
وفاة الفنان محمد نجم بعد 
صراع مع المرض

 MTV إعالميتان في
ُترسالن القلوب الى كفوري

أنغام: حب النادي األهلي 
هو سبب زواجي

 The Lion" إعالن
King" يثير الغضب 

ت��ويف الفن��ان امل���ري حمم��د جنم ع��ن عم��ر يناهز 
75 ع��ام، بع��د �راع مع املر���ض. واأكد نقيب املهن 
التمثيلي��ة، الفن��ان اأ���رف زكي، نب��اأ الوف��اة، م�ضيفًا 
اأن اأ�رت��ه مل تعلن بع��د موعد ت�ضييع اجلن��ازة ومكان 
العزاء. وكان الفنان الراحل قد دخل يف غيبوبة بحالة 
خطرة، قبل اأيام، داخل اأحد م�ضت�ضفيات الدقي، قبل اأن 
توافي��ه املنية، �ضباح اليوم الأربعاء، بعد م�ضرية فنية 
امت��دت �ضنوات طويلة، ق��دم خاللها ع��دداً من الأفالم 
وامل�ضل�ض��الت وامل�رحي��ات، اأبرزها اأف��الم "احرت�ضي 
م��ن الرجال ي��ا مام��ا، انتهي احل��ب، واأبداً ل��ن يعود" 
وم�ضل�ض��ل "غاب��ة م��ن الأ�ضمنت" وم�رحي��ات "جنوم 

�ضوبر �ضتار، ع�ض املجانني، وواد عفريت".

تزامًن��ا مع الإعالن الر�ضم��ي لنف�ضال الفنان 
وائل كف��وري عن زوجته ب�ضكل ر�ضمي، ن�رت 
الإعالمي��ة يف MTV جوي���ض عقيقي �ضورًة 
مع��ه ع��ر ح�ضابه��ا عل��ى "توي��رت"، وعّلق��ت 
حل��وة!"،  ع���رة  اإ�ضم��و..  �ض��ي  : يف  بالق��ول: 

واأرفقت التعليق بوجه مع قلبني.
وقبل �ضاعات، ن�رت �ضورة جتمعها بكفوري 
يف دب��ي حي��ث اأق��ام حف��اًل �ضاه��ًرا، ومعهما 

ال�ضوبر�ضتار راغب عالمة.
واجلدير ذك��ره اأّن عالقة �ضداقة جتمع عقيقي 
بوائ��ل كفوري، وهذه لي�ض��ت املرة الأوىل التي 

تن�ر �ضورها معه.

�رح��ت اأنغ��ام يف ح��وار مع جمل��ة "له��ا" باأنها 
موؤمن��ة بدور القدر، وعلى يقني باأن اهلل و�ضع اأحمد 

يف طريقها حتى "يعو�ضها عن اأمور كثرية". 
وتابع��ت املطرب��ة امل�ري��ة: "ح��ني كن��ا من�ض��ي 
�ضاع��ات طويل��ة يف ال�ضتوديوه��ات، ن�ض��اأت بيننا 
عالق��ة ودّي��ة، ولحظن��ا اأن هن��اك اأم��ورا كث��رية 
جتمعنا، م��ن بينها ع�ضق املو�ضيق��ى، وحب فريوز، 
وحمم��د عب��د الوهاب. وكذل��ك جمعنا ح��ب النادي 

الأهلي".
وع��ن مب��ادرة الإع��الن عن احل��ب، قالت اأنغ��ام اإن 
اإبراهي��م ه��و ال��ذي ب��اح له��ا بحب��ه اأول، واأمهلها 
24 �ضاع��ة لتفكر، وترد عليه. وهكذا اتخذت اأنغام 

قرارها، وتزوجت به.

ح���ر النجم��ان بيون�ضي��ه وزوجها  جاي زي   اىل املباراة النهائية من دوري كرة ال�ضلة المريكية بني فريق��ي تورنتو رابتورز ووريرز. وخالل جلو�ضهما على مقاعدهما يف 
ق�ضم ال�ضخ�ضيات، حاولت معجبة كانت جتل�ض اىل جانب بيون�ضيه ان تتحدث اإىل جاي زي، ما ا�ضتفز بيون�ضيه التي قامت بدفع املعجبة التي جتل�ض بجانبها وا�ضقاطها ار�ضا.

