
المجرد يحتفل بالـ 10 مليون 

نيللي كريم تثير الجدل 

كارمن تفاجئ جمهورها  

أزمة "هيفاء والسبكي" انتهت   

 �حتف��ل �لنج��م �ملغرب��ي �سع��د ملج��رد بتخط��ي �أحدث 
كليبات��ه حاجز �ل���10 ملي��ون م�ساهدة، خ��ال يومني 
ع��ر قناته �لر�سمي��ة مبوقع يوتيوب. وحر���ص �أ�سدقاء 
 let" ملج��رد على �الحتف��ال معه بنجاح كليب��ه �جلديد
go" بالعا�سم��ة �لفرن�سية باري�ص، عن طرق بالونات 
 "M" م��ن �لهيلي��وم عل��ى �س��كل �لرق��م 10 و ح��رف
باالإجنليزية يف �إ�سارة �إىل و�سول م�ساهد�ت �لكليب �إىل 
10 مليون م�ساهدة. وكان ملجرد �أعلن عن �رشوعه يف 
ت�سجيل �أغنية "let go" فور خروجه من �ل�سجن، ليعر 
به��ا عن مترده على �لقي��ود. يذكر �أن �لنياب��ة �لفرن�سية 
متن��ع �سع��د ملج��رد م��ن مغ��ادرة �الأر��س��ي �لفرن�سية، 
وو�فق��ت �لنيابة على منح �ل���رش�ح �ملوؤقت ل�سعد ملجرد 

مع �خل�سوع لاإقامة �جلرية �نتظار�ً ملحاكمته.

�سارك��ت �ملمثل��ة �مل�رشي نيلل��ي ك��رمي جمهورها عر 
�سبكات �لتو��سل �الجتماع��ي �سورة مباب�ص �لبحر من 
قطعتني، ما عر�سها ل�سيل من �النتقاد�ت ب�سبب جر�أتها.  
ون���رشت ك��رمي �ل�س��ورة من��ذ قليل ع��ر ح�سابه��ا على 
تطبيق "�ن�ستغر�م"، حي��ث �نق�سم �لتعليقات بني مهاجم 
ومد�ف��ع عن حريتها باإطالتها. و على �لرغم من حر�ص 
نيللي عل��ى �بعاد حياتها �ل�سخ�سية ع��ن �أعني �الإعام، 
�إال �أنها ق��ررت م�ساركة جمهورها ب�سورة "�سيلفي" لها 
برفقة �بنتيها كندة و�سيليا منذ �يام قليلة. ومل تكن هذه 
�ملرة �الأوىل �لتي تن�رش فيها نيللي �سورة لها مع بناتها 
وكان��ت �سارك��ت حمبيها م��ن قبل ب�سورة لهم��ا بعد �أن 

�أخفتهم فرتة طويلة عن �أعني �ل�سحافة و�الإعام.

 �أعلنت �لفنانة كارم��ن �سليمان عن خر حملها بطفلها 
�الأول بطريق��ة طريف��ة للغاي��ة، م��ن خ��ال ظهوره��ا 
يف  ج��اد  م�سطف��ى  �مللح��ن  زوجه��ا  م��ع  فيدي��و  يف 
باري���ص ومن �أم��ام برج �يفل. وظه��رت كارمن �سليمان 
وزوجه��ا يحت�سنها من �خللف وي�سع��ان �سويًا يديهما 
عل��ى بطنها، مع كتاب��ة تعليقًا قائل��ة: "�ح�سب كم عدد 
�الأ�سخا�ص يف هذ� �لفيديو؟"، ليفهم �جلمهور على �لفور 
�إنه��ا تعلن ر�سميًا خ��ر حملها. وكانت هن��اك تكهنات 
كبرية بحفل كارمن �سليمان، خا�سة مع ظهورها ببطن 
منتف��خ يف حفاتها �الأخ��رية، �إال �إنها ز�دت من حما�ص 
حمبيه��ا عندما �أخرتهم �إنها ب�سدد �إعان مفاجاأة لهم 

قريبًا، لياأتي فيديو �إعانها خر حملها.

