
الساهر في الكويت بعد 28 عامًا

حقيقة زواج حليمة بولند 

الحناوي تعلق على توقيف أصالة 

كيم متهمة بالسرقة!!

من على خ�شبة م�رسح "دار الأوبرا" يف الكويت، يحيي 
الفنان العراقي كاظم ال�شاهر حفله الغنائي الأول يف 
الكوي��ت من��ذ 28 عام��ًا، وذل��ك بالتزامن م��ع موؤمتر 
"اإع��ادة اإعم��ار املناط��ق املحررة م��ن الإرهاب يف 
العراق" الذي �ش��يعقد يف اأواخر الع��ام احلايل. احلفل 
املرتقب �ش��يقام يف مركز ال�ش��يخ جابر الثقايف- دار 
الوبرا، حيث اأظهر اإ�شتطالع اأجراه ح�شاب دار الوبرا 
على "اإن�ش��تغرام" باأن اجلمهور الكويتي اإختار بن�شبة 
�ش��احقة اأن يغني الفنان العراقي فيه. و�ش��يتم تنظيم 
املوؤمت��ر مبب��ادرة م��ن اأم��ر الكويت ال�ش��يخ �ش��باح 
الأحم��د، وذلك اإنطالقًا من الر�ش��الة الإن�ش��انية التي 

حتملها الكويت.

اأعلنت املذيع��ة الإماراتية فروز املرزوقي اأّن الإعالمية 
املث��رة للج��دل حليم��ة بولن��د تزوج��ت م��ن �شخ�ش��ية 
خليجي��ة رفيع��ة امل�ش��توى، م��ن دون ان تو�ش��ح املزيد 
من التفا�ش��يل. واأ�ش��افت ان العري�س اخلليجية �شخ�شية 
مرموقة ت�ش��غل من�شبًا عاليًا قد ي�شل اىل حد ال�شفارة او 
الوزارة. وتابعت بالق��ول: "حليمة مل ت�رّسح عن زواجها 

ومن يحبونها فليدعوا لها بالتوفيق".
وت��داول النا�ش��طون ع��ر مواق��ع التوا�ش��ل الجتماع��ي 
الفيدي��و ال��ذي ر�ش��د حدي��ث الرزوق��ي، فحق��ق املقط��ع 

امل�شور اأكرث من 228 األف م�شاهدة عر "اإن�شتغرام".
واأ�ش��ارت تعليق��ات اىل ان اخلر قد يك��ون احد "حركات 

حليمة لثارة اجلدل كعادتها".

عّلق��ت الفنانة ال�ش��ورية مي��ادة احلناوي عل��ى الأزمة 
الت��ي تعّر�ش��ت له��ا زميلته��ا اأ�ش��الة ن���رسي ، بع��د 

توقيفها يف مطار بروت.
و�رّسحت احلناوي، خ��الل حديثها مع برنامج "عرب 
وود" عل��ى �شا�ش��ة "روتان��ا" اأّن��ه "واهلل ل تعليق لأين 
م��ا بع��رف مالب�ش��ات احلادث��ة، واهلل ممكن م��ا عندي 
فك��رة اأبًدا عن املو�ش��وع". ت�رسيح مي��ادة جاء خالل 
اإحيائها حفاًل �ش��من مهرجانات "كا�ش��كادا تعنايل" 

يف حمافظة البقاع يف لبنان.
وكان��ت اأ�ش��الة اأوقف��ت يف مطار بروت، منذ ب�ش��عة 

اأ�شهر، حليازتها على كمية من املخدرات.