اأ�ض��درت دي��زين املل�ضق��ات الدعائي��ة لأبط��ال فيلم 
الر�ض��وم املتحرك��ة "الأ�ض��د امللك"، املرتق��ب طرحه 
بن�ضخته احلي��ة يف يوليو )متوز( الق��ادم يف �ضالت 
العر���ض ال�ضينمائ��ي، حي��ث اأث��ار البو�ض��رت اخلا���ض 
ب�ضخ�ضي��ة "بومب��ا" غ�ض��ب رواد مواق��ع التوا�ض��ل 
الجتماع��ي الذين اعت��روه ن�ضخ��ة م�ضوهة وخميفة 
مقارن��ة بالن�ضخ��ة الأ�ضلي��ة التي ارتبط��ت بذكريات 
الطفول��ة لع��دد م��ن املتابع��ني. فيم��ا اأ�ض��اد بع���ض 
امل�ضاهدين با�ضتخدام التقنيات ال�ضينمائية احلديثة، 
اأه��م حكاياته��ا الكال�ضيكي��ة  لإع��ادة واح��دة م��ن 
اخليالي��ة اإىل فيلم روائي مبعاجلة اأق��رب اإىل الواقع 
بع��د غي��اب 25 عامًا، اعتر البع�ض الآخ��ر اأن اإعادة 

ت�ضوير بع�ض �ضخ�ضياته مثل بومبا.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تفاصيل مرض هيفا وهبي 
الخطير

مادونا تكشف حكايتها مع 
"متحرش هوليوود"

قائمة صادمة ألسوأ ممثلي 
هوليوود!

نجوى كرم 
تشعل أجواء عيد الفطر

إيرينا شايك وبرادلي كوبر 
بسبب ليدي غاغا

ك�ض��ف ال�ضحايف اإيلي با�ضي��ل تفا�ضيل مر���ض الفنانة هيفا 
وهب��ي، وكتب يف تغريدة عل��ى موقع "تويرت" ثم اأعاد ن�رها 
عل��ى ح�ضابه على "اإن�ضتغرام": "لالأ�ضف هيفاء فعاًل مري�ضة... 
كبدها تعبان كتري وبحاجة لعالج مكّثف... دعولها بال�ضفاء".
ه��ذا الإع��الن اأح��دث �ضج��ة كب��رية عل��ى مواق��ع التوا�ض��ل 

الجتماعي وت�ضاءل الكثري من املتابعني عن مدى �ضحته.
وكان��ت هيف��ا ق��د اأعلن��ت مر�ضها منذ اأي��ام قليل��ة من خالل 
تغري��دة ن�رتها على ح�ضابها على "تويرت"  حيث كتبت: "عيد 
مب��ارك، ينعاد على اجلميع اأعتذر عن غيابي وعدم م�ضاركتي 
ب��اأي عمل فّني اأو ظه��ور اإعالمي ب�ضبب وعكة �ضحّية اأتعر�ض 
له��ا منذ اأكرث م��ن �ضهر...خلوين ب�ضلواتك��م واإن �ضاء اهلل اأعود 

لكم قريبًا.احلمدهلل على كل �ضيء".

ت��رددت �ضائع��ات موؤخراً حول تده��ور عالقة العار�ض��ة العاملية 
اإيرين��ا �ضاي��ك ب�ضديقه��ا املمث��ل ب��راديل كوب��ر، وال��ذي اأرجعته 
التقاري��ر ال�ضحافي��ة اإىل وج��ود املغتي��ة لي��دي غاغ��ا يف حياة 
ب��راديل الذي ُيقال اإنها تقّربت كثرياً من��ه خالل ت�ضويرهما فيلم 
A Star Is Born، بجان��ب الأداء امل�ض��رتك ال��ذي قّدماه معًا 

خالل حفل توزيع جوائز الأو�ضكار الأخري.
ويب��دو اأن ال�ضائعات حتققت اأخ��رياً بعدما �ُضوه��دت اإيرينا �ضايك 
تغ��ادر املنزل الذي كانت تعي�ض فيه اإىل جانب كوبر، وهي حتمل 
�ضنطة مالب�ض كبرية، بينما مل تظهر اأي مالمح للحزن اأو ال�ضتياء 

على وجهها.
وكانت عالقة اإيرين��ا وبراديل كوبر قد بداأت عام 2015، وخالل 
ال�ضن��وات الأربعة التي ق�ضياها مع��ًا، اأجنبت اإيرينا ابنتها ليا من 

براديل من دون اأن تُتّوج عالقتهما بالزواج الر�ضمي.