نفى نقي��ب �ملهن �لتمثيلية �لفنان �أ�رشف زكي ما تردد 
ع��ن �عرت����ص �ملنتج حمم��د �ل�سبكي على ق��ر�ر �للجنة 
�ملكون��ة من رئي�ص �حت��اد �لنقابات �لفنية �ملخرج عمر 
عبد �لعزيز ورئي�ص غرفة �سناعة �ل�سينما �ملنتج فاروق 
�س��ري ب��رد �لفنان��ة �للبنانية هيف��اء وهب��ي لعربون 
�لتعاق��د بينها وب��ني �ملنتج بع��د �عتذ�رها ع��ن بطولة 
فيلم��ه "ثانية و�ح��دة".  وقال زك��ي ، �إن �ل�سبكي �متثل 
لق��ر�ر �للجنة، و�إن �لنقابة تولت مهمة حت�سيل �لعربون 
م��ن هيفاء، و�لبالغ قيمت��ه 40 �أل��ف دوالر، م�سيفًا �أن 
ه��ذه �الأزمة �نتهت دون رجعة. يذك��ر �أن حممد �ل�سبكي 
تق��دم ب�سك��وى ر�سمية �س��د هيفاء للنقاب��ات �لفنية يف 
م���رش، بع��د �عتذ�ر �الأخ��رية عن عدم ��ستكم��ال ت�سوير 

دورها يف فيلم "ثانية و�حدة".

م�شادر مقربة من النجمني العامليني، براد بيت Brad Pitt، واأجنيلينا جويل Angelina Jolie، اأن الثنائي الأ�شهر اللذين قّدما اأوراق الطالق 
منذ نحو عام، يف �شدد العودة اإىل بع�شهما.

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

يب��دو �أن �الأي��ام �ملقبلة �ستحمل معها �لكث��ري من �ملفاجاآت، 
 Brad Pitt إذ ينتظ��ر جمهور �لنجمني �لعاملي��ني بر�د بيت�
وجينيف��ر �أني�ست��ون Jennifer Aniston عل��ى �أح��ر من 

�جلمر، �للقاء �لذي �سيجمعها بعد 12 عامًا من �الإنف�سال.
فق��د ك�س��ف موق��ع Eonline نق��ًا ع��ن yahoo �أن مقدم 
Jimmy Ki m الإعامي جيمي كيمي��ل� Live  برنام��ج
mel ��ستط��اع �أن يقن��ع بيت و�أني�ست��ون بظهور "تاريخي" 
يف برناجم��ه؛ لت�سجيل لقاء �سيكون "�ل�سبي��ل �لوحيد الإقناع 

�جلمهور بالتوقف عن �إطاق �ل�سائعات حول عاقتهما".
وبح�س��ب �مل�س��در ذ�ت��ه، ف��اإن جينيفر )47 
ينتظ��ر�ن  عام��ًا(،   54( وب��ر�د  عام��ًا(، 
�الع��رت�ف  mدون  �ل�س��ر  بف��ارغ 
�أج��ل  م��ن  �للق��اء؛  ه��ذ�   mبذل��ك
�خلو�ص يف مو�س��وع �أجنيلينا 
 Angelina Jolie ج��ويل 

وح�سب.
�ملوق��ع ذك��ر �أي�س��ًا �أن زوج 
�أني�ست��ون، �ملمث��ل جا�س��ن 
Justin The m  ثريوك�ص
�لعم��ر  م��ن  �لبال��غ   ،oux
�سعي��د�ً  لي���ص  عام��ًا،   48
باإج��ر�ء �للق��اء وال يفه��م 
زوجته  ��ستطاع��ت  كيف 
�أن تغفر ل�"بيت" هجره 

لها.
�أن  �ىل  ي�س��������������ار 
و�أني�������ست��ون  بي��ت 
�نف�س�������ا بالطاق 
بع��د   ،2005 ع��ام 
�سائع��ات بتورطه يف 
عاق��ة عاطفية مع 
�أجنلينا  �ملمثلة 
�أثناء  ج�������ويل 
هم��ا  ير ت������سو
 and ف��������يل��م 
 Mrs Smith
تزوجها  و�لت��ي   ،Mr

فعًا بعد ذلك.

