
تعديل تمثال المغنية بيونسيه 

زواج مفاجئ للمطربة جنات.. 

خالد الصاوي يدرس االعتذار   

شريهان ترد على "الشائعة السخيفة"

   ع��اد متث��ال �سمعي للمغني��ة �لأمريكي��ة بيون�سيه �إىل 
مكانه يف نيويورك ، بعدما دفعت �نتقاد�ت عنيفة على 
و�سائ��ل �لتو��سل �لجتماعي متحف مد�م تو�سو لإعادة 
تعديل��ه. فقد ��ستكى م�ستخدمو تويرت من �أن لون �لب�رشة 
يف �لتمث��ال �ل�سمعي كان فاحتًا ج��د�ً بعدما مت �لك�سف 
عن��ه يف وقت �سابق م��ن �لأ�سبوع �جل��اري، ومت ت�سبيه 
ل��ون ب�رشتها باملغنيات جي�سي��كا �سيمب�سون �أو بريتني 
�سب��رز �أو ماريا كاري. ورف���ض متحدث با�سم �ملتحف 
�إن �لإ�س��اءة وفال���ض  يف �لبد�ي��ة �لنتق��اد�ت، قائ��اًل 
�لت�سوير �لفوتوغر�يف من �ملرجح �أن يكونا هما �ل�سبب 
يف �إظه��ار ل��ون �لب���رشة �أفتح م��ن �لل��ون �حلقيقي كما 

يظهر يف �ل�سور.

�حتفل��ت �ملطرب��ة �ملغربي��ة جن��ات، بليل��ة حنتها يف 
�رشية تامة وبعيد�ً عن �أعني �ل�سحافة و�لإعالم، وذلك 

يف بلدها �ملغرب، بح�سور �لأهل و�ل�سدقاء فقط. 
ظه��رت جن��ات يف حف��ل حنته��ا، ترت��دي زي مغربي، 
ويحملها ع��دد من �لرجال فوق �أكتافه��م، و�سط بهجة 

من �أ�سدقائها و�أهلها. 
ومل تك�سف جنات بعد عن هوية عري�سها، لكن �ملقربون 
منها ي�سرون �إىل �أنه مغربي، من خارج �لو�سط �لفني.
وينتظ��ر �أن حتتف��ل جن��ات بزفافه��ا �لي��وم، عل��ى �أن 
تق�س��ي �سهر �لع�سل، وتعود بعدها �ىل م�رش ل�ستكمال 
ت�سجي��ل �ألبومه��ا �لذي تتعاون فيه م��ع �رشكة روتانا 

لل�سوتيات و�ملرئيات.

يدر���ض �لفن��ان �مل�رشي خالد �ل�س��اوي �لعتذ�ر عن 
بطولة م�سل�سله �جلديد "فوبي��ا"، لعدم �سعوره بجدية 
م�سوؤويل �جلهة �ملنتجة يف �إمتام �مل�رشوع، �لذي خرج 
من �سباق در�ما رم�س��ان �ملا�سي لأ�سباب �إنتاجية. 
وقال م�س��در من د�خل �مل�سل�س��ل، �إن �ل�ساوي �ساق 
ذرعًا من وعود �جله��ة �ملنتجة، خا�سة مع حتديدها 
لأك��ر من موعد ل�ستكمال �لت�سوير، �لذي توقف منذ 
�أ�سه��ر ب�سبب �أزمات �إنتاجية، حيث يدر�ض بطل �لعمل 

حاليًا �لعتذ�ر عنه ب�سكل نهائي.
 وي�س��ارك يف بطول��ة "فوبيا" �آينت عام��ر ووليد فو�ز 
ومريه��ان ح�س��ني و�أحمد ف��وؤ�د �سليم ونا���رش �سيف 
وكوكب��ة م��ن �لنجوم، وم��ن تاألي��ف طارق ب��ركات، 

و�إخر�ج عادل �لأع�رش.

