
"فانز" حليمة يهجم عليها

جدال بين وعد وبلقيس

أصالة تعتزل شبكات التواصل 

تعر�ش��ت الكويتية حليمة بولند لإنتقدات �شديدة 
بع��د ن�رشه��ا مقط��ع فيدي��و خ��ال وجودها يف 
اإح��دى امل�شت�شفيات يف دبي، حيث وجد البع�ض 
اأن اإطالته��ا غري لئق��ة، خ�شو�شًا واأنها كانت 
ترت��دي �رش�شف��ًا يغط��ي ج�شده��ا ويك�ش��ف ع��ن 
كتفيه��ا العاري��ن. الهجوم ال�شدي��د على حليمة 
جعله��ا تعتذر من املتابع��ن وتقول: "اأعتذر من 
جمه��وري اإذا الفيديو اللي �شورتوه بامل�شت�شفى 
بدبي اأثار اإ�شتياء البع�ض منكم لأن كان بعفوية 
وتلقائي��ة وكان ق�ش��دي اأوريك��م اخلطوات واهلل 
بالتفا�شي��ل بال�شن��اب اأن��ا واأح��ب واأح��رم كل 

اآراءكم حتياتي".

�شارك��ت الفّنانت��ان وع��د بلقي���ض فتح��ي مقطعًا 
م�ش��وراً جم��ع بينهما ب�شكل طري��ف، حيث ح�شل 

�شد كامي بينهما ب�شبب التجميل.
ون�رشت بلقي�ض وعد الفيديو الطريف عرب ح�شابها 
عل��ى تطبي��ق "ان�شتغ��رام"، حي��ث جتادلت��ا حول 
وجنتيهم��ا املحقون��ة "بالفيلر" اأثن��اء اإحيائهما 
حفل زفاف. و�شاأل��ت وعد بلقي�ض فتحي عن راأيها 
بوجنتيها املحقونتان بعد اأن ا�شتعملتا الفّنانتن 

تطبيقًا يغري مامح الوجه ويربز منطقة اخلدود.
وردت بلقي���ض ب��اأن وجنتيها �شكلهم��ا اأجمل لأن 
بهم��ا "فيلر" اأك��ر. و�شخرت من جه��ة اأخرى، من 
طل��ب اإح��دى معجبات وع��د بالزواج منه��ا، لتقلد 

طريقة الفتاة يف طلبها.

ك�شف��ت الفنان��ة ال�شوري��ة اأ�شال��ة اأنها ق��د تعتزل 
�شبكات التوا�شل الجتماعي قريبًا جداً، مو�شحًة 
يف حدي��ث م�ش��ّور له��ا اأنه��ا اأ�شبح��ت متي��ل اىل 
التق��ت  وق��ت  يف  التلقائي��ة،  م��ن  اأك��ر  ال��روي 
ابنته��ا �شام والده��ا وطليق ا�شالة امي��ن الذهبي 
بع��د ف��رة طويلة م��ن القطيعة! وقال��ت اأ�شالة اإن 
ال�شخ���ض ين���رش راأيًا عميق��ًا بدللت��ه فياأتي من 
هو فاقد للثقافة وي�شخفه عرب تعليقاته اخلارجة. 
واأ�شاف��ت: "لهيك عم فكر قريب��ًا اعتزل ال�شو�شيال 
ميديا". وحتدثت عّما �شتفعله عند لقائها مواطنها 
الفّن��ان جورج و�ش��وف بعدما هاجمه��ا وو�شفها 
ب�"الفاج��رة"، م�ش��رياً اىل اأّنها "فاك��رة نف�شها اهلل 

خلقها وم�ض خالق غريها.. هي اخلا�رشة."