رفع رجٌل يدعى هو�ش��ماند هاروين دعوى على �رسكة 
كي��م كاردا�ش��يان "كيمي�شابرين�ش���س"، مّتهم��ًا اإّياها 
بال�رسق��ة، ومطالبًا بتعوي�ٍس مايل. ويف التفا�ش��يل، 
فق��د رّوج��ت �رسكة كي��م حلافظ��ة "لوم��ي" للهواتف 
الذكية، مزّودة باإ�ش��اءة مل�ش��اعدة امل�ش��تخدمني على 
التقاط �شور "�شيلفي"، التي كان هاروين �شّجل براءة 

اخرتاع بها.
وطالب هو�شماند بتعوي�س بقيمة 100 مليون دولر، 
بعدما ح�ش��ل عل��ى ب��راءة اخ��رتاع ل�"جهاز اإ�ش��اءة 
مدجم��ة وحافظ��ة لهاتف حمم��ول" ُمرّخ���س ل�رسكة 
"�شناباليت" عام 2013، لفتًا اىل اأّن اأرباح ال�رسكة 

الأخرة تاأثرت ب�شبب ترويج كيم حلافظة لومي.

 وافقت املمثلة الرتكية بريين �صات على بطولة الن�صخة اجلديدة من م�صل�صل "كازينو" الذي �صّور لأول مرة عام 1960.
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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 الكامرا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

اأوق��ف مغني ال��راب كي��د كريول ع�ش��و فرقة "غراندما�ش��رت 
فال�س اند ذي فوريو�س فايف" ووجهت اإليه تهمة القتل، على 
م��ا اأعلنت �رسطة نيوي��ورك  وعرثت ال�رسط��ة بعد تلقي بالغ 
هاتف��ي، على جثة رجل )55 عام��ًا( طعن عدة مرات عدة يف 
ال�شدر يف و�شط مانهاتن. وذكرت �شحيفة "نيويورك تاميز" 
اأن ال�شحية كان يقيم يف مركز للم�رسدين على م�شافة لي�شت 
ببعي��دة عن املكان الذي عرث علي��ه مطعونًا. واأوقفت ال�رسطة 
ناتانيال غلوفر وهو ال�شم ال�شلي لكيد كريول، ووجهت اإىل 
مغن��ي ال��راب البالغ 57 عام��ًا واملقيم يف منطق��ة برونك�س 
تهم��ة القتل، وه��و يواجه احتمال احلكم عليه بال�ش��جن مدى 
احلياة. وكان كيد كريول من بني 5 مغني راب رافقوا من�ش��ق 
املو�شيقى "غراندما�شرت فال�س" يف الفرقة النيويوركية التي 
تعت��ر رائ��دة يف مو�ش��يقى ال��راب. وت�ش��كلت الفرق��ة يف حي 
برونك�س يف ال�شبعينات عندما كان الهيب الهوب يف بداياته 

الأوىل.
وهي اأول اأغنية �ش��اربة يف تاريخ الراب تتناول من دون اأي 
مواربة ظروف العي�س القا�ش��ية لالأحياء الفقرة يف نيويورك 
يف مطلع الثمانينات، عندما كان الهيب هوب جمرد مو�شيقى 

احتفالية يف ال�شهرات. 

 بع��د اأ�ش��بوع مليء بالأحداث والتوت��رات، األغى فيه باقي 
جولته العاملية ب�ش��كل مفاجئ و�شدم م�ش��وراً ب�شاحنته 
م��ن دون ق�ش��د، اإع��رتف املغن��ي العامل��ي املث��ر للجدل 
جا�ش��ن بير Justin Bieber ملحبيه باأنه 
اأخط��اأ كث��راً، وبالرغ��م من اأنه ل��ن يكون 
"مثالي��ًا اأب��داً"، فه��و ياأم��ل التعّلم من 
اأخطائ��ه. املغني البالغ م��ن العمر 23 
عام��ًا قال اإن��ه ترك عالقات��ه املحطمة 
متل��ي عليه كيف يت�رسف جتاه النا�س. 
عل��ى  اخلا���س  ح�ش��ابه  ع��ر  وكت��ب 
"ان�ش��تقرام": "�ش��محت للمرارة والغرة 

واخلوف اأن ي�شيطروا على حياتي".
 وا�شاف: "اأعي متامًا باأنني لن اأكون 
و�شاأوا�ش��ل  اأب��دا  مثالي��ًا 
لكن  الأخطاء  اقرتاف 
ما لن اأفعل��ه هو اأن 
للما�ش��ي  اأ�ش��مح 
عل��ّي  ب��اأن ميل��ي 
 . " م�ش��تقبلي
قد  بي��ر  وكان 
 14 األغ��ى 

