
جمهور شيرين مستاء والسبب 

ميرهان غاضبة من دعدوش

هنيدي في ورطة بسبب تغريدة.. 

مفاجأة من سميرة سعيد 

حال��ة م��ن الغ�ضب انتاب��ت بع�ض جمهور حف��ل الفنانة 
�ض��رين عب��د الوه��اب يف ال�ض��احل ال�ض��مايل ، ليت��داول 
الن�ض��طاء فيديو لهم وهم يبلغون اعرتا�ض��هم على احلفل 
ب�ضبب مدته التي مل تتعد الن�ضف �ضاعة على حد و�ضفهم! 
وظه��ر يف الفيديو جمموعة من ح�ضور حفل �ضرين عبد 
الوه��اب يف ال�ضاح��ل ال�ضمايل وهم يعلن��ون عن حزنهم 
ال�ضدي��د، لأن احلفل مل يتعد الن�ض��ف �ضاعة، م�ضرين اإىل 
اأن �ضري��ن �ضع��دت على امل�رسح بع��د ال�ضاعة 11 م�ضاء 
تقريب��ًا وان�رسف��ت ال�ضاع��ة 12 �ضباحًا، مم��ا �ضكل لهم 
�ضدمة. كما اأبدى اجلمه��ور املعرت�ض على حفل �ضرين 
عب��د الوه��اب ا�ضتيائه م��ن انفعالها اأكرث م��ن مرة على 
امل�رسح، ب�ضبب وجود دخ��ان كثيف لتقول ب�ضوت عاِل: 

اأتوبي�ضات". اأنا وقفة يف حمطة  "ايه الدخان ده 

ك�ضف��ت تقاري��ر �ضحفي��ة اأن الفنان��ة مره��ان ح�ضني 
غا�ضب��ة للغاي��ة، بع��د ن���رس بو�ض��رت فيل��م "دعدو�ض" 
ال��ذي �ضاركت يف بطولته، ب�ضب��ب و�ضعها يف املل�ضق 
الإع��اين يف اخلل��ف، يف حني اإنه��ا البطل��ة الرئي�ضية 
للفيل��م. وقالت التقارير اأن مرهان ح�ضني غ�ضبت من 
ال�رسك��ة املنتجة ب�ضبب بو�ضرت فيلم "دعدو�ض"، والذي 
م��ن املق��رر طرح��ه يف ال�ضينم��ات ي��وم 23 اأغ�ضط�ض، 
حيث اإنها كان��ت تظن اإنها �ضتكون يف مقدمة املل�ضق 
واأ�ض��ارت  العم��ل.  يف  الن�ضائي��ة  البطل��ة  باعتباره��ا 
التقاري��ر اأن مره��ان ح�ض��ني حاول��ت رد اعتباره��ا، 
م��ن خال جتن��ب ن���رس بو�ضرت فيل��م "دعدو���ض" على 

ح�ضاباتها على مواقع التوا�ضل الجتماعي.

فوج��ئ النج��م حمم��د هني��دي باأح��د متابعي��ه عل��ى 
"تويرت" يطلب منه تقدمي جزء ثاين من فيلم "�ضعيدي 
يف اجلامع��ة الأمريكي��ة" ال��ذي قدمه قب��ل 18 عاما، 
وق��رر هني��دي ا�ضتقبال الطل��ب مبزح��ة كعادته حيث 
رد علي��ه موؤكداً انه �ضيلبي طلب��ه يف حال و�ضول هذه 
التغريدة اإىل 100 األ��ف ريتويت، وفوجئ بعد �ضاعات 
قليلة بتخطي التغريدة حاجز الرقم املذكور وو�ضولها 

اإىل اكرث من 120 األف.
 ب��دوره عرب هنيدي عن ده�ضته و�ضعادته بهذا التفاعل 
ووعد جمه��وره بتقدمي جزء ثاين م��ن الفيلم رغم عدم 
وج��ود اأي �ضيناري��و جاه��ز اأو جه��ة اإنت��اج لكنه غرد 

قائا: "هت�ضمعوا اأخبار حلوة قريبا".

اأحيت النجمة �ضم��رة �ضعيد  حفلة �ضمن فعاليات 
مهرج��ان بعلب��ك يف لبن��ان، واأطل��ت بف�ضتان لفت 
الأنظ��ار، وتاألق��ت بالكث��ر م��ن اأغنياته��ا، و�ض��ط 

ح�ضور جماهري كبر من حمبيها .
قدم��ت الديف��ا جمموع��ة م��ن اأغنياته��ا ال�ضه��رة، 
ومنها اأغاين األبومها الأخر "عايزة اأعي�ض" واأي�ضًا 
اأغانيه��ا القدمية مثل "قال جاين بعد يومني" التي 
ا�ضعلت فيها امل�رسح. كذلك فاجاأت �ضعيد اجلمهور 
باعرتافه��ا اأنه��ا يف ح�رسة ال�ضيدة ف��روز ل تزال 
هاوي��ة. وقالت "ل اأملك الثق��ة لأغني لفروز، امنا 
�ض��دة حب��ي لها وللبن��ان �ض��وف اأغني عن��دي ثقة 

فيك".

