
هدى قطان األكثر تأثيرًا في عالم الجمال

عمرو يتسبب بانفعال كندة علوش 

سالف خارج السباق الرمضاني

ه��دى قّط��ان هي رائ��دة اأعم��ال وال�رشي��ك امل�ؤ�ّس�س 
لإحدى م��اركات التجميل الأ�رشع من��ً�ا يف املنطقة 
»ه��دى بي�ت��ي« Huda Beauty، وت�سته��ر عل��ى 
ال�سعي��د العاملي ب�سفته��ا اإحدى اأب��رز ال�سخ�سيات 
امل�ؤثرة يف عامل اجلمال، وهي واحدة من بني اأف�سل 
10 مدّونات جمال ح�ل العامل.  حتّ�لت هدى قّطان 
من خب��رة جتمي��ل اإىل �ساحبة �رشك��ة، حيث بداأت 
م�سرتها الث�رية عام 2010 حني قّررت الن�سحاب 
م��ن عامل ال�س�ؤون املالية لتحّقق حلمها برتك ب�سمة 
يف جم��ال التجميل.  فحّ�ل��ت �سغفها منذ ذلك احلني 
اإىل من�ذج عمل ناجح ومتناٍم. اأ�ّس�ست هدى مدّونتها 

اجلمالية عام 2010، 

فيم��ا يب��دو اأن الفنان��ة كن��دة عل����س تعي���س اأج�اء 
�سعب��ة هذه الفرتة ب�سبب ال�سائع��ات التي تطاردها، 
وه��ذا ما ظه��ر جليًا من خالل كلماته��ا التي كتبتها 
عل��ى ح�سابه��ا على م�ق��ع ان�ستغ��رام. كن��دة عل��س 
ن�رشت حكمة لكارل ي�نغ يق�ل فيها: "التفكر �سعب 
له��ذا اأغلبية النا���س تطلق الأح��كام. مل ت��سح كندة 
عل����س �سبب ه��ذه الكلم��ات التي تدل عل��ى غ�سبها 
الكب��ر من اأمر ما، اإل اأن بع�س متابعيها خمن�ا اإنها 
ت�جه كالمها ملطلق��ي ال�سائعات عليها بعد زواجها 
م��ن الفن��ان عمرو ي��س��ف. حمب� كندة عل����س اأبدوا 
م�افقته��م على الكلم��ات التي كتبته��ا، م�ؤكدين لها 
داعمه��م الكامل لها. ويف �سي��اق اآخر، يعر�س حاليًا 

للفنانة كندة عل��س م�سل�سل "حجر جهنم"

اأكدت النجمة ال�س�رية �س��الف ف�اخرجي غيابها ب�سكل 
ر�سم��ي عن م��س��م رم�س��ان 2017 بع��د اعتذارها عن 
العدي��د من الأعم��ال. واأكدت �س��الف اأن م�سل�سل "روح" 
م��ن تاأليف اإ�س��الم ي��سف، اإخراج خال��د احلجر، واإنتاج 
�رشك��ة "اآرت ميكرز"، و�ستاأت��ي اأحداثه يف �ستني حلقة، 
�سيب��داأ ت�س�ي��ره خ��الل �سه��ر ني�سان/اإبري��ل ولكنه لن 
يك�ن مل��سم رم�سان املقبل. وكانت �سالف قد اعتذرت 
ع��ن اجلزء التا�سع من م�سل�سل "باب احلارة" حيث لفتت 
اإىل اأن ال�سخ�سية مل ت�رش بامل�سار ون�عية احل�س�ر الذي 
اتفق��ت عليه مع ال�رشكة املنتجة عندما �ساركت باجلزء 
الثام��ن ك�سيفة. فيما تاأجل م�سل�سل "هجرة ال�سعايدة" 
اإىل امل��س��م املقب��ل لأ�سب��اب اإنتاجية ب�سب��ب �سخامة 

الإنتاج والتكاليف العالية .