��ستنك��رت �لفنان��ة �مل�رشية، �رشيهان، �أنب��اء قيام �ملخرج 
حمم��د يا�سني بط��رد جنل �لفن��ان �أحمد �ل�سق��ا، يا�سني، من 
بروف��ات عر�سها �مل�رشحي �جلديد، و��سفة ما تردد يف هذ� 
�ل�س��اأن ب� "�ل�سائع��ة �ل�سخيفة".  وقال��ت �رشيهان، يف بيان 
�س��ادر منها، �إنه��ا ز�رت مدر�س��ة يا�سني منذ ف��رتة بعيدة، 
وعلم��ت بوجوده من بني �لطلبة، وطلب��ت مقابلته و�لتقطت 
مع��ه �سورة تذكاري��ة حينها، وه��ي �ل�سورة �لت��ي تد�ولت 
وقي��ل �إنه��ا م��ن بروف��ات �مل�رشحية. وم��ن ناحي��ة �أخرى، 
نف��ي �ملخرج حممد يا�سني و�قعة ط��رده لنجل �ل�سقا، مدلاًل 
بقول��ه: "�لربوفات مل نبد�أها من �لأ�سا�ض"، م�سر�ً �إىل �أنه مل 
ي��ر يا�سني م��ن قبل، ول يعرفه ب�س��كل �سخ�سي، حيث �أعرب 
ع��ن غ�سبه �ل�سديد من تلك �ل�سائع��ة، لكونها متثل �إ�ساءة له 

وللفنان �أحمد �ل�سقا.

�سوهدت �لنجمة �لعاملية جنيفر لوبيز، 47 عامًا، مع �سديقها �جلديد �أليك�س رودريغيز، 41 عامًا، يف �لعا�سمة �لفرن�سية باري�س، وبد� جليًا �أن 
�لثنائي يف حالة ع�سق كبرية.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

ك�سف��ت �ل�سلطات �ل�سيني��ة �أنها �أغلقت �لباب يف وجه �ملغني 
�لكن��دي �ل�ساب، جا�سنت بيرب، ولن ت�سم��ح له باإقامة حفالت 
م�ستقبلي��ة بالبل��د �لآ�سي��وي ب�سب��ب "�س��وء �سلوك��ه".  و�أ�سار 

�لهيئة  بي��ان مكتب  بك��ني ع��رب  �لثقافي��ة يف 
م��ن �سدر هذ�  "لي���ض  �أن��ه  �لأ�سب��وع 

�ملنا�س��ب �أن يت��م �ل�سم��اح 
بدخول فنان��ني �إىل �لبالد 
كان �سلوكهم غر منا�سب".  
و�أ�ساف �لبيان "بيرب مغني 
�س��اب موه��وب ج��د�ً، ولكنه 
�أي�سًا يثر �جل��دل. وك�سخ�سية 
عام��ة قام ب�سلوك غ��ر منا�سب 
يف حيات��ه �خلا�س��ة حتى يف 
�ل�س��ني".   مث��ل  دولخل��ارج 
و�ختت��م �لبي��ان بالإعر�ب عن 
�أم��ل �ل�سلط��ات يف �أن يتمك��ن 
�سلوك��ه  "حت�س��ني  م��ن  بي��رب 
مرحل��ة  خ��الل  وت�رشيحات��ه 
ن�سج��ه و�أن يتح��ول �إىل مطرب 
حقيقي".  وكانت �ل�سني حظرت 
يف �ل�سابق دخول عدة فنانني، 
ولكنها مل ت���رشح �لأمر مثلما 
قام��ت يف حالة جا�سنت بيرب.  
يذكر �أن بيرب �أقام عدة حفالت 
يف �ل�سني عام 2013 عندما 
�أثار ج��دًل كبر�ً بعد �أن جاب 
وه��و  �لعظي��م  �ل�س��ني  �س��ور 
على �أكت��اف حر��سه، وبعدها 
بع��ام و�ح��د �أث��ار ج��دًل �أكرب 
بزيارت��ه ل�رشي��ح يا�سوكوين 
يف �لياب��ان، �ل��ذي يع��د رمز�ً 

لال�ستعمار �لياباين يف �آ�سيا.