يف خرٍب مفاجىٍء وغري متوقع ، اأعلنت املغنية الأمريكية كري�ستينا بريي Christina Perri اأنها حامل بطفلها الأول من خطيبها بول كو�ستابيل 
Paul Costabile

بغداد

51      32 ALJOURNAL
الأراء واملقالت تعرب عن راأي كتابها ول تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر ال�سحيفة

journaliraq.com

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامرا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

ذك��رت �ضحيفة ديلي ميل الربيطاني��ة اأن املمثلني اأعلنا هذا 
النب��اأ على مواق��ع التوا�ض��ل الجتماع��ي. ون�رس ب��رات )38 
عام��ًا( بيانًا م�ضرتكا على �ضفحته على الفي�ض بوك جاء فيه: 
"اآن��ا واأنا ن�ضعر باحل��زن لاإعان اأننا انف�ضلنا قانونيًا. لقد 

حاولنا كثرا لفرتة طويلة ونحن فعًا ن�ضعر بخيبة الأمل".
واأ�ضاف البي��ان "ابننا لديه والدين يحبانه كثراً، ومن اأجله 
نريد اأن نبقى على خ�ضو�ضية هذا املوقف على قدر الإمكان. 
مازالن��ا نك��ن حبًا  كل من��ا لاآخر ودائما �ض��وف نقدر الوقت 
الذي ق�ضيناه �ضويًا و�ضوف ن�ضتمر يف اأن نكن اأعمق الحرتام 

ن كل منا لاآخر". ون�رست فاري�ض )40 عامًا(  لبي��ا ا
اأي�ضًا على �ضفحتها على الفي�ض بوك.

وكان ب��رات وفاري�ض قد التقيا عام 
 " اأثن��اء ت�ضوي��ر م�ضل�ضل   2007
تي��ك مي ه��وم توناي��ت" عندما 
كان��ت اآن��ا متزوجة م��ن املمثل 
ب��ني ان��درا. واأعلن��ا خطوبتهما 
يف  وتزوج��ا   ،2008 ع��ام 

ب��ايل يف التا�ضع م��ن يوليو 
ول��دى   2009 )مت��وز( 

ابن��ا  وفاري���ض  ب��رات 
يدع��ى ج��اك عمره 4 

اأعوام.
ي�ض��ار اإىل اأن فاري�ض 
حالي��ًا  ت�ض��ور 
اخلام���ض  املو�ض��م 
م�ضل�ضله��ا  م��ن 
"م��ام"، يف ح��ني 
ب��رات  ي�ض��ور 
اجل��زء  حالي��ًا 
الثاين من فيلم 
ن  ين��ا د ر غا "
ذا  اوف 

غاك�ضي".

ك�ضف��ت النجم��ة العربية ن�رسين طاف���ض اأنها �ضتط��رح قريبًا 
كلي��ب اغنيتها اجلديدة "123 حبيب��ي" التي ت�ضدرت املركز 
الأول عل��ى تطبي��ق "اأنغام��ي"، ب��ني اأغ��اين املغ��رب العربي 
و"الراي" منذ اإ�ضدارها. واأعلنت اأن املخرج الفرن�ضي العاملي 
فابي��ان دو في���ض ت��وىل اخ��راج كلي��ب الأغني��ة الإيقاعي��ة 
ال�ضبابية. وحر�ضت طاف�ض على التعامل مع دوفي�ض احلا�ضل 
عل��ى جوائ��ز عاملية كث��رة، اخرها م��ن مهرج��ان نيويورك 
لاغ��اين امل�ضورة، اإىل جانب ح�ضده جوائز عديدة عن فيلمه 
"وان ب��اك" يف معظ��م مهرجانات الأفام الت��ي �ضارك بها 
ع��ن فئة اأف�ضل فيلم يف مدري��د وفانكوفر و�ضتوكهومل ولو�ض 
Hollywood Film Co m  اجنلو���ض حي��ث ف��از ب���
petition وغره��ا م��ن اجلوائ��ز. وكانت الفنان��ة ال�ضابة 
ن���رست فيديو ت�ضويقي لكلي��ب "1 2 3 حبيبي"، حيث ظهرت 
عل��ى اأح��د امل�ض��ارح حماط��ًة بجمهوره��ا، يف اأح��د امل�ضاهد 
احلما�ضيةوامل�ضوق��ة، معلنة انه��ا �ضتطرح��ه اأوًل عرب قناتها 
الر�ضمي��ة على موقع"يوتي��وب" Nesreen Tafesh. واىل 
جان��ب دوفي�ض، تعاونت ن�رسين  يف الأغنية مع امللحن جان 
�ضليب��ا وال�ضاعر �ضمر املجاري �ضاح��ب اأغنية "انتي باغية 