 بو�در �أزمة �أ�سابت �ملغني �مل�رشي تامر ح�سني، �إثر �نت�سار 
�أنب��اء ت�س��كك يف م�سد�قي��ة تكرميه من �مل���رشح �ل�سيني يف 
هوليوود بعد عر�ص فيلمه �جلديد "ت�سبح على خري"، وو�سع 
ب�سمته يف �لكتلة �ال�سمنتية بال�ساحة �لرئي�سية للم�رشح، �إىل 
جانب ب�سمات جنوم �لعامل �أمثال بر�د بيت ومايكل جاك�سون 
وب��ني �ستيلر. قائمة �ل�رشف الأ�سح��اب �لب�سمات من �لنجوم 
عل��ى �لكتلة �ال�سمنتية، عر �ملوقع �لر�سمي للم�رشح �ل�سيني 
عل��ي �النرتنت، وتبني عدم وجود ��سم تامر ح�سني من �سمن 
�ملكرمني، حي��ث مل تتم �إ�سافة ��سمه بعد عر�ص �لفيلم مثلما 
هو �ملعتاد، مما ز�د يف �لت�سكيك بالتكرمي. وترددت �أنباء عن 
قيام جملة "�نيجما"، وهي �إحدي �ملجات �لعربية �ل�سادرة 
باللغ��ة �الإجنليزي��ة، با�ستئجار قاعة د�خ��ل �مل�رشح �ل�سيني 
لعر�ص فيلم "ت�سبح على خري" لتامر ح�سني، وتوليها عملية 
بي��ع �لتذ�كر، مما يعني ع��دم �سعي �مل���رشح �ل�سيني لعر�ص 
فيل��م تامر ح�سن��ي مثلما تردد، بدليل �أن��ه مل يتم �لتنويه عن 

�لفيلم �أو بطله عر �ملوقع �لر�سمي للم�رشح.

براد وجينيفر في لقاء "تأريخي"!

تشكيك ببصمة تامر 
في هوليوود

سيرين عبدالنور تبكيها  

الفنان عبد 
الحسين عبد الرضا 

 �سارك��ت �لنجمة �للبناني��ة �سريين عبد �لنور جمهورها عر ح�سابها 
�خلا�ص على �ن�ستقر�م مبقطع من �لفيديو البنتها تاليا وهي ترق�ص 
يف حفل مدر�سي لها. �سريين عبد�لنور �أ�سارت �أن رق�ص �بنتها تاليا 
يف حفله��ا �ملدر�سي �أثار م�ساعره��ا و�أبكاها طيل �حلفل حني قدمت 

رق�ص تعبريي على �أنغام �أغنية للفنان �لبوب �ستار ر�مي عيا�ص.
�لفنان��ة �للبنانية �سريين عبد�لن��ور ن�رشت �لفيدي��و و�أرفقته بتعليق 
قال��ت فيه :"ه��ي تاليا عم ترق�ص بقيت كل �لرق�س��ة �بكي طبعًا من 
�لف��رح �سوفو� �لف��ن و�تعلمو� �لرق�ص �لتعب��ريي كيف بكون ماحظة 
�أن��ا لو برم��ت هالرمات كلهن كنت دخت ووقع��ت باالأر�ص #�بنتي 

#لبنان". #رق�ص  #غر�مي 
كانت �لفنانة �سريين عبد�لنور متحفظة باأن تن�رش �سورة تك�سف عن 
مام��ح �بنته��ا تاليا بالكام��ل �إال �أنها �ساركتهم بها موؤخ��ر�ً بعد �أن 

�أ�سبحت �أكر عمر�ً.

وف��اة �لفنان �لكبري عبد �حل�سني عبد �لر�سا يف �لعا�سمة �لريطانية 
لندن بعد �رش�ع مع �ملر�ص. 