حمط��ة 
يف  باقي��ة 
لت��ه  جو
لعاملي��ة  ا
 24 ي��وم 
يولي��و متوز 
م�ش��وراً  واأ�ش��اب 
املنا�ش��بات  اإح��دى  بع��د 
بعده��ا  هيل��ز  بيف��ريل  يف 

بيومني.
ال�ش��لطات  اأن  اىل  ي�ش��ار 
اأنه  ال�شينية ك�شفت موؤخراً 
لن يكون يف و�ش��ع املغني 
الكندي جا�شن بير اإحياء 

احلفالت يف البالد ب�شبب

مغني راب كيد كريول متهم 

جاستن بيبر يعترف بأخطائه

سابا مع لويس فونسي 
الراقصة غزل 
بسبب اإلجهاض

 تعاق��دت النجم��ة اللبناني��ة نيكول �ش��ابا على اإحياء 
اأغ�ش��ط�س   11 ال�ش��مايل،  ال�ش��احل  حف��ل غنائ��ي يف 
اجل��اري، مب�ش��اركة النج��م العامل��ي البوروتوريك��ي 
 Summer" �ش��عار  حت��ت  وذل��ك  فون�ش��و،  لوي���س 

 ."Tropical Party
واخت��ارت اجلهة املنظم��ة للحفل نيكول �ش��ابا، نظراً 
ل�ش��عبيتها الوا�ش��عة يف م�رس، خا�ش��ة واأن احلفل هو 

الأول ل�شاحب اأغنية "دي�شبا�شيتو" يف م�رس.
وم��ن املق��رر ا�ش��تخدام تقني��ات حديثة يف ال�ش��وت 
والإ�ش��اءة، متا�ش��يًا م��ع احلف��ل الذي �ش��يكون حمط 
اأنظ��ار العامل، بع��د النجاح الكبر ال��ذي حققته اأغنية 
"دي�شبا�ش��يتو"، والت��ي تع��د مبثابة الأغنية الأ�ش��هر 

حاليًا يف العامل.

اأخلت نيابة الهرم �ش��بيل مدير مركز منطقة "حدائق الأهرام الطبي"، 
حيث توفت الفنانة ال�شتعرا�ش��ية غزل، واأمرت برتك الطبيبة بكفالة 
20 األف جنيه م�رسي، اثر توجيهها اليهما تهمة الإهمال والت�شبب 
بوفاة الراق�ش��ة. واأكدت التحريات اأن الراق�ش��ة عرث عليها يف م�شهد 
مروع  ول ان�ش��اين فوق عربة نقل املر�ش��ى )ترويل( يف اأحد ممرات 
املركز الطبي. وك�شفت التحقيقات اأن الراحلة اتفقت مع الطبيبة على 
اإجها���س اجلنني، بعدم��ا اأظهرت الفحو�ش��ات الطبي��ة وفاته داخل 
الرحم، وحددت لها الدكتورة موعداً لإجراء العملية، واأجرتها بالفعل 
بح�ش��ور 3 ممر�شات، غر اأن حالة الراق�شة تدهورت بعد �شاعة ومل 
يتوق��ف فيها النزيف وفارق��ت احلياة. واأغلقت اجله��ات املعنية يف 
م�رس باإغالق امل�شت�شفى، الذي تبني اأنه غرمرخ�س، واإجراء حتقيق 
مع مديره والطبيبة الت��ي اأجرت العملية و3 ممرات ح�رسن الواقعة، 

وتوجيه التهم اإليهم.

