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ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية والفنية عن
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ALJOURNAL

بغداد

45 28

الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

وفاة الفنان محمد نجم بعد
صراع مع المرض

إعالن "The Lion
 "Kingيثير الغضب

إعالميتان في MTV
ُترسالن القلوب الى كفوري

أنغام :حب النادي األهلي
هو سبب زواجي
انفصال

اعداد  :مالذ االويس

ت��ويف الفن��ان امل��صري حمم��د جنم ع��ن عم��ر يناهز
 75ع��ام ،بع��د �رصاع مع املر���ض .و�أكد نقيب املهن
التمثيلي��ة ،الفن��ان �أ��شرف زكي ،نب���أ الوف��اة ،م�ضيف ًا
�أن �أ�رست��ه مل تعلن بع��د موعد ت�شييع اجلن��ازة ومكان
العزاء .وكان الفنان الراحل قد دخل يف غيبوبة بحالة
خطرة ،قبل �أيام ،داخل �أحد م�ست�شفيات الدقي ،قبل �أن
توافي��ه املنية� ،صباح اليوم الأربعاء ،بعد م�سرية فنية
امت��دت �سنوات طويلة ،ق��دم خاللها ع��دداً من الأفالم
وامل�سل�س�لات وامل�رسحي��ات� ،أبرزها �أف�لام "احرت�سي
م��ن الرجال ي��ا مام��ا ،انتهي احل��ب ،و�أبداً ل��ن يعود"
وم�سل�س��ل "غاب��ة م��ن الأ�سمنت" وم�رسحي��ات "جنوم
�سوبر �ستار ،ع�ش املجانني ،وواد عفريت".

ك��سرت ملكة البوب الأمريكي��ة ،مادونا� ،صمتها ،لتن�ضم
�إىل قائم��ة الن�ساء الالتي تعر�ضن للتحر�ش من قبل منتج
هوليوود ال�شهري هاريف واين�ستني.
وك�شف��ت مادونا يف مقابلة �أجرته��ا مع جملة "نيويورك
تامي��ز" مبنا�سب��ة بلوغه��ا ال��ـ 60عام��ا� ،أنه��ا كانت يف
ال�ساب��ق �إح��دى �ضحايا املنت��ج املتحر�ش ال��ذي تالحقه
و�سئلت املغني��ة الأمريكية عن حركة
ع��شرات الدع��اوىُ .
ع��ن " "Time's Upالت��ي �أ�س�سه��ا م�شاه�ير هولي��وود
ع��ام � 2018ضد التحر�ش اجلن�سي ،بعد اكت�شاف ف�ضائح
هاريف واين�ستني عام .2017
وقال��ت" :ه��اريف كان يتجاوز احل��دود واخلطوط ،وكان
يغازلن��ي بكلم��ات جن�سية ،ب�ص��ورة ال ت�ص��دق ،ويقرتب
نح��وي ،وكان حينه��ا متزوج��ا" .وتابع��ت" :كن��ت �أدرك
�أن��ه فعل ال�ش��يء نف�سه مع الكث�ير من الن�س��اء الأخريات
يف جم��ال عملن��ا" .واعتربت ملك��ة الب��وب الأمريكية �أن
واين�ست�ين �أقدم عل��ى �أفعاله ال�شائنة ،لأن��ه ميتلك "القوة
وناج��ح يف �أفالمه ،والكل يري��د �أن يعمل معه" ،م�ضيفة:
"لذل��ك كان يج��ب علي��ك �أن تتحم��ل الأم��ر" .وحتدث��ت
تقاري��ر عن �أن �سلوك واين�ستني امل�شني طال �أكرث من 70
امر�أة ،بينهن جنم��ات يف هوليوود ،مثل غوينيث بالرتو،
و�أجنلين��ا ج��ويل ،وجودي��ث غودري���ش .وب��د�أت ف�ضائح
واين�ستني يف الظهور للعلن يف �أكتوبر  ،2017بعد حتقيق
ا�ستق�صائي ك�شف حتر�شه بعدد من ال�سيدات ،لتتواىل بعد
ذل��ك الف�ضائح ،قبل �أن يوجه الق�ض��اء الأمريكي يف عام
 2018ر�سميا له تهم االغت�صاب.