وقالت �أ�رشة �لفقيد �إن "�لفنان عبد �لر�سا �لذي تويف عن عمر يناھز 
78 عام��ًا تعر���ص مل�ساعف��ات على حالته خ��ال عاجه يف �أحد 

�مل�ست�سفيات �لريطانية".
من هو �لفنان عبد �حل�سني؟

ول��د �لفن��ان عبد �حل�س��ني يف درو�زة عبد �لرز�ق بفري��ج �لعو�زم يف 
منطق��ة ���رشق ع��ام 1939 الأب يعمل بح��ار�ً، وه��و �ل�سابع من بني 
�إخوته �ل�14، تلق��ى تعليمه يف �لكويت حتى مرحلة �لثانوية �لعامة 
وذل��ك يف مدر�ستي �ملباركية و�الأحمدية، ثم عمل يف وز�رة �الإر�ساد 
و�الأنب��اء يف ق�س��م �لطب��ع، ث��م �ساف��ر يف بعث��ة �إىل م�رش عل��ى نفقة 
�لوز�رة عام 1956 لتعلم فنون �لطباعة، ويف عام 1961 �سافر يف 

بعثة �إىل �أملانيا ال�ستكمال �لدر��سة يف فنون �لطباعة.

تب��نينّ قائم��ة �لن�سخة �لعربية من جمل��ة فورب�ص �الأمريكية 
الأهم مئة �سخ�سية فنية �سهرية يف �لعامل �لعربي وجهًا �آخر 
لل�رشق �الأو�سط �ل��ذي �سيطرت �حلروب و�لتطرف و�الأزمات 

على كل �الأخبار �لتي تخرج منه يف �ل�سنو�ت �الأخرية.
�لقائم��ة �لت��ي �أعلنتها �أخ��ري�ً فورب�ص وح��وت �أ�سماء 100 
فنان عربي يف جماالت فنية عدة، �أبرزها �لغناء و�لتمثيل، 
�عتم��دت عل��ى م��دى �سعبي��ة ه��وؤالء �ملمثل��ني و�ملغن��ني 
وم�ساه��ري �لتليفزي��ون وقدرته��م عل��ى �لتاأث��ري يف جمي��ع 

�أنحاء �لعامل �لعربي.
وبح�س��ب �ملجل��ة �ل�سه��رية �لت��ي تعن��ي باإع��د�د �لقو�ئم 

�ملوؤ�س�س��ات  من��و  ومر�قب��ة  �ل��رو�ت  و�إح�س��اء 
و�ل���رشكات ح��ول �لع��امل، ف��اإن ح�س��اب "تاأثري" 
ه��وؤالء �لنج��وم مت عل��ى �أ�سا���ص ق��وة �أ�سمائه��م 
�لتجاري��ة، ودرج��ة �سهرته��م و�نت�ساره��م عل��ى 

مو�قع �لتو��سل �الجتماعي.
دياب ونان�سي على �لقمة

وجن��ح �ملطرب �مل�رشي عمرو دياب 
يف �حت��ال �ملرك��ز �الأول كاأ�سه��ر 

فن��ان عربي يف جماله، وو�سعت 
�ملجل��ة يف �حل�سب��ان تاريخ��ه 
�ل��ذي يزي��د ع��ن 30 عامًا يف 

عامل �لفن.
�للبنانية  و��ستطاعت �ملطربة 
حتج��ز  �أن  عج��رم  نان�س��ي 

لنف�سه��ا �ملرك��ز �الأول كاأ�سهر 
فنان��ة "�م��ر�أة" موؤث��رة بح�سب 

فورب���ص، ول��دى عج��رم نح��و 48 
مليون متاب��ع يف من�سات �لتو��سل 

�الجتماعي.
وينظ��ر ��ست�ساري �لط��ب �لنف�سي �أحمد 

�سعي��د للقائم��ة من وجهة نظ��ر خمتلفة، معت��ر�ً �أن �لعرب 
بع��د �سنو�ت من �حل��روب �لتي تلت ما يطل��ق عليه "�لربيع 