ك���رت ملكة البوب الأمريكي��ة، مادونا، �ضمتها، لتن�ضم 
اإىل قائم��ة الن�ضاء الالتي تعر�ضن للتحر�ض من قبل منتج 

هوليوود ال�ضهري هاريف واين�ضتني.
وك�ضف��ت مادونا يف مقابلة اأجرته��ا مع جملة "نيويورك 
تامي��ز" مبنا�ضب��ة بلوغه��ا ال���60 عام��ا، اأنه��ا كانت يف 
ال�ضاب��ق اإح��دى �ضحايا املنت��ج املتحر�ض ال��ذي تالحقه 
ع���رات الدع��اوى. و�ُضئلت املغني��ة الأمريكية عن حركة 
ع��ن "Time's Up" الت��ي اأ�ض�ضه��ا م�ضاه��ري هولي��وود 
ع��ام 2018 �ضد التحر�ض اجلن�ضي، بعد اكت�ضاف ف�ضائح 

هاريف واين�ضتني عام 2017.
وقال��ت: "ه��اريف كان يتجاوز احل��دود واخلطوط، وكان 
يغازلن��ي بكلم��ات جن�ضية، ب�ض��ورة ل ت�ض��دق، ويقرتب 
نح��وي، وكان حينه��ا متزوج��ا". وتابع��ت: "كن��ت اأدرك 
اأن��ه فعل ال�ض��يء نف�ضه مع الكث��ري من الن�ض��اء الأخريات 
يف جم��ال عملن��ا". واعترت ملك��ة الب��وب الأمريكية اأن 
واين�ضت��ني اأقدم عل��ى اأفعاله ال�ضائنة، لأن��ه ميتلك "القوة 
وناج��ح يف اأفالمه، والكل يري��د اأن يعمل معه"، م�ضيفة: 
"لذل��ك كان يج��ب علي��ك اأن تتحم��ل الأم��ر". وحتدث��ت 
تقاري��ر عن اأن �ضلوك واين�ضتني امل�ضني طال اأكرث من 70 
امراأة، بينهن جنم��ات يف هوليوود، مثل غوينيث بالرتو، 
واأجنلين��ا ج��ويل، وجودي��ث غودري���ض. وب��داأت ف�ضائح 
واين�ضتني يف الظهور للعلن يف اأكتوبر 2017، بعد حتقيق 
ا�ضتق�ضائي ك�ضف حتر�ضه بعدد من ال�ضيدات، لتتواىل بعد 
ذل��ك الف�ضائح، قبل اأن يوجه الق�ض��اء الأمريكي يف عام 

2018 ر�ضميا له تهم الغت�ضاب.

ن�ر موقع  Jezebel، املخت���ض باأخبار امل�ضاهري، قائمة 
�ضادم��ة، �ضنف فيها اأ�ضواأ املمثلني واملمثالت، على الرغم 

من �ضهرتهم و�ضعبيتهم.
و�ضم��ت القائم��ة جنوم��ا مث��ل: ب��ري لر�ض��ون وجنيف��ر 
لوران�ض ونيكول�ض كي��ج وجون ترافولتا ومايكل جوردان 
دي��زل  وف��ان  رادكلي��ف  ودانيي��ل  �ضتي��وارت  وكري�ضت��ني 
واإمي��ا وات�ض��ون وجويني��ث بال��رتو وجي�ضي��كا الب��ا وكل��و 
غراي��ز واأنتوين ماك��ي واإميي اآدمز وم��ارك والرغ وكيفني 
كو�ضت��ر و�ضكارليت جوهان�ضون واآ�ضت��ون كوت�ر وكري�ض 
اإيفان��ز واأجنلينا جويل. وت�ضبب ن�ر ه��ذه القائمة الكبرية، 
لفنان��ني م�ضهورين معا�رين، ا�ضتياء ل��دى متابعي الفن 
ال�ضابع عل��ى �ضبكة الإنرتن��ت. وطال��ب م�ضتخدمو "تويرت" 
املوقع باإزالة هذه القائمة من الإنرتنت، مذكرين باجلوائز 
العاملي��ة التي نالها هوؤلء الفنان��ون، والتي توؤكد قدراتهم 

وكفاءاتهم املهنية.