    ��ستنك��رت �لفنان��ة �مل�رشي��ة، من��ة ف�س��ايل، �تهامها 
بالتع��ري، بعد �ملقطع �لذي بثت��ه عرب �سفحتها �لر�سمية 
مبوق��ع �لتو��سل �لجتماعي في���ض بوك، وحتدثت خالله 

مع جمهورها.
وقال��ت منة، �إنها معتادة على ��ستخد�م خا�سية "ليف" 
يف �لتو��س��ل مع جمهورها، م�سيفة �أنها مل تظهر عارية 
م��ن �لأ�سا�ض لُتتهم بالتعري، حي��ث �أنها ��سطرت حلذف 
تعليقات م�سيئة و�لرد على �أ�سحابها، لأنها ل حتب "قلة 

�لأدب"، بح�سب قولها.
وتابع��ت "ل �أجد حرج��ًا من �لرد عل��ى �ملتطاولني، لأين 
�أحرتم كل �لب�رش على حد �سو�ء، ولكن �أن �أفاجاأ بتعر�سي 
ل�ستيم��ة �أو لف��ظ خارج فه��ذ� غر مقب��ول، و�أقوم بحذف 

�ساحب �لتعليق وتعليقه من �سفحتي دون تردد".
يذك��ر �أن من��ة ف�سايل ت�ستع��د حاليًا ل�ستئن��اف ت�سوير 
م�ساهده��ا يف �جلزء �لث��اين من م�سل�سل "�أف��ر�ح �إبلي�ض" 
خالل �لأيام �ملقبل��ة، وي�ساركها �لبطولة جمال �سليمان 
و�سابري��ن وكم��ال �أب��و ري��ة و�أحم��د �سف��وت و�إمي��ان 
�لعا�س��ي، وهو م��ن تاأليف جمدي �ساب��ر، و�إخر�ج �أحمد 

خالد �أمني.

بسبب "سوء سلوكه" جاستن 
يمنع  في الصين 

منة ترد على اتهامات الجمهور

سليمان تفاجئ الجميع  بطمة تهاجم حال الترك
ن���رشت �لفنانة �مل�رشي��ة كارمن �سليمان، ع��رب ح�سابها �لر�سمي 
عل��ى تطبيق "�ن�ستغر�م"، �سورة له��ا من حفل زفافها، �ىل جانب 

�إ�سبيناتها.
وعّلق��ت على �ل�س��ورة، وكتبت: "�نا عارف��ة �ن �لبو�ست ده متاأخر 
قوي. ب�ض على ما جايل �ل�سور كلها و�خرتت منهم �ل�سورة دي".
وتوّجهت �ىل �ل�سبايا بر�سالة �سكٍر، قائلًة: "ب�سو� بقى �نتو� كنتو� 
من �أحلى �حلاجات �حللوة �للي ح�سلت يف �لفرح �سو�ء يف �ل�سكل 
�و �مل�سمون �و �جلو �للي كنتو� عاملينه. كنت حا�سة �إن ليا عزوة 
ك��ده وكنت �سايف��ة �إن �خو�تي �للي و�قفني معاي��ا م�ض ��سحابي 

ب�ض. بحبكو� قد �لدنيا. �جدع �سحاب".
ُيذك��ر �أّن �سليم��ان تزوجت من �مللحن م�سطف��ى جاد يف 4 �بريل 
)ني�س��ان( �ملا�س��ي، يف حفل �سخ��م، ح�رشه ح�سد م��ن �أهل �لفن 

و�ل�سحافة.