ُتِطل النجمة العاملية جوليا روبرت�س عرب �سوتها ب�سخ�سية كرتونية يف فيلم الر�سوم املتحركة اجلديد )The Lost Village( وهي ال�سنفورة 
التي يرتكز جناح العمل على وجودها كنجمة لديها ر�سيد جماهريي بال اأدنى �سك. علمًا اأنها تلعب دور "SmurfWillow" التي �ستعطي دعمًا 

لل�سنافر بحكمتها واإر�سادها.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجل�رنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �س�رة الك�د 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاج�نه ه� تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجل�رنال ... 

االن , وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة , وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( )

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

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س بن����ا, واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�س����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�س����ة, كما ميكنك 
م�سارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك اخلا�سة على �سب����كات التوا�سل 

االإجتماعي كالفي�سبوك 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

ذك��رت تقارير �سحفية اأنه اأثناء رحلة املطرب فار�س كرم من 
دبي اإىل لبنان برفقة �سديق��ة له، تعر�ست �سديقته مل�سايقة 
م��ن اأح��د امل�سافرين. وحاول فار�س كرم حتذي��ر هذا ال�سخ�س 
اأكرث من مرة حماوًل تفادي ال�سدام معه، خا�سة واأنه تعر�س 
ل�سديقته ع��دة مرات، لكن الأم�ر تاأزم��ت، بعد هب�ط الطائرة 
يف مطار رفيق احلريري ببروت. ولكن ا�ستمر هذا ال�سخ�س يف 
م�سايقة �سديقة فار�س كرم، حتى اأن الأمر و�سل اإىل التحر�س 
اللفظي، وه� م��ا جعل فار�س كرم يفقد اأع�سابه، وانهال عليه 
بال�رشب، مما دفع رجال الأمن بالتدخل لف�س ال�ستباك، ومت 
اقتيادهم��ا اإىل مكت��ب الأم��ن باملط��ار. وبالتحقي��ق يف الأمر 
تبني اأن هذا ال�سخ�س ثمل ومت اإطالق �رشاحه بعد دفعه لغرامة 

مالية.

اق�س��م الفنان ح�سني فهمي اأمام حمكم��ة ا�ستئناف الأ�رشة اإنه مل 
ي�ع��د طليقته الفنانة لقاء �س�يدان مب�ؤخ��ر �سداق قيمته فيال ب� 
5 ماليني جنيه عند طالقه منها كما تدعي عليه.  ووقف ح�سني 
فهمي اأمام القا�سي يف اإطار نظر الطعن املقدم من طليقته لقاء 
�س�يدان على احلكم ال�س��ادر من حمكمة الأ�رشة بالهرم، برف�س 

م  ا ل��ز مطلقها ح�س��ني فهمي بدفع م�ؤخ��ر �سداقها، التي اإ
قدرت��ه ب��� 5مالي��ني جنيه.   وج��اء رف�س 
املحكم��ة باإل��زام ح�س��ني فهم��ي بدف��ع 
م�ؤخ��ر قيمته 5 مالي��ني جنيه لطليقته 
لق��اء �س�ي��دان، لعدم ارتي��اح املحكمة 
ل�سه��ادة ال�سه���د، بخالف ع��ن وج�د 
م�ستن��د يفي��د باأن��ه كتب له��ا مهراً 
به��ذه القيم��ة.  وم��ن جانبه��ا 
�رشحت لقاء �س�يدان اإنها 
كان��ت تت�ق��ع اأن ينك��ر 
ح�س��ني فهم��ي اأم��ام 
املحكم��ة وعده لها، 
بدف��ع مه��ر قيمت��ه 
5 ماليني  فيال ب��� 
مل  واإنه��ا  جني��ه، 
ت�ستل��م من��ه ه��ذا 
حت��ى  املبل��غ 
بح�س��ب  الآن، 

ت�رشيحها . 

فارس يعتدي على رجل ضايق 
صديقته

حسين فهمي يصدم طليقته 
في المحكمة

تـشـغـل شـبـابـنـا
اموالك في المصارف
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