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إلى القراء الكرام
ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية والفنية عن
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �صورة الكود
اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج (.. )qr cod
متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ...
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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

المجرد يحتفل بالـ  10مليون

أزمة "هيفاء والسبكي" انتهت

نيللي كريم تثير الجدل

كارمن تفاجئ جمهورها
وفاة

احتف��ل النج��م املغرب��ي �سع��د ملج��رد بتخط��ي �أحدث
كليبات��ه حاجز ال��ـ 10ملي��ون م�شاهدة ،خ�لال يومني
ع�بر قناته الر�سمي��ة مبوقع يوتيوب .وحر���ص �أ�صدقاء
ملج��رد على االحتف��ال معه بنجاح كليب��ه اجلديد "let
 "goبالعا�صم��ة الفرن�سية باري�س ،عن طرق بالونات
م��ن الهيلي��وم عل��ى �ش��كل الرق��م  10و ح��رف ""M
بالإجنليزية يف �إ�شارة �إىل و�صول م�شاهدات الكليب �إىل
 10مليون م�شاهدة .وكان ملجرد �أعلن عن �رشوعه يف
ت�سجيل �أغنية " "let goفور خروجه من ال�سجن ،ليعرب
به��ا عن مترده على القي��ود .يذكر �أن النياب��ة الفرن�سية
متن��ع �سع��د ملج��رد م��ن مغ��ادرة الأرا�ض��ي الفرن�سية،
ووافق��ت النيابة على منح ال��سراح امل�ؤقت ل�سعد ملجرد
مع اخل�ضوع للإقامة اجلربية انتظاراً ملحاكمته.

�شارك��ت املمثل��ة امل�رصي نيلل��ي ك��رمي جمهورها عرب
�شبكات التوا�صل االجتماع��ي �صورة مبالب�س البحر من
قطعتني ،ما عر�ضها ل�سيل من االنتقادات ب�سبب جر�أتها.
ون��شرت ك��رمي ال�ص��ورة من��ذ قليل ع�بر ح�سابه��ا على
تطبيق "ان�ستغرام" ،حي��ث انق�سم التعليقات بني مهاجم
ومداف��ع عن حريتها ب�إطاللتها .و على الرغم من حر�ص
نيللي عل��ى ابعاد حياتها ال�شخ�صية ع��ن �أعني الإعالم،
�إال �أنها ق��ررت م�شاركة جمهورها ب�صورة "�سيلفي" لها
برفقة ابنتيها كندة و�سيليا منذ ايام قليلة .ومل تكن هذه
املرة الأوىل التي تن�رش فيها نيللي �صورة لها مع بناتها
وكان��ت �شارك��ت حمبيها م��ن قبل ب�صورة لهم��ا بعد �أن
�أخفتهم فرتة طويلة عن �أعني ال�صحافة والإعالم.
�أعلنت الفنانة كارم��ن �سليمان عن خرب حملها بطفلها
الأول بطريق��ة طريف��ة للغاي��ة ،م��ن خ�لال ظهوره��ا
يف فيدي��و م��ع زوجه��ا امللح��ن م�صطف��ى ج��اد يف
باري���س ومن �أم��ام برج ايفل .وظه��رت كارمن �سليمان
وزوجه��ا يحت�ضنها من اخللف وي�ضع��ان �سوي ًا يديهما
عل��ى بطنها ،مع كتاب��ة تعليق ًا قائل��ة" :اح�سب كم عدد
الأ�شخا�ص يف هذا الفيديو؟" ،ليفهم اجلمهور على الفور
�إنه��ا تعلن ر�سمي ًا خ�بر حملها .وكانت هن��اك تكهنات
كبرية بحفل كارمن �سليمان ،خا�صة مع ظهورها ببطن
منتف��خ يف حفالتها الأخ�يرة� ،إال �إنها زادت من حما�س
حمبيه��ا عندما �أخربتهم �إنها ب�صدد �إعالن مفاج�أة لهم
قريب ًا ،لي�أتي فيديو �إعالنها خرب حملها.

م�صادر مقربة من النجمني العامليني ،براد بيت  ،Brad Pittو�أجنيلينا جويل � ،Angelina Jolieأن الثنائي الأ�شهر اللذين قدّما �أوراق الطالق
منذ نحو عام ،يف �صدد العودة �إىل بع�ضهما.

يب��دو �أن الأي��ام املقبلة �ستحمل معها الكث�ير من املفاج�آت،
�إذ ينتظ��ر جمهور النجمني العاملي�ين براد بيت Brad Pitt
وجينيف��ر �أني�ست��ون  Jennifer Anistonعل��ى �أح��ر من
اجلمر ،اللقاء الذي �سيجمعها بعد  12عام ًا من الإنف�صال.
فق��د ك�ش��ف موق��ع  Eonlineنق�ل ًا ع��ن � yahooأن مقدم
برنام�� ج  Liveالإعالمي جيمي كيمي��ل Jimmy Ki m
 melا�ستط��اع �أن يقن��ع بيت و�أني�ست��ون بظهور "تاريخي"
يف برناجم��ه؛ لت�سجيل لقاء �سيكون "ال�سبي��ل الوحيد لإقناع
اجلمهور بالتوقف عن �إطالق ال�شائعات حول عالقتهما".
وبح�س��ب امل�ص��در ذات��ه ،ف���إن جينيفر (47
عام��اً) ،وب��راد ( 54عام��اً) ،ينتظ��ران
بف��ارغ ال�ص�بر -دون االع�تراف
بذل��ك -ه��ذا اللق��اء؛ م��ن �أج��ل
اخلو�ض يف مو�ض��وع �أجنيلينا
ج��ويل Angelina Jolie
وح�سب.
املوق��ع ذك��ر �أي�ض�� ًا �أن زوج
�أني�ست��ون ،املمث��ل جا�س�تن
ثريوك� س Justin The r
 ،ouxالبال��غ م��ن العم��ر
 48عام��اً ،لي���س �سعي��داً
ب�إج��راء اللق��اء وال يفه��م
كيف ا�ستطاع��ت زوجته
�أن تغفر لـ"بيت" هجره
لها.
ي�شــــــــــــ��ار اىل �أن
بي��ت و�أنيــــــ�ست��ون
انف�صـــــــال بالطالق
ع��ام  ،2005بع��د
�شائع��ات بتورطه يف
عالق��ة عاطفية مع
املمثلة �أجنلينا
جـــــ��ويل �أثناء
تـــــ�صويرهم��ا
فــــــــيل��م and
Mrs Smith
 ،Mrوالت��ي تزوجها
فع ًال بعد ذلك.