�لعربي" قررو� �لهروب �إىل �لرتفيه.
"ح�س��ل �لعرب عل��ى جرعة مكثفة من �ل�سيا�سة منذ �لعام 
2011 )تاري��خ بد�ي��ة �الحتجاج��ات �ل�سعبي��ة �لعربي��ة( 
جعلته��م م�سابني مبا ميكن �أن نطل��ق عليه "تخمة" وكان 
�لف��ن و�سيلة العرت��سهم على كل �سيء". وي�سيف �أن هناك 
ع��دة ر�سائ��ل نف�سية تظهره��ا قائمة فورب���ص، �إحد�ها هي 
�أن ماي��ني �لع��رب �خت��ارو� متابع��ة فنان��ني ال يتحدثون 
يف �ل�سيا�س��ة عل��ى �الإطاق، ونان�سي عج��رم وعمرو دياب 
لي�س��ا �إال منوذج��ًا. و�لر�سالة �لثانية �لت��ي تظهرها �لقائمة 
من وجهة نظر �سعيد هي �أن �جلماعات �ملتطرفة مل تنجح 

ط��و�ل هذه �ل�سن��و�ت يف فر�ص �أجندتها 
�لتي  م �لفكرية  حت��ر

�لفن على �ملايني من �ل�سباب �لعرب.
وتب��ني قائم��ة فورب���ص �أن �لغلب��ة للفنان��ني �لعاملني يف 
جم��ال �ملو�سيق��ى، �إذ �حت��وت  على 51 مو�سيقي��ًا منهم 9 

مغنون على قمة �ل�10 �الأو�ئل.
ولوحظت �سيط��رة كبرية للفنانني �مل�رشيني على �لقائمة، 

وعددهم 46، يليهم �لفنانون �للبنانيون، وعددهم 24.
"�سيا�سي��ًا و�قت�ساديًا مير كل م��ن م�رش ولبنان باأزمات 
ع��دة، لكن ال يز�ل لدى مو�طني �لدولتني قدرة على �حرت�م 
�لف��ن برغم �أن �أ�سو�ت �لتط��رف عالية فيهما" يقول �سعيد، 
وي�سي��ف �أن �لفن ه��و و�سيلة �ختارها �لنا���ص للتعبري عن 

خوفهم من �لتطرف.
وح��وت قائمة فورب���ص 37 �سخ�سية من ع��امل �لتليفزيون 

و�ل�سينما، يف طليعتها عادل �إمام.
وجنح �ملوزع �ملو�سيق��ى �مل�رشي ح�سن �ل�سافعي 
يف �أن يفر���ص ��سمه �ملوزع �لوحي��د يف �لقائمة. 
و�ساهم��ت يف جن��اح �ل�سافعي يف �لع��امل �لعربي 
�ملو�ه��ب  برنام��ج  حتكي��م  جلن��ة  يف  ع�سويت��ه 

�لغنائية "�آر�ب �آيدول" منذ �نطاقه.
قائمة �لع�رشة �الأو�ئل... �ملو�سيقى تك�سب

يف م��ا يل��ي �أ�سم��اء �لع���رشة �الأو�ئ��ل بح�س��ب �لرتتيب 
�لو�رد يف �لقائمة:

1 عمرو دياب m 30.3 مليون متابع )على �سبكات 
�لتو��سل �الجتماعي(

48.1 مليون متابع  m 2 نان�سي عجرم
43.5 مليون متابع  m إلي�سا�  3

19.7 مليون متابع  m 4 كاظم �ل�ساهر
26.6 مليون متابع  m 5 جنوى كرم

16.4 مليون متابع  m إمام� 6 عادل 
22.6 مليون متابع  m أ�سالة ن�رشي�  7

21.5 مليون متابع  m 8 �أحام
13 مليون متابع  m 9 ر�غب عامة

9.6 مليون متابع  m 10 جورج و�سوف

ما الرسائل التي تحملها قائمة فوربس ألشهر النجوم العرب؟ ابنة وفاة

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�شًا الدخول اإىل اأي �شفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�شة، كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

لضمان االنتشار 
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