يحتل م�ش��اهر بوليوود ال�ش��دارة يف قلوب الكثر من املعجبني 
واملعجبات يف العامل خا�ش��ة يف عاملنا العرب��ي. الكثر ماأخوذ 
باأداء املمثلني اأو اطاللتهم يف عامل املو�ش��ة وال�شجادة احلمراء. 
حتى و�ش��ل احلد بالبع�س اأن ينظ��روا لهم كمثال اأعلى يف الكثر 

من الأمور.
طبيعي اأن يت�ش��اءل الكثرون كيف اجتم��ع بع�س اأزواج بوليوود 
املف�ش��لني، ووقع��وا يف احل��ب؟ اإليك��م بع���س ق�ش���س جنومك��م 

املف�شلني:
Gauri Khan وغوري �شيبار Shahrukhan شاروخان�

ميك��ن للملك خان اأن يجذب اأي قلب بابت�ش��امته الآ�رسة، ولطاملا 
كانت غوري زوجته جزًءا من حياته حتى قبل اأن ي�ش��بح ممثاًل، 
وقد التقيا للمرة الوىل فى حفلة يف دلهي. وكان عمر �شاروخان 
حينه��ا 18 عاًم��ا. و�ش��ع النجم عيني��ه على فت��اة ترق�س وعلى 
الرغ��م م��ن ت�رسفه اخلج��ول، اقرتب منه��ا للرق���س. وكان هذا 
اأول اجتم��اع لهم��ا، و�رسعان ما بداأ التعارف... لكّن ال�ش��اه كان 
��ا للتمّلك. يف مقابلة، قال: "اأنا ل اأعرف ما اإذا كنت جمنوًنا  حمبًّ

ولكنن��ي ق��وي بحب��ي لغوري، انه��ا جزء من��ي". ومع ذل��ك، فاإّن 
التملك يف بع�س الأحيان كان ُيغ�ش��ب غوري. قررت اأن تعطي 

عالقتهما ا�ش��رتاحة، وغادرت اإىل مومباي من دون اأن تقول 
له. ك�ش��ف جنم بولي��وود على برنامج تلفزي��وين، انه ذهب 

اإىل مومب��اي بحًث��ا عنها، وحلظ��ة التقى الإثن��ان، عانقا 
بع�ش��هما البع�س. كانا يعرفان اأنهما يحبان بع�ش��هما. 
يف وق��ت لح��ق، على عك�س رومان�ش��يته على ال�شا�ش��ة ، 

تقّدم �شاروخان لها بالطريقة الأكرث غرابة.
"كان يل �شيارة فيات يف ذلك الوقت، وكنت اأو�شلها 

اإن كان��ت تواف��ق ان  ملنزله��ا، وحينه��ا �ش��األتها 
تتزوجن��ي وغ��ادرت، مل اأق��م بالنتظ��ار لرتد 

بنعم اأو ل. ولك��ّن الجابة كانت "نعم" 
من غ��وري. ولك��ن كونها هندو�ش��ية 
)و�شاروخان م�شلًما(، واجه زواجهما 

م�ش��اكل، وبخا�ش��ة م��ن عائل��ة غ��وري. يف مقابلة بعد �ش��نوات، 
حتدث��ت غ��وري عن رد فعل والديه��ا قائلة : رف�س والداي ل�ش��بب 
وا�ش��ح ، لأننا كنا �ش��غاًرا، كما اأّن عمل��ه كان يف جمال الأفالم، 
��ا من دين خمتلف. ولكّن احلب انت�رس، وبعد الكثر من  ولأنه اي�شً

ا. اجلهد، نال الزوجان موافقة من قبل عائلة غوري اأي�شً
اأميتاب بات�ش��ان Amitabh Bachachan وجايا بهادوري 

Jaya Bahaduri
التق��ى الزوج��ان الذهبيان ل� بولي��وود، جايا واأميت��اب يف معهد 
بوين ال�ش��ينمائي يف اأوائل ال�ش��بعينيات. بعد هذا، التقيا يف موقع 
ت�ش��وير فيل��م "Guddi". يف مقابل��ة، قال��ت جاي��ا ذات م��رة: 
اأعجبني ه��و ولكني خفت، كونه ابن هاريفان�رساي بات�ش��ان، لقد 
وقع��ت يف حبه ب�رسعة". يف تلك املرحل��ة من الزمن، كانت جايا 
ممثل��ة ثابت��ة، وكان اأميت��اب ل ي��زال يحاول حظ��ه يف بوليوود. 
و�رسعان ما �رسب احلب ب��اب اأميتاب، يف موقع 
ت�شوير 'EkNazar' )1972(. ازدهر حبهما 
مع اطالق فيلم "Zanjeer" )1973(، الذي 

