ��الل �صفحتها على تطبيق 

"اإن�صتغرام". 
ون�رصت اخل�صاب �صورة لها اىل جانب الإعالمية ب�صمة وهبي، وعلقت 
عليه��ا بالقول: "ل اله ال انت �صبحانك اين كنت من الظاملني"، المر 
ال��ذي اعت��ربه متابعيها باأنه��ا مناجاة لرب العامل��ني لنقاذها من 

امل�صكلة التي تقع فيها مع طليقها.
وعل��ى خط��ى النجم��ة رمي الب��ارودي، ك�صف��ت اخل�صاب ع��ن قيامها 
بتغي��ري جذري يف �صكلها، ون�رصت �صورة لها بت�رصيحة �صعر خمتلفة 
مع عد�صات ل�صقة باللون الزوق ووعدت متابعيها بلوك جديد، يف 
حماول��ة منها للخروج من الزمة التي متر بها بحلة جديدة ت�صاعده 

على حت�صني مزاجها.

اأحي��ا الفنان الكويتي ب�صار ال�صطي ذكرى الأربعني لوالده الراحل، 
و�ص��ارك متابعي��ه عل��ى تطبي��ق "ان�صتغ��رام" ب�ص��ورة لوالده من 
مرحل��ة ال�صباب وت��رك له ر�صال��ة طويلة مليئة بالأ�ص��ى والوجع. 
وكت��ب جنم "�صت��ار اكادميي" يف مو�صم��ه الول: "بالأم�ض م�صى 
عل��ى رحيلك اأربعون يوما يا اأبي ولزلت ل اأتقبل الفراق والرحيل 
ول كفف��ت ع��ن البكاء.. اأربعون يوما يا اأب��ي و طيفك ميثل اأمامي 
كل �صب��اح وم�ص��اء.. اأربع��ون يوم��ا وان��ت يف القل��ب و الذاك��رة 

والوجدان و املهجة".
وا�ص��اف: "ل ان�ص��ى حديث��ك ول و�صاي��اك ول��و عاد الزم��ان بنا 
لق�صي��ت العم��ر خادما حتت قدمي��ك.. ولكنه دي��دن الأيام تق�صي 
وتف��رق و ل جتم��ع و تقرب.. و اإن املوت ال��ذي اأخذك بغتة لو علم 
مب��ا لك يف القلوب ما اأخ��ذك.. والأقدار التي فرقتنا بالأم�ض ع�صى 

اأن جتمعنا غدا يف اجلنة.. رحمك اهلل يا اأطيب النا�ض واأوفاهم".

تزامن��ًا مع ب��دء موع��د العر���ض الفتتاح��ي الأول لفيلم 
الدرام��ا والإثارة املرتقب "ح��دث ذات يوم يف هوليوود" 
يف مهرج��ان كان ال�صينمائي يف دورت��ه املقامة حاليًا، 
وجه خمرج الفيلم كوينتني تارانتينو ر�صالة اإىل جمهوره 
من احلا�رصي��ن يف املهرجان، ملنا�صدتهم باحلفاظ على 

�صياج من ال�رصية حول اأحداث الفيلم.
ج��اء ذلك من خالل ر�صال��ة بتوقيعه، ن�رصها عرب ح�صابه 
على موقع تويرت، قائاًل: "لقد عمل املمثلون وطاقم العمل 
بكل جهدهم لإنتاج عمل اإبداعي ي�صتحق امل�صاهدة، ولهذا 
اأطلب فقط من اجلميع جتنب الك�صف عن اأي اأمر من �صاأنه 
اأن مينع اجلمهور لحقًا من معاي�صة التجربة ذاتها بنف�ض 

الطريقة".
وع��رب تارتينو ع��ن �صعادته بتواج��ده يف مهرجان كان، 
مل�صارك��ة العر�ض الفتتاح��ي الأول لفيلمه القادم، الذي 
يتن��اول جرائم ال�صفاح الأمريك��ي ت�صارلز مان�صون، الذي 
ا�صته��ر بتنفيذ �صل�صلة من جرائ��م القتل التي هزت اأمريكا 
ع��ام 1969، وكان م��ن اأب��رز �صحاياه جنم��ة هوليوود 

�صارون تيت.
 No" وتاأت��ي ر�صال��ة تارنتين��و الت��ي اأرفقها بها�صت��اق
انت�ص��ار  ظ��ل  يف   ،"Spoilers in Hollywood
ظاه��رة قر�صن��ة الأف��الم وت�رصيبه��ا، مما ينعك���ض �صلبًا 
عل��ى اإيراداتها ومع��دلت م�صاهدتها، وذلك بع��د اأ�صابيع 
م��ن عر�ض فيلم مارف��ل "اأفينجرز اند جي��م"، الذي وجه 
خمرجي��ه الر�صال��ة نف�صه��ا للجمه��ور بع��د ت�رصيب��ه على 

مواقع الإنرتنت خالل فرتة عر�صه يف ال�صينما.