هاجم��ت �لفنان��ة �ملغربي��ة دني��ا بطم��ة �بنة زوجه��ا �لفنانة 
�لبحريني��ة ح��ال �ل��رتك جم��دد�ً، معت��ربة �أنه��ا "ب��ال تربي��ة".
ون���رش بطم��ة �س��ورة ع��رب ح�ساباتها عل��ى �سب��كات �لتو��سل 
�لجتماع��ي، جمعته��ا بابنته��ا غزل من �ملنت��ج حممد �لرتك. 
و�أردف��ت معلق��ة: "مي��ا بنتي حبيبت��ي �هلل يحفظه��ا لنا يا رب 
تكون��ني بارة ومن �لذرية �ل�ساحلة". و�أ�سافت: "م�ستان�سة �نه 
ترتب��ني يف �لهدوء بدون �زع��اج وعلى �يدنا �ن��ا و�بوكي ب�ض 
م��و مليون تربي��ة عالفا�سي مثل غ��رج". ور�أت �لتعليقات �ن 
كالم بطم��ة يق�سد به حال وو�لدتها منى �ل�سابر، و�أنها �ستيمة 
م��ن �لعيار �لثقي��ل بحقهما. وكان��ت بطمة قال��ت �سابق: "ميه 
مي��ه �حلنة مال��ت غزولت��ي �هلل يحفظها وتكون بني��ة �ساحلة 
وب��ارة باأبوها و�أمه��ا و�أهم �سي ما يكون عنده��ا �نف�سام يف 

�ل�سخ�سية �هلل ل يبالنا".

م��ن �ملرج��ح �أن يخ��رج �لدخان �لأبي���ض بعد �أي��ام قليلة 
م��ن جمموع��ة "�م ب��ي �س��ي"، لو�سع ح��ّد ل��كل �لتكهنات 
و�ل�سائع��ات حول �أ�سماء �أع�س��اء جلنة حتكيم "ذ� فوي�ض"، 
ل �سّيما بعد �أن بات موؤكًد� �ن�سحاب كل من كاظم �ل�ساهر، 
و�سري��ن عب��د �لوه��اب، و�ساب��ر �لرباعي، م��ن �لربنامج 
و�لتف��رغ لأعماله��م �لفني��ة. �سورة �سبابي��ة تهيمن حول 
موق��ف عا�س��ي �حل��الين �ل��ذي مل يح�س��م موقفه بع��د، �إن 
كان �سيت�سام��ن م��ع زمالئ��ه وين�سح��ب، �أم �سيبق��ى يف 

�لربنامج �لذي �سي�سم �أ�سماًء جديدة �إىل جلنته. موقف 
عا�س��ي م��ن �ملرج��ح �أن ُيك�س��ف خ��الل 

�ملوؤمتر �ل�سحايف �ل��ذي �سيعقده قبل 
"مهرجان��ات زحلة �لدولية". لئحة 
طويل��ة ُكتبت �لأ�سماء عليها، وقريًبا 
�ستجل���ض  �لت��ي  �لأ�سم��اء  �ست�س��در 
عل��ى كر�س��ي جلن��ة �لتحكي��م. ويف 
هذ� �لإط��ار، جلنة حتكي��م �فرت��سية 

�ستك��ون جلن��ة  مًع��ا كي��ف  لنتخّي��ل 
حتكي��م �لربنامج �ل�سه��ر، وَمن بنظركم 

ترون��ه بدي��اًل منا�سب��ًا لكاظم 
و�سرين، وهل  و�ساب��ر 

�س��رى �ن�سجاًم��ا بني 
�للجن��ة �جلدي��دة كم��ا 
تعودنا يف "ذ� فوي�ض"؟
�لت��ي  �لأ�سم��اء  م��ن 

ُطرح��ت للحل��ول بديل��ة 
لكاظ��م �ل�ساه��ر، �لفن��ان 

�ل��ذي  عالم��ة  ر�غ��ب 
ع��دم  ح�س��م موقف��ه ح��ول 

م�ساركته.كم��ا ذك��رت بع�ض 
�مل�س��ادر ع��ن مفاو�سات 

م��ع �لفن��ان �للبن��اين 
ملح��م زي��ن، ليحل 

م��كان �لقي�رش جلديت��ه. ولكن كان ج��و�ب ملحم زين :عن 
�سّح��ة �لخبار �ملتد�ول��ة عن تو�جده �سم��ن جلنة حتكيم 
"ذ� فوي���ض"، �أجاب "ل �س��يء موؤّكد ولكّن �لأمر ي�رّشفني، 
ولي���ض معروف��ًا حتى �لآن من �سيغادر م��ن �أع�ساء �للجنة 
ل �أل �أقول �سيئًا  �ملوجودين وم��ن �سيتّم جتديد عقده و�أف�سّ