ن��ال رواًجا هائاًل. وكان الفريق قد خط��ط لالحتفال بنجاحه يف 
لن��دن. ومع ذلك، مل يوافق والدا اأميت��اب على ذهاب الزوجني اإىل 
اخل��ارج من دون ال��زواج. ومن دون مزيد من اللغط، تقدم اأميتاب 
جلاي��ا ووافقت. ت��زوج الثنائي يف 3 يوني��و 1973، وغادرا على 
 Abhishek Bachachan الفور اإىل لندن. ابهي�ش��يك بات�شان

Aishwarya Rai و اأي�شواريا راي
اأبه��ي ا���س، كما يطلق عليهم��ا من قبل جماهرهما، بال �ش��ك من 
اأق��وى اأزواج بولي��وود. عل��ى ما يبدو، �ش��عر ابهي�ش��يك بامل�ش��اعر 
جتاه اي�شواريا يف موقع ت�ش��وير KuchNaaKaho واعرتف 
ابهي�ش��يك اأنه اأثناء ت�ش��ويره يف نيوي��ورك، كان يقف على �رسفة 
غرفة الفندق، متمنًيا "اأن يكون مع اي�ش��واريا". ومع ذلك، فخالل 
ت�ش��ويرGuru اأدرك الثنان انهما وقع��ا يف احلب. بعد العر�س 
الأول لفيل��م"Guru"، تقّدم ابهي�ش��يك اإىل اأي�ش��واريا يف ال�رسفة 
نف�ش��ها. وعق��د الزوجان حف��ل زفافهما يف الع��ام التايل يف 20 

اأبريل 2007.
 Kareena وكارينا كابور Saif Ali Khan ش��يف علي خان�

Kapoor
قدمت ق�شة �ش��يف وكارينا الكثر من القاويل لل�شحف، وقد بداأ 
الثنان باملواعدة يف اأكتوبر 2007. ونقلت ال�شحيفة عن كارينا 
قوله��ا: "كنا نعمل على ت�ش��وير Tashan وانهيت عالقتي للتو 
ا  م��ع �ش��هيد كابور. عل��ى الرغم من اأنن��ي التقيت �ش��يف اجتماعيًّ
مل نتح��دث كث��ًرا. عندم��ا ر�ش��دته بالق��رب م��ن حّمام �ش��باحة 
الفندق، كان يت�ش��م�س مرتدًيا اجلينز فقط. قلت ل�شديقتي كم يبدو 
جذاًبا!" ثم حتدثنا و�رسق قلبي. حتى اإّن �ش��يف و�ش��م ا�شم كارينا 
على ذراعه، معلًنا حبه لها، وللعامل اأجمع. وقرر الثنان اأن ياأخذا 
عالقتهم��ا اإىل امل�ش��توى التايل، واتخذا ق��راًرا بالعي�س مًعا. وُنقل 
عن كارينا قولها: "اجتمع �ش��يف مع اأمي وقال:" اإنها امراأة، اأريد 
اأن اأم�ش��ي بقي��ة حياتي معها. نري��د اأن نعي�س مًع��ا ". كانت ردة 
ا حول هذا املو�ش��وع. جرت المور بب�ش��اطة ومن  اأم��ي رائعة جدًّ
دون �شجة ". تزوج الثنائي "�شيفينا"، كما يطلق عليهما من قبل 
و�ش��ائل الإع��الم وامل�ش��جعني، يف نهاية املط��اف يف 16 اأكتوبر 

.2012

قصص حب نجوم بوليوود... هكذا بدأت نيكول وفاة

الن , وملتابع����ة اخر امل�صتجدات التي تظهر عل����ى ال�صاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا, واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�صة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل الإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
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