م�صري اأم التنانني يغ�صب متابعي "�رصاع العرو�ض"
   حالة من الغ�صب وال�صتياء انتابت ع�صاق �صل�صلة "�رصاع 
العرو���ض"، فبعد �رصاع دموي ا�صتمر لثمان موا�صم، جاءت 
النهاي��ة خميبة لآمال البع�ض، فيم��ا يتعلق مب�صري اأبطاله 
وعل��ى راأ�صه��م اأم التنان��ني "دينريي�ض تارغاري��ان"، التي 

�صهدت احللقة الأخرية موتها على يد جون �صنو.
على خ��الف كل التوقع��ات والتكهنات باعت��الء دينريي�ض 
تارغاريان للعر���ض احلديدي، وتويل حكم املمالك ال�صبعة، 
ل�صيما بع��د ظهورها يف الإعالن الدعائي للحلقة الأخرية، 
الذي ج��اء بعد تدمريها مملكة "كين��غ لندينغ" وحتويلها 
اإىل رم��اد واأط��الل، اأمام جموع حا�ص��دة يف اإ�صارة لفوزها 
بالعر�ض احلديدي، اإل اأن يف اللحظات الأخرية من اقرتابها، 
لق��ت م�صريها بعد اأن قام جون �صنو بطعنها باخلنجر يف 
�صدره��ا، لتذوب وتنته��ي اأ�صطورة العر���ض احلديدي، الذي 

تعاركوا عليه ل�صنوات.
وحاول��ت دينريي�ض قبل موتها، اإقناع جون باأنها ت�رصفت 
وفقًا للم�صلحة العامة مواطني كينجز لندينغ، اإل اأنه كان 
يعل��م جيداً اأنه��ا �صت�صتمر يف قتل كل م��ن يقع يف طريقها، 
للو�صول لذلك العر�ض. وتفاعل م�صاهدو �رصاع العرو�ض مع 
م�صهد وفاة دينريي�ض، منتقدين كاتبي ال�صيناريو ب�صبب تلك 
النهاية ال�صادمة التي اأ�صبحت تعتمد يف احللقات الأخرية 
على عن�رصي ال�صدمة واملفاجاأة غري املتوقعة، فيما اأعاد 
امل�صه��د لالأذه��ان موت �صري�صي لن�ص��رت يف احللقة ما قبل 
الأخرية، وذلك باعتبارهما من ال�صخ�صيات الأ�صا�صية التي 

مل يتوقعوا نهاية م�صريها بهذا الأ�صلوب.

عق��د الأمري هاري قران��ه على ميغان ماركل يف 19 مايو 
2018، يف كني�ص��ة القدي���ض ج��ورج يف قلع��ة وند�صور، 
و�صنع��ا التاري��خ ب��اأول زواج ثنائ��ي الع��رق يف العائل��ة 

املالكة الربيطانية.
وكان حفل الزفاف اآن��ذاك ال�صغل ال�صاغل لو�صائل العالم 
العاملية، لكن اإحدى الق�صايا ا�صتمرت يف حرية املعجبني 
بالعائل��ة املالك��ة، وه��ي امل��راأة الغام�صة الت��ي �صلمتها 

ميغان باقة الورود، حلظات قبل اأن ت�صري يف املمر.
ويب��دو اأن هذا اللغز الغام�ض قد مت حله اأخريا، يف الذكرى 
ال�صنوية الأوىل لزفاف دوق ودوقة �صا�صيك�ض، حيث �صارك 
الثنائ��ي �صورا مل ي�صب��ق ن�رصها على الإطالق، تك�صف عن 

تفا�صيل كوالي�ض حفل الزفاف الباهظ.
وتك�ص��ف اإح��دى ال�صور بو�ص��وح وجه امل��راأة التي حتيي 
ميغ��ان يف دهليز الكني�صة، وعلى عك�ض التقارير ال�صادرة 
يف ذل��ك الوقت، فهي بالتاأكيد لي�ص��ت ال�صكرترية اخلا�صة 

للملكة، �صامانثا كوهني.
وكان ل�صامانث��ا الف�ص��ل الكب��ري يف تعليم ميغ��ان قواعد 
احلي��اة امللكية، حيث علمته��ا اآداب الق�رص كفرد من اأفراد 