راأ���ض حلي��ق، ابت�ضام��ة، ف�ضهق��ة، فدمع��ة وعين��ان يف التيه 
واملا�ض��ي، فموت. �ضاع��ة �ضاحة النجمة ت�ض��ري اإىل اخلام�ضة 
والن�ض��ف. �ضوت "ال�ضبوحة" يف �ضي��ارة اأجرة حملت هاتفًا 
من�ضيًا كان لينقذ حياة، اأو رمبا يق�ضي على اثنتني. "�ضاعات 
�ضاع��ات اأح��ب عم��ري واع�ض��ق احلي��اة". مات��ت الدكت��ورة 
"بي��ان جن��م الدين" وح��ول �ريحها اجتم��ع القتلة. الظلم 
جام��ع م�ض��رتك. والظلم ي�ضتحي��ل، يف اأحيان، جمرم��ًا ب�ضعًا. 
ح��ادث ال�ضي��ارة ق�ض��اء وق��در. ُيدع��ى اجلمي��ع اإىل ت�ضديق 
ذل��ك، وتت��ّورط ال�ضحافة. قبلة من "غم��ار" على القر حتّرك 
ال�ضك��ني يف اجل��رح. "الدكتورة" تقتل مرت��ني، ومرة اإ�ضافية 
عندما يع��ود "جونيور" اأدراجه مع "�ضوزان". يف هذا العامل، 
الب�ضاعة ت�ضتن�ضخ تاريخًا. زهور "اجليب�ضوفيال" �ضاهدٌة على 
احل��ّب واخليان��ة. ينت���ر الظلم وُيه��زم احلب. "ج��اد" خ�ر 
املعركة. رب��ح "غمار" ورفع النتقام الكاأ���ض عاليًا. امل�ضهد 
الأخ��ري تاأكيد على انت�ض��ار ال�ّر. "م��دام �رباتي" جثة يف 

"البي�ضني"، وال�ضبب انتحار.
ينتظ��ر امل�ضاهدون عبارة قب��ل اإ�ضدال ال�ضت��ارة على م�ضل�ضل 
اأ�ضمر(.  "خم�ض��ة ون�ض")كتابة اإميان �ضعيد واإخ��راج فيليب 
"يتب��ع يف اجلزء الثاين". عبارة، مل حت�ر. لن يكون للعمل 
تكمل��ة حت��ى ينت�ر اخلري اأخرياً. بب�ضاط��ة، هذه هي النهاية 
الت��ي مل تر���ض كثريين، عل��ى الرغم من اأنه��ا كانت معروفة 
من��ذ اأن اأكّدت املمثلة نادين ن�ضيب جنيم اأنها جت�ّضد �ضخ�ضية 

الراحلة الليدي ديانا يف امل�ضل�ضل.
ي��درك امل�ضاهد اأن الدرام��ا لي�ضت دائمًا درو�ض��ًا يف الأخالق 
ومواع��ظ واأدوات تغي��ري. ب��ل هي اأي�ض��ًا مراآة تعك���ض الواقع 
وجت�ضده بكّل ما فيه. ورمبا لهذا ال�ضبب، كانت النهاية خيبة. 

يف قلوب اللبنانيني حقد ووجع ونقمة وقرف.
ج��ّراء كل م��ا يح�ضل يف ه��ذا البل��د. كان على "غم��ار" وما 
ميثّل��ه على اأر�ض الواقع اأن ينته��ي وراء ق�ضبان ال�ضجن. هو 
و�ضفقاته وجرائمه بحق البيئة والوطن وال�ضعب. هو واأمواله 
امللّوث��ة بال�ض��الح والدع��ارة واملخ��درات. ه��و وذكوريت��ه 
واأف��كاره املعادي��ة حلق��وق الإن�ض��ان. وكان عل��ى بي��ان اأن 
تنت���ر يف الرمل��ان واحلي��اة العام��ة. اأن تنت���ر لق�ضايا 
ال�ضع��ب، حل��ق الأم، مل�ضتقب��ل الأجي��ال القادم��ة. وكان على 

احل��ب بينها وبني ج��اد اأن ينت�ر. لك��ن كّل ذلك مل يح�ضل، 
متامًا مثل الواقع، يف اأغلبية �ضفحاته.