�إىل �أن ي�سبح �لفول باملكيول".
من بر�أيكم  ي�ستحق �أن يكون بدياًل لكاظم �ل�ساهر بني هذه 
�لأ�سماء: ماجد �ملهند�ض، و�ئ��ل ج�سار، فار�ض كرم، ح�سني 
�جل�سم��ي،�أم ر�مي عيا���ض؟ �أما بديلة �سري��ن عبد �لوهاب، 
فالئحة �لأ�سماء �لت��ي �نت�رشت حولها عرب مو�قع �لتو��سل 

"نو�ل �لجتماع��ي، كانت  كالت��ايل: 
ة �لزغبي، لطيفة،  �سم��ر

�سعيد، نو�ل �لكويتية، كارول �سماحة و�لي�سا و�نغام". و�أما 
بدي��ل ل�سابر �لرباعي مّت �قرت�ح ��سم �ل�ساب خالد، و�لفنان 
فودي��ل، ليحاّل مكانه.  �ما ذ فوي�ض كي��دز ف�سيحل �ملطرب 
�لفل�سطيني حممد ع�ساف بديال للقي�رش كاظم �ل�ساهر �أعلن 
�لقي���رش كاظم �ل�ساهر �ن�سحاب��ه من �مل�ساركة يف برنامج 
�ملو�ه��ب The Voice يف مو�سمه �لر�بع، بالإ�سافة �إىل 
�ن�سحاب��ه م��ن برنام��ج The Voice Kids. �نت���رشت 
موؤخ��ر�ً �أخب��ار تفي��د �أن �ملطرب �لفل�سطين��ي حممد ع�ساف 
تعاق��د م��ع جمموع��ة mbc للم�ساركة يف �ملو�س��م �لثاين 
 The م��ن برنامج �كت�س��اف �ملو�ه��ب �لغنائي��ة لالأطفال
Voice Kids بدياًل للقي�رش كاظم �ل�ساهر �لذي 
�أعل��ن �ن�سحاب��ه ب�سكل ر�سم��ي ونهائ��ي موؤخر�ً 
م��ن �مل�سارك��ة م��ن �لربنامج. وذك��رت تقارير 
�سحفية لبناني��ة �أن �ملطرب �لفل�سطيني حممد 
ع�س��اف تعاقد على �ملو�س��م �لثاين من برنامج 
�كت�سفا �ملو�هب The Voice Kids، لي�سبح 
�لع�س��و �لثالث يف �لربنام��ج بجانب تامر 
ح�سني ونان�سي عجرم بعد �ن�سحاب 
كاظم �ل�ساهر م��ن �مل�ساركة يف 
كاف��ة بر�مج �ملو�هب. كانت قد 
ذك��رت م�س��ادر د�خ��ل �لقناة 
�أن �إد�رة �لربنام��ج فاو�س��ت 
حممد ع�ساف �لعام �ملا�سي 
�لربنام��ج،  للم�سارك��ة يف 
للتفاو�ض  ��سمه  وطرحت 
معه مع �أ�سماء �أخرى من 
�ملطربني، وكان �لأقرب 
للتعاقد �سبب تعاونه مع 
وق��د  mbc وجنوميت��ه. 
�أعلنت mbc �أنها �ست�سدر 
بيان��ًا �سحفيًا قريب��ًا تك�سف 
ع��ن تفا�سي��ل بر�م��ج �ملو�هب 
 The وحتدي��د�ً  به��ا،  �خلا�س��ة 

.Voice

مرشحو لجنة برنامج "ذا فويس" الجديدة للموسم الرابع كارمن دنيا

�الن ، وملتابع����ة �خر �مل�ستجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ساحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����س بن����ا، و�أي�سًا �لدخول �إىل �أي �سفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�س����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�سة، كما ميكنك م�ساركة �خلرب �أو �إعادة ن�سره على ح�ساباتك �خلا�سة 

على �سبكات �لتو��سل �الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
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