ن�صرت عار�صة الأزياء واملمثلة العاملية روزي هانتيغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley �صورة على اإحدى �صفحاتها اخلا�صة 
يف مواقع التوا�صل الجتماعي تعلن فيها عن حملها من خطيبها املمثل ال�صهري جاي�صون �صتاثام Jason Statham البالغ من العمر 49 عامًا .
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�صاح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU -  والعاملي����ة , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

 : الذكية  الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا, واأي�صًا الدخ����ول اإىل اأي �صفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ص����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ص����ة, كما ميكنك 
م�صارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك اخلا�صة على �صب����كات التوا�صل 

الإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

ك�شفت الفنانة اأمينة خليل لأول مرة عن جتربتها ال�شخ�شية 
ومعاناته��ا الت��ي وجدتها من قبل بع���ض املخرجن، الذين 

رف�شوا التعامل معها ب�شبب اأنفها الكبري!
و�رشدت اأمينة خليل حكاية رف�شها من قبل بع�ض املخرجن 
بالرغ��م من اإعجابهم ال�شديد بتمثيلها، وذلك خال وجودها 
يف اأم�شي��ة "تيدك���ض"، لتقول اإنه��ا اأخذت قراراً ب��اأن ت�شبح 
ممثل��ة منذ حوايل �شت �شن��وات، اإل اإنها كلم��ا ذهبت لتقابل 
خمرج كان يقول لها اأن اأدائها رائعًا ولكن اأنفها كبري، طالبًا 

منها اأن جتري عملية جتميل به. 
ونتيجة لرف���ض العديد من املخرج��ن التعامل معها ب�شبب 
اأنفه��ا الكبري، وطلبهم لها باإج��راء عملية جتميلية به، اأخذت 
اأمين��ة خليل ق��راراً بالفعل وهو القيام به��ذه اخلطوة لتحجز 
م��ع اأحد الأطباء. وتابعت اأمين��ة خليل حديثها لتقوم اإنه يف 
اليوم الذي كان من املقرر اأن تذهب للطبيب لإجراء العملية، 
وقعت على اأنفها لريف�ض بدورها اإجراء جراحة نظراً لوجود 

كدمات به. 
واأ�شاف��ت اأمين��ة خلي��ل اإنها ت�شاأل��ت يف ه��ذه اللحظة ملاذا 
ترغ��ب يف تغ��ري ماحمها حت��ى ير�شى عنه��ا النا�ض فقط؟، 
لتتخذ ق��راراً هامًا وهو اإنها لن جت��ري اأي عملية جتميل يف 

اأنفها.

فجرت حا الرك غ�شبها عرب ح�شاباتها على �شبكات التوا�شل 
الجتماع��ي ع��رب مقطع م�شور ن�رشت��ه رداً عل��ى التقارير التي 

حتدثت عن زواجها!
ونف��ت الرك )14 عامًا( زواجها خ��ال �رشاخها بغ�شب �شديد 
داعي��ًة من يروجون ال�شائع��ات اىل الكف عن ماحقتها، والكف 

عن الأخبار املزيفة.
ومازال��ت معرك��ة احل�شانة م�شتم��رة بن والده��ا حممد الرك 
وطليقت��ه منى ال�شاب��ري التي ت�شعى بكل قوته��ا للح�شول على 

اأولدها.
وا�شتغ��ل الطرفان عي��د مياد ابنهما حمم��د و�شارعوا ملعايدته 
ع��رب �شفحاته��م على "ان�شتغ��رام"، فكتب��ت الم "ابن��ي الغايل 
حمم��د يارب ا�شوفك باأعلى املراتب وحتقق كل الللي بالك واأخذ 
من عمري واأعطيك يارب وتكون بار باأمك واأبوك واهلل ل يفرقنا 
ع��ن بع���ض يا ميا ي��ا عيون اأمك ي��ارب ياهلل اأ�شتودع��ك ابنائي 
وارحمه��م برحمتك ياهلل"، يف ا�شارة منه��ا اىل انها لن ن�شت�شلم 

لتهديدات والد حا الرك التي �شيق ووجهها لها.
كذل��ك والده الذي ن�رش مقطع فيديو و�شوره له على "ان�شتغرام" 
وعل��ق عليها: "ع�شى اهلل ياأخذ من عمري ويعطيك كل عام وانت 
باأل��ف خ��ري يبعد عمري اأم��ريي كرب اهلل يحميه ع�ش��ى عيني ما 

تبكيك يا بعد روحي".

أمينة خليل تكشف عن
سر رفض المخرجين لها

حال الترك تتحدث عن زواجها

اموالك في المصارف تبعد كابوس االكتناز