العائلة املالكة.
كما كان لل�صكرترية البالغة من العمر 49 عاما، دور كبري 
يف حف��ل الزفاف امللكي، ومع ذل��ك، تظهر �صور �صامانثا 
خ��الل ذل��ك الي��وم مبالب���ض خمتلف��ة متام��ا ع��ن امل��راأة 

الغام�صة التي ح�صلت على باقة ورود ميغان.
واخت��ارت �صامانثا ف�صتانا م��ن الدانتيل الوردي اخلفيف 
مك�صوف ال�صدر، مع قبعة و�صعتها على اجلانب بالإ�صافة 

اإىل حذاء وردي متو�صط الرتفاع ذو كعب �صميك.
لك��ن امل��راأة الغام�ص��ة التي ت�صلم��ت باقة زف��اف ميغان 
كان��ت ترتدي ف�صتانا خمتلفا عم��ا ترتديه �صامانثا بطول 

اأق�رص واأكمام بطول ثالثة اأرباع وتنورة دائرية.
وترتدي املراأة الغام�ص��ة اأي�صا قبعة تتميز بزهرة كبرية، 
لك��ن ت�رصيح��ة �صعره��ا الأ�صقر املجعد كان��ت خمتلفة عن 

�صعر �صامانثا.
ومل ين�رص ال��دوق والدوقة على ح�صابهما على "اإن�صتغرام" 
اأي �صورة اأخرى لها، لكن من الوا�صح اأنه تربطها �صداقة 

خا�ص��ة مبيغ��ان بالنظ��ر اإىل البت�صامة على وج��ه املراأة 
وهي متد يدها للعرو�ض.

ويبدو اأن املراأة معروف��ة جيدا للعرو�صني ميغان وهاري، 
لأن��ه يف لقط��ات من حفل الزف��اف امللكي ميك��ن روؤيتها 
وه��ي تنحن��ي لتحي��ة الفتي��ات ال�صغ��ريات ومت��د يده��ا 

لإحداهن.

وبينم��ا تنتظ��ر ميغ��ان يف الدهليز بدء ع��زف املو�صيقى، 
ت�ص��ق �صديقتها طريقها اإىل املمر وتت�صلم الباقة ال�صغرية 

قبل اأن تعود باأمان اإىل مكانها.
ومع ذلك، ل ت��زال هوية املراأة غري معروفة، مما يعني اأن 
امل�صجعني امللكيني �صيظل��ون يت�صاءلون عن هوية "امراأة 

الزهور" الغام�صة التي ظهرت يف حفل الزفاف.

للنج��م  غنائ��ي  فيدي��و  مقط��ع  ت�صب��ب 
اآي�صلن��دا  اإغ��الق  يف  بي��رب،  جا�صت��ني 
لأح��د اأك��رث اأوديتها جاذبي��ة واإقباًل 
م��ن ال�صي��اح، بع��د تواف��د ع��دد ل 
لزيارت��ه  اجلمه��ور  م��ن  نهائ��ي 
والتق��اط �ص��ور ومقاط��ع فيدي��و 
امل��كان  خا�ص��ة به��م يف نف���ض 
ال��ذي ق��ام في��ه بت�صوي��ر اأغنيت��ه 
"I'll show you"، الت��ي �ص��درت عام 
2015 وحقق��ت جناحًا كبرياً. بالرغم من اأن 
وادي "Fjaðrárgljúfur" م�صن��ف �صمن 
اأ�صه��ر الوجهات ال�صياحي��ة يف اآي�صلندا، اإل اأن 
املمار�ص��ات الت��ي قام بها عدد م��ن الزائرين 

يف ال�صنوات الأخرية، دفع القائمني عليه لتخاذ 
ق��رار باإغالق اأبواب��ه طيلة اأيام الع��ام، فيما عدا 
خم�صة اأ�صابيع فقط، بهدف حماية طبيعة املكان 
اجلذاب��ة التي ب��داأت تتاأث��ر �صلبًا بذل��ك. واأو�صح 
امل�صوؤول الأمن��ي رف�صه قبول عدد من الر�صاوي 
م��ن الزائري��ن، مقاب��ل اأن يغ���ض الط��رف ع��ن 
خمالفته��م لإر�صادات ا�صتخ��دام املكان والتقاط 
ال�صور فيه، لفت��ًا اإىل طبيعة الأخدود الربكانية 
جتعل��ه اأك��رث عر�ص��ة لالإت��الف وهو م��ا ي�صعب 
اإ�صالحه اأو معاجلته لحقًا. واعترب امل�صوؤول يف 
وكالة البيئة الآي�صلندي��ة دانيل فريري جون�صون، 
اأن جا�صتني بيرب هو امل�صوؤول الأول عن الرتفاع 

امللحوظ يف عدد الزوار.
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