واحد" و"ما�ضي �ضاهل" للنجم املغربي �ضعد ملجرد.
وجذبت الأغنية متابع��ة وا�ضعة وكبرة على "انغامي" وعرب 
�ضبكات التوا�ضل الجتماعي، اإىل جانب ا�ضتح�ضان التعليقات 
الت��ي و�ضفت "1 2 3 حبيب��ي" ب�"اأغنية ال�ضي��ف ال�ضاربة" 

انفصال كريس برات وآنا فاريس  

نسرين تعلن إصدار كليبها 

يحكم بسداد 5 ماليين    في موقف محرج 

ت�ض��در حمكم��ة ا�ضتئناف الأ�رسة امل�رسيةحكمه��ا يف الطعن املقدم 
م��ن الفنانة لقاء �ضويدان على احلكم ال�ضادر من حمكمة اأ�رسة الهرم 
برف�ض اإلزام طليقها الفنان امل�رسي ح�ضني فهمي بدفع قيمة موؤخر 
�ضداقه��ا والت��ي قدرته��ا ب��� 5 مايني جني��ه.  وكان��ت الفنانة لقاء 
�ضوي��دان اأقام��ت دعوى ق�ضائي��ة اأمام حمكمة اأ���رسة الهرم وطالبت 
فيه��ا باإلزام طليقها الفنان ح�ضني فهمي ب��رد مبلغ 5 مايني جنيه 
قيم��ة موؤخ��ر �ضداقه��ا، اإل اأن دعواه��ا رف�ضت ب�ضبب ع��دم اطمئنان 
ثبات �ضحة  املحكم��ة ل�ضهادة ال�ضهود الذي��ن ا�ضتعانت بهم الفنانة لإ
ادعائه��ا وعدم اعت��داد املحكمة بامل�ضتند الذي قدمت��ه اإليها الفنانة 
لتقدي��ر قيمة موؤخر �ضداقها وكان عبارة عن ورقة تفيد حت�ضل ابنة 
عمه��ا عل��ى 100 األف دولر كموؤخر �ضداق عن��د زواجها مربرة ذلك 
ب��اأن الظروف املعي�ضية يف لبنان تختل��ف عن م�رس فا�ضتاأنفت على 

احلكم. 

ك�ضف��ت الفنانة ي�رسا اللوزي اأن تعر�ضه��ا ملوقف حمرج للغاية اأمام 
زوجها بعد زواجها بفرتة ق�ضرة، وحاولت اأن تخرج من هذا املوقف 
بطريق��ة كوميدية للغاية. قال��ت ي�رسا اللوزي اأثن��اء ا�ضت�ضافتها يف 
برنام��ج "عي�ض �ضباحك" على اإذاعة جن��وم اإف اإم، اأنه اأثناء ت�ضوير 
م�ضل�ض��ل "خا�ض جداُ" للنجمة الكبرة ي���رسا عقب زوج الأوىل بفرتة 
ق�ض��رة، تركت دبلة زواجها مع م�ضاعدتها اأثناء الت�ضوير. واأ�ضافت 
ي���رسا الل��وزي اأن��ه بع��د انته��اء الت�ضوير ذهب��ت ون�ضي��ت الدبلة مع 
م�ضاعدتها، وبعد عودته��ا اإىل املنزل اكت�ضفت الأمر، وحاولت تدارك 
املوقف، بو�ضع يدها حتت الو�ضادة لكي ل يلحظ زوجها عدم وجود 
دبلته��ا. واأ�ضافت ي�رسا الل��وزي اأن الأمر ازداد اإحراج��ًا و�ضدمة لها 
عندم��ا علمت اأن ت�ضوي��ر امل�ضل�ضل تاأجل ملدة 3 اأيام، وهو ما دفعها 
للقي��ام مبخاطرة، حيث ا�ضط��رت الذهاب اإىل منطقة الع�رسين، وهي 

منطقة �ضعبية يف في�ضل منطقة الهرم.