�أ�ص��درت دي��زين املل�صق��ات الدعائي��ة لأبط��ال فيلم
الر�س��وم املتحرك��ة "الأ�س��د امللك" ،املرتق��ب طرحه
بن�سخته احلي��ة يف يوليو (متوز) الق��ادم يف �صاالت
العر���ض ال�سينمائ��ي ،حي��ث �أث��ار البو�س�تر اخلا���ص
ب�شخ�صي��ة "بومب��ا" غ�ض��ب رواد مواق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي الذين اعت�بروه ن�سخ��ة م�شوهة وخميفة
مقارن��ة بالن�سخ��ة الأ�صلي��ة التي ارتبط��ت بذكريات
الطفول��ة لع��دد م��ن املتابع�ين .فيم��ا �أ�ش��اد بع���ض
امل�شاهدين با�ستخدام التقنيات ال�سينمائية احلديثة،
لإع��ادة واح��دة م��ن �أه��م حكاياته��ا الكال�سيكي��ة
اخليالي��ة �إىل فيلم روائي مبعاجلة �أق��رب �إىل الواقع
بع��د غي��اب  25عاماً ،اعترب البع�ض الآخ��ر �أن �إعادة
ت�صوير بع�ض �شخ�صياته مثل بومبا.
تزام ًن��ا مع الإعالن الر�سم��ي النف�صال الفنان
وائل كف��وري عن زوجته ب�شكل ر�سمي ،ن�رشت
الإعالمي��ة يف  MTVجوي���س عقيقي �صور ًة
مع��ه ع�بر ح�سابه��ا عل��ى "توي�تر" ،وع ّلق��ت
بالق��ول : :يف �ش��ي �إ�سم��و ..ع��شرة حل��وة!"،
و�أرفقت التعليق بوجه مع قلبني.
وقبل �ساعات ،ن�رشت �صورة جتمعها بكفوري
�ساه��را ،ومعهما
لا
يف دب��ي حي��ث �أق��ام حف� ً
ً
ال�سوبر�ستار راغب عالمة.
واجلدير ذك��ره � ّأن عالقة �صداقة جتمع عقيقي
بوائ��ل كفوري ،وهذه لي�س��ت املرة الأوىل التي
تن�رش �صورها معه.
�رصح��ت �أنغ��ام يف ح��وار مع جمل��ة "له��ا" ب�أنها
م�ؤمن��ة بدور القدر ،وعلى يقني ب�أن اهلل و�ضع �أحمد
يف طريقها حتى "يعو�ضها عن �أمور كثرية".
وتابع��ت املطرب��ة امل�رصي��ة" :ح�ين كن��ا من�ض��ي
�ساع��ات طويل��ة يف اال�ستوديوه��ات ،ن�ش���أت بيننا
عالق��ة ود ّي��ة ،والحظن��ا �أن هن��اك �أم��ورا كث�يرة
جتمعنا ،م��ن بينها ع�شق املو�سيق��ى ،وحب فريوز،
وحمم��د عب��د الوهاب .وكذل��ك جمعنا ح��ب النادي
الأهلي".
وع��ن مب��ادرة الإع�لان عن احل��ب ،قالت �أنغ��ام �إن
�إبراهي��م ه��و ال��ذي ب��اح له��ا بحب��ه �أوال ،و�أمهلها
� 24ساع��ة لتفكر ،وترد عليه .وهكذا اتخذت �أنغام
قرارها ،وتزوجت به.

كشف

إيرينا شايك وبرادلي كوبر
بسبب ليدي غاغا

ت��رددت �شائع��ات م�ؤخراً حول تده��ور عالقة العار�ض��ة العاملية
�إيرين��ا �شاي��ك ب�صديقه��ا املمث��ل ب��راديل كوب��ر ،وال��ذي �أرجعته
التقاري��ر ال�صحافي��ة �إىل وج��ود املغتي��ة لي��دي غاغ��ا يف حياة
تقربت كثرياً من��ه خالل ت�صويرهما فيلم
ب��راديل الذي ُيقال �إنها ّ
 ،A Star Is Bornبجان��ب الأداء امل�ش�ترك ال��ذي ق ّدماه مع ًا
خالل حفل توزيع جوائز الأو�سكار الأخري.
ويب��دو �أن ال�شائعات حتققت �أخ�يراً بعدما �شُ وه��دت �إيرينا �شايك
تغ��ادر املنزل الذي كانت تعي�ش فيه �إىل جانب كوبر ،وهي حتمل
�شنطة مالب�س كبرية ،بينما مل تظهر �أي مالمح للحزن �أو اال�ستياء
على وجهها.
وكانت عالقة �إيرين��ا وبراديل كوبر قد بد�أت عام  ،2015وخالل
ال�سن��وات الأربعة التي ق�ضياها مع��اً� ،أجنبت �إيرينا ابنتها ليا من
براديل من دون �أن ت ُت ّوج عالقتهما بالزواج الر�سمي.