هكذا، مل يقت�ّض اللبنانيون من "غماراتهم" التي جتل�ض على 
كرا�ض��ي احلكم، ول حتى مب�ضهد. يبدو العم��ل خمّيبًا لالآمال، 
وطعن��ًا يف الظه��ر. �ضيظّل هنا من يقت��ل ومي�ضي يف اجلنازة. 
و�ضيبقى هنا من يغتني باأموال ُتنهب من النا�ض اأو تفتك بها. 
�ضي�ضم��د التوريث ال�ضيا�ضي، واحلكم مبنطق القوة وال�ضتبداد 
والف�ضاد، والفوز بيد ملطخة بال�ضفقات والحتيال والرتهيب 
والرتغي��ب. و�ضوف ينتفي الأمل. ل��ن يكون يف الرملان اأكرث 
م��ن "بيان"، واإن كان��ت فم�ضريها �ضوؤم. وعلي��ه، األي�ضت من 
حاج��ة فع��اًل اإىل جزء ثان حي��ث النهاية حتاك��ي التطلعات 

والأحالم والأمنيات؟!
بل��ى، احلاجة ملح��ة. املفارقة اأّن ما يطلب��ه امل�ضاهدون من 

نهاي��ات �ضعي��دة يف ف�ضاءات التلفزيون، ميك��ن اأن يحققونه 
عل��ى اأر�ض الواقع. جن��ح "خم�ضة ون���ض" يف حتريك الوجع 
وو�ض��ع الإ�ضبع على اجلرح، وهذا ه��دف من اأهداف الدراما، 
عل��ى الرغم م��ن اأّن معاجلاته للق�ضاي��ا كان ينق�ضها بع�ض 

العمق. فهل �ضيرتجم �ضيء يف احلقيقة؟!
ة. �ضيبقى بع�ض احلديث  على الأرجح، �ضتبتلع احلناجر الغ�ضّ
ع��ن �ضعر نادي��ن ن�ضيب جنيم ال��ذي مل ُيحلق فعلي��ًا، وبع�ض 
النقا���ض ح��ول م��ا اإذا كان حل��ق الراأ���ض يدعم فع��اًل مر�ضى 
ال�رط��ان، وبع���ض العت��اب لتباهيه��ا بق�ض��ة �ضع��ر جديدة 
بعد انته��اء العمل، وبع���ض الردود املدافع��ة. �ضتكون موجة 
تغري��دات وتعليقات تنته��ي مفاعيلها قريبًا. لك��ّن الأكيد اأّن 
كالمًا كث��رياً يجاز قوله ح��ول اأداء املمثلني يف العمل. كالٌم 

من طينة املديح والثناء وال�ضتح�ضان.

اأحي��ت �ضم�ض الأغنية الفّنان��ة جنوى كرم حفاًل ممّي��زاً يف دبي بالإمارات 
العربي��ة املّتحدة، حي��ث �ضدحت ب�ضوته��ا باأجم��ل اغنياتها يف احلفل 

الذي اأقيم ملنا�ضبة عيد الفطر ال�ضعيد.
واأطل��ت جن��وى بف�ضت��ان اأبي���ض م��ن ت�ضمي��م ج��ورج �ضق��را، وقّدمت 
جلمهوره��ا باقة منوع��ة من اأجمل اأغنياتها القدمي��ة واجلديدة، وعلى 

مدار اأكرث من �ضاعتني فاأ�ضعلت الأجواء.
وتفاع��ل ال�ضاه��رون م��ع اآخ��ر اإ�ضداراته��ا "ملع��ون اأبو الع�ض��ق" التي 
قدمتها على امل�رح للمرة الأوىل فتحّول اجلمهور اإىل كورال ي�ضاركها 

يف الغناء.
اإ�ض��ارة اإىل اأّن جن��وى كرم ت�ضتع��ّد لت�ضوير اأغنيتها اجلدي��دة "كثري حلو" 

باإدارة املخرج وليد نا�ضيف.

"خمسة ونص" في جزء ثان؟! كشف انفصال

االن , وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية , ولخدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) الجورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق 
الخ��اص بن��ا، وأيضاً الدخ��ول إىل أي صفحة وق��راءة تعليقات الق��راء حول خ��رٍب أو برنامٍج معني 
وأيض��اً كتاب��ة آرائ��ك الخاصة، كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إع��ادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة 

عىل ش��بكات التواصل اإلجتامعي كالفيس��بوك Facebook بكتابة كلمة الجورنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 
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