ي�ضهد الو�ضط الفني ال�ضوري الكثر من حالت الزواج 
ب��ني املمثل��ني واملمث��ات، اأو خمتل��ف العاملني يف 
الو�ضط الدرامي مبهنه املختلفة، وباملقابل ي�ضهد هذا 
الو�ض��ط الكثر من حالت الطاق، التي رمبا اأ�ضبحت 
ال�ضم��ة الأب��رز لزيج��ات الو�ضط الفن��ي لأ�ضباب تبقى 
غام�ضة يف اغلبها، واإن كان العنوان الأبرز الذي يتم 
ت�رسيب��ه لل�ضحافة، هو ع��دم التفاه��م اأو �ضغوطات 

احلياة او ما �ضابه .
تيم ح�ضن ودمية بياعة

ويع��ّد الزوج��ان النجم تيم 
دمي��ة  الفنان��ة  و  ح�ض��ن 
بياع��ة، من اأك��رث حالت 
للج��دل،  اإث��ارة  الط��اق 
نتيجة مل��ا �ضاحبها من 
قب��ل  م��ن  للج��دل  اإث��ارة 

دمي��ة، واتهامه��ا للفنان��ة 
ن�رسين طاف�ض باأنها 

 ، ل�ضب��ب ا
حي��ث 

و�ضل��ت الأم��ور بينهم��ا للمحاكم يف دب��ي، يف حني 
ل ت��زال العاقة الطيب��ة جتمع تيم ودمية، بوجود كل 
م��ن ولديهما ورد وفهد، بينما كانت دمية قد تزوجت 
م��ن رجل الأعم��ال املغربي اأحمد احلل��و، بينما اأعلن 
تي��م زواجه قبل ف��رتة من الإعامي��ة امل�رسية وفاء 

الكياين .
عبد املنعم عمايري واأمل عرفة

النجم��ان عبد املنع��م عمايري واأمل عرف��ة، �ضادف 
زواجهما خاف��ات اأدت اإىل طاقهما يف مرة �ضابقة، 
��ا، ولكن قبل  لكنهم��ا �رسع��ان ما ع��ادا للعي���ض �ضويًّ

عام��ني تقريًب��ا عادا وانف�ض��ا ب�ضكل نهائ��ي، بينما 
ل ت��زال جتمعهم��ا عاق��ة م��ودة وحمب��ة ظاه��رة، 
وبوج��ود ابنتيهم��ا �ضلمى ومرمي اللت��ني تعي�ضان مع 
والدتهم��ا، ومل يخرج النجمان باأية ت�رسيحات حول 
انف�ضالهما، �ضوى التاأكيد على اأنها ظروف وم�ضاكل، 

وحالة مع عدم التفاهم حول ق�ضايا تخ�ض احلياة.
�ضيف الدين �ضبيعي و �ضافة معمار

املخ��رج �ضيف الدي��ن �ضبيعي ف�ض��ل ارتباطه الزوجي 
بالنجم��ة �ضافة معمار، ولهما ابن��ة وحيدة "دهب"، 
تعي���ض مع والدته��ا، وما تزال عاقة ال��ود وال�ضداقة 
جتمع بينهما، حيث يظهران بال�ضور مًعا، بالإ�ضافة 
اإىل عم��ل �ضاف��ة حت��ت اإدارة �ضيف باأك��رث من عمل، 
بينما مل تت��زوج �ضافة مرة ثانية، يف حني اأّن �ضيف 
عا���ض عاقة حب م��ع العامي��ة اللبنانية كري�ضتني 
حبي��ب مل تتكل��ل بالنج��اح، حي��ث انف�ض��ا قبل مدة 

ق�ضرة.
نظلي الروا�ض و جال �ضموط

ولع��ل م��ن ح��الت النف�ض��ال املفاجئ��ة يف الو�ضط 
الفن��ي، كان انف�ض��ال النجمني ج��ال �ضموط ونظلي 
الروا�ض عن بع�ضهم��ا البع�ض، رغم اأنه مل تكن هناك 
موؤ���رسات تدل على ذلك، و اأكدت نظلي و جال باأكرث 
م��ن منا�ضب��ة، اأّن ظروًفا تتعلق بطريق��ة التعاطي مع 
احلي��اة، كانت ال�ضبب بانف�ضالهما، وما زال النجمان 
الل��ذان رزق��ا بطفلت��ني، يتعام��ان ب��كل ود و حمبة 
و�ضداق��ة وا�ضح��ة، حيث يظهران مًع��ا يف الكثر من 
املنا�ضبات، يف حني مل يتزوج اأي منهما مرة اأخرى .

اأمين زيدان ونورمان اأ�ضعد
ومن��ذ �ضن��وات عدي��دة انف�ض��ل النجمان اأمي��ن زيدان 
ونورمان اأ�ضعد بعد زواج ق�ضر، اثمر عن ابنة وحيدة 
ل ت��زال تعي�ض م��ع والدتها التي اعتزل��ت الفن ب�ضكل 
كام��ل، بينم��ا ت��زوج اأمين م��رة اخ��رى وانف�ضل عن 

زوجته .

أشهرهم تيم حسن وديما بياعة... الطالق هو السمة األبرز لزيجات الوسط الفني السوري حسين 
فهمي

يسرا 
اللوزي

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتابة اآرائك اخلا�س����ة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 
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