قائمة صادمة ألسوأ ممثلي
هوليوود!

ح��ضر النجم��ان بيون�سي��ه وزوجهاجاي ز ي اىل املباراة النهائية من دوري كرة ال�سلة االمريكية بني فريق��ي تورنتو رابتورز ووريرز .وخالل جلو�سهما على مقاعدهما يف
ق�سم ال�شخ�صيات ،حاولت معجبة كانت جتل�س اىل جانب بيون�سيه ان تتحدث �إىل جاي زي ،ما ا�ستفز بيون�سيه التي قامت بدفع املعجبة التي جتل�س بجانبها وا�سقاطها ار�ضا.

تفاصيل مرض هيفا وهبي
الخطير

ك�ش��ف ال�صحايف �إيلي با�سي��ل تفا�صيل مر���ض الفنانة هيفا
وهب��ي ،وكتب يف تغريدة عل��ى موقع "تويرت" ثم �أعاد ن�رشها
عل��ى ح�سابه على "�إن�ستغرام"" :للأ�سف هيفاء فعلاً مري�ضة...
كبدها تعبان كتري وبحاجة لعالج مك ّثف ...دعولها بال�شفاء".
ه��ذا الإع�لان �أح��دث �ضج��ة كب�يرة عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل
االجتماعي وت�ساءل الكثري من املتابعني عن مدى �صحته.
وكان��ت هيف��ا ق��د �أعلن��ت مر�ضها منذ �أي��ام قليل��ة من خالل
تغري��دة ن�رشتها على ح�سابها على "تويرت " حيث كتبت" :عيد
مب��ارك ،ينعاد على اجلميع �أعتذر عن غيابي وعدم م�شاركتي
�صحية �أتعر�ض
ب���أي عمل ف ّني �أو ظه��ور �إعالمي ب�سبب وعكة
ّ
له��ا منذ �أكرث م��ن �شهر...خلوين ب�صلواتك��م و�إن �شاء اهلل �أعود
لكم قريباً.احلمدهلل على كل �شيء".

نجوى كرم
تشعل أجواء عيد الفطر
ممي��زاً يف دبي بالإمارات
�أحي��ت �شم�س الأغنية الف ّنان��ة جنوى كرم حف ً
ال ّ
العربي��ة امل ّتحدة ،حي��ث �صدحت ب�صوته��ا ب�أجم��ل اغنياتها يف احلفل
الذي �أقيم ملنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد.
وقدمت
و�أطل��ت جن��وى بف�ست��ان �أبي���ض م��ن ت�صمي��م ج��ورج �شق��راّ ،
جلمهوره��ا باقة منوع��ة من �أجمل �أغنياتها القدمي��ة واجلديدة ،وعلى
مدار �أكرث من �ساعتني ف�أ�شعلت الأجواء.
وتفاع��ل ال�ساه��رون م��ع �آخ��ر �إ�صداراته��ا "ملع��ون �أبو الع�ش��ق" التي
فتحول اجلمهور �إىل كورال ي�شاركها
قدمتها على امل�رسح للمرة الأوىل
ّ
يف الغناء.
ت�ستع��د لت�صوير �أغنيتها اجلدي��دة "كثري حلو"
�إ�ش��ارة �إىل � ّأن جن��وى كرم
ّ
ب�إدارة املخرج وليد نا�صيف.

احجز اعالنك االن
االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم  PDFبصورة دامئة
يعرض االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

مادونا تكشف حكايتها مع
"متحرش هوليوود"

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

ن�رش موقع ،Jezebelاملخت���ص ب�أخبار امل�شاهري ،قائمة
�صادم��ة� ،صنف فيها �أ�سو�أ املمثلني واملمثالت ،على الرغم
من �شهرتهم و�شعبيتهم.
و�ضم��ت القائم��ة جنوم��ا مث��ل :ب��ري الر�س��ون وجنيف��ر
لوران�س ونيكوال�س كي��ج وجون ترافولتا ومايكل جوردان
وكري�ست�ين �ستي��وارت ودانيي��ل رادكلي��ف وف��ان دي��زل
و�إمي��ا وات�س��ون وجويني��ث بال�ترو وجي�سي��كا الب��ا وكل��و
غراي��ز و�أنتوين ماك��ي و�إميي �آدمز وم��ارك والربغ وكيفني
كو�ست�نر و�سكارليت جوهان�سون و�آ�شت��ون كوت�رش وكري�س
�إيفان��ز و�أجنلينا جويل .وت�سبب ن�رش ه��ذه القائمة الكبرية،
لفنان�ين م�شهورين معا�رصين ،ا�ستياء ل��دى متابعي الفن
ال�سابع عل��ى �شبكة الإنرتن��ت .وطال��ب م�ستخدمو "تويرت"
املوقع ب�إزالة هذه القائمة من الإنرتنت ،مذكرين باجلوائز
العاملي��ة التي نالها ه�ؤالء الفنان��ون ،والتي ت�ؤكد قدراتهم
وكفاءاتهم املهنية.

"خمسة ونص" في جزء ثان؟!
بغداد  -الجورنال

ر�أ���س حلي��ق ،ابت�سام��ة ،ف�شهق��ة ،فدمع��ة وعين��ان يف التيه
واملا�ض��ي ،فموت� .ساع��ة �ساحة النجمة ت�ش�ير �إىل اخلام�سة
والن�ص��ف� .صوت "ال�صبوحة" يف �سي��ارة �أجرة حملت هاتف ًا
من�سي ًا كان لينقذ حياة� ،أو رمبا يق�ضي على اثنتني�" .ساعات
�ساع��ات �أح��ب عم��ري واع�ش��ق احلي��اة" .مات��ت الدكت��ورة
"بي��ان جن��م الدين" وح��ول �رضيحها اجتم��ع القتلة .الظلم
جام��ع م�ش�ترك .والظلم ي�ستحي��ل ،يف �أحيان ،جمرم�� ًا ب�شعاً.
ح��ادث ال�سي��ارة ق�ض��اء وق��درُ .يدع��ى اجلمي��ع �إىل ت�صديق
حترك
ذل��ك،
ّ
وتت��ورط ال�صحافة .قبلة من "غم��ار" على القرب ّ
ال�سك�ين يف اجل��رح" .الدكتورة" تقتل مرت�ين ،ومرة �إ�ضافية
عندما يع��ود "جونيور" �أدراجه مع "�سوزان" .يف هذا العامل،
الب�شاعة ت�ستن�سخ تاريخاً .زهور "اجليب�سوفيال" �شاهد ٌة على
احل��ب واخليان��ة .ينت��صر الظلم و ُيه��زم احلب" .ج��اد" خ�رس
ّ
املعركة .رب��ح "غمار" ورفع االنتقام الك�أ���س عالياً .امل�شهد
رش" .م��دام �رشباتي" جثة يف
الأخ�ير ت�أكيد على انت�ص��ار ال� ّ
"البي�سني" ،وال�سبب انتحار.
ينتظ��ر امل�شاهدون عبارة قب��ل �إ�سدال ال�ست��ارة على م�سل�سل
"خم�س��ة ون�ص"(كتابة �إميان �سعيد و�إخ��راج فيليب �أ�سمر).
"يتب��ع يف اجلزء الثاين" .عبارة ،مل حت�رض .لن يكون للعمل
تكمل��ة حت��ى ينت�رص اخلري �أخرياً .بب�ساط��ة ،هذه هي النهاية
الت��ي مل تر���ض كثريين ،عل��ى الرغم من �أنه��ا كانت معروفة
جت�سد �شخ�صية
من��ذ �أن �أك ّدت املمثلة نادين ن�سيب جنيم �أنها ّ
الراحلة الليدي ديانا يف امل�سل�سل.
ي��درك امل�شاهد �أن الدرام��ا لي�ست دائم ًا درو�س�� ًا يف الأخالق
ومواع��ظ و�أدوات تغي�ير .ب��ل هي �أي�ض�� ًا مر�آة تعك���س الواقع
وجت�سده بك ّل ما فيه .ورمبا لهذا ال�سبب ،كانت النهاية خيبة.
يف قلوب اللبنانيني حقد ووجع ونقمة وقرف.
ج��راء كل م��ا يح�صل يف ه��ذا البل��د .كان على "غم��ار" وما
ّ
ميثلّ��ه على �أر�ض الواقع �أن ينته��ي وراء ق�ضبان ال�سجن .هو
و�صفقاته وجرائمه بحق البيئة والوطن وال�شعب .هو و�أمواله
امللوث��ة بال�س�لاح والدع��ارة واملخ��درات .ه��و وذكوريت��ه
ّ
و�أف��كاره املعادي��ة حلق��وق الإن�س��ان .وكان عل��ى بي��ان �أن
تنت��صر يف الربمل��ان واحلي��اة العام��ة� .أن تنت��صر لق�ضايا
ال�شع��ب ،حل��ق الأم ،مل�ستقب��ل الأجي��ال القادم��ة .وكان على