ما الرسائل التي تحملها قائمة فوربس ألشهر النجوم العرب؟

ابنة

سيرين عبدالنور تبكيها

وف��اة الفنان الكبری عبد احل�سنی عبد الر�ضا يف العا�صمة الربيطانیة
لندن بعد �رصاع مع املر�ض.
وقالت �أ�رسة الفقید �إن "الفنان عبد الر�ضا الذي تويف عن عمر يناھز
 78عام�� ًا تعر���ض مل�ضاعف��ات على حالته خ�لال عالجه يف �أحد
امل�ست�شفیات الربيطانیة".
من هو الفنان عبد احل�سني؟
ول��د الفن��ان عبد احل�س�ين يف دروازة عبد الرزاق بفري��ج العوازم يف
منطق��ة ��شرق ع��ام  1939لأب يعمل بح��اراً ،وه��و ال�سابع من بني
�إخوته الـ ،14تلق��ى تعليمه يف الكويت حتى مرحلة الثانوية العامة
وذل��ك يف مدر�ستي املباركية والأحمدية ،ثم عمل يف وزارة الإر�شاد
والأنب��اء يف ق�س��م الطب��ع ،ث��م �ساف��ر يف بعث��ة �إىل م�رص عل��ى نفقة
الوزارة عام  1956لتعلم فنون الطباعة ،ويف عام � 1961سافر يف
بعثة �إىل �أملانيا ال�ستكمال الدرا�سة يف فنون الطباعة.

بوادر �أزمة �أ�صابت املغني امل�رصي تامر ح�سني� ،إثر انت�شار
�أنب��اء ت�ش��كك يف م�صداقي��ة تكرميه من امل��سرح ال�صيني يف
هوليوود بعد عر�ض فيلمه اجلديد "ت�صبح على خري" ،وو�ضع
ب�صمته يف الكتلة اال�سمنتية بال�ساحة الرئي�سية للم�رسح� ،إىل
جانب ب�صمات جنوم العامل �أمثال براد بيت ومايكل جاك�سون
وب�ين �ستيلر .قائمة ال�رشف لأ�صح��اب الب�صمات من النجوم
عل��ى الكتلة اال�سمنتية ،عرب املوقع الر�سمي للم�رسح ال�صيني
عل��ي االنرتنت ،وتبني عدم وجود ا�سم تامر ح�سني من �ضمن
املكرمني ،حي��ث مل تتم �إ�ضافة ا�سمه بعد عر�ض الفيلم مثلما
هو املعتاد ،مما زاد يف الت�شكيك بالتكرمي .وترددت �أنباء عن
قيام جملة "انيجما" ،وهي �إحدي املجالت العربية ال�صادرة
باللغ��ة الإجنليزي��ة ،با�ستئجار قاعة داخ��ل امل�رسح ال�صيني
لعر�ض فيلم "ت�صبح على خري" لتامر ح�سني ،وتوليها عملية
بي��ع التذاكر ،مما يعني ع��دم �سعي امل��سرح ال�صيني لعر�ض
فيل��م تامر ح�سن��ي مثلما تردد ،بدليل �أن��ه مل يتم التنويه عن
الفيلم �أو بطله عرب املوقع الر�سمي للم�رسح.

براد وجينيفر في لقاء "تأريخي"!

نفى نقي��ب املهن التمثيلية الفنان �أ�رشف زكي ما تردد
ع��ن اعرتا���ض املنتج حمم��د ال�سبكي على ق��رار اللجنة
املكون��ة من رئي�س احت��اد النقابات الفنية املخرج عمر
عبد العزيز ورئي�س غرفة �صناعة ال�سينما املنتج فاروق
�ص�بري ب��رد الفنان��ة اللبنانية هيف��اء وهب��ي لعربون
التعاق��د بينها وب�ين املنتج بع��د اعتذارها ع��ن بطولة
فيلم��ه "ثانية واح��دة" .وقال زك��ي � ،إن ال�سبكي امتثل
لق��رار اللجنة ،و�إن النقابة تولت مهمة حت�صيل العربون
م��ن هيفاء ،والبالغ قيمت��ه � 40أل��ف دوالر ،م�ضيف ًا �أن
ه��ذه الأزمة انتهت دون رجعة .يذك��ر �أن حممد ال�سبكي
تق��دم ب�شك��وى ر�سمية �ض��د هيفاء للنقاب��ات الفنية يف
م��صر ،بع��د اعتذار الأخ�يرة عن عدم ا�ستكم��ال ت�صوير
دورها يف فيلم "ثانية واحدة".

الفنان عبد
الحسین عبد الرضا