احل��ب بينها وبني ج��اد �أن ينت�رص .لك��ن ك ّل ذلك مل يح�صل،
متام ًا مثل الواقع ،يف �أغلبية �صفحاته.
يقت�ص اللبنانيون من "غماراتهم" التي جتل�س على
هكذا ،مل
ّ
كرا�س��ي احلكم ،وال حتى مب�شهد .يبدو العم��ل خم ّيب ًا للآمال،
وطعن�� ًا يف الظه��ر� .سيظ ّل هنا من يقت��ل ومي�شي يف اجلنازة.
و�سيبقى هنا من يغتني ب�أموال ُتنهب من النا�س �أو تفتك بها.
�سي�صم��د التوريث ال�سيا�سي ،واحلكم مبنطق القوة واال�ستبداد
والف�ساد ،والفوز بيد ملطخة بال�صفقات واالحتيال والرتهيب
والرتغي��ب .و�سوف ينتفي الأمل .ل��ن يكون يف الربملان �أكرث
م��ن "بيان" ،و�إن كان��ت فم�صريها �ش�ؤم .وعلي��ه� ،ألي�ست من
حاج��ة فع� ً
لا �إىل جزء ثان حي��ث النهاية حتاك��ي التطلعات
والأحالم والأمنيات؟!
بل��ى ،احلاجة ملح��ة .املفارقة � ّأن ما يطلب��ه امل�شاهدون من

نهاي��ات �سعي��دة يف ف�ضاءات التلفزيون ،ميك��ن �أن يحققونه
عل��ى �أر�ض الواقع .جن��ح "خم�سة ون���ص" يف حتريك الوجع
وو�ض��ع الإ�صبع على اجلرح ،وهذا ه��دف من �أهداف الدراما،
عل��ى الرغم م��ن � ّأن معاجلاته للق�ضاي��ا كان ينق�صها بع�ض
العمق .فهل �سيرتجم �شيء يف احلقيقة؟!
الغ�صة� .سيبقى بع�ض احلديث
على الأرجح� ،ستبتلع احلناجر ّ
ع��ن �شعر نادي��ن ن�سيب جنيم ال��ذي مل ُيحلق فعلي��اً ،وبع�ض
النقا���ش ح��ول م��ا �إذا كان حل��ق الر�أ���س يدعم فع� ً
لا مر�ضى
ال�رسط��ان ،وبع���ض العت��اب لتباهيه��ا بق�ص��ة �شع��ر جديدة
بعد انته��اء العمل ،وبع���ض الردود املدافع��ة� .ستكون موجة
لك��ن الأكيد � ّأن
تغري��دات وتعليقات تنته��ي مفاعيلها قريباًّ .
كالم ًا كث�يراً يجاز قوله ح��ول �أداء املمثلني يف العمل .كال ٌم
من طينة املديح والثناء واال�ستح�سان.

ً
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009647827824135
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009647827824131

التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية  ,ولخدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( الجورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق
برنامج معني
الخ��اص بن��ا ،وأيضاً الدخ��ول إىل أي صفحة وق��راءة تعليقات الق��راء حول خ� ٍ
بر أو ٍ
وأيض��اً كتاب��ة آرائ��ك الخاصة ،كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إع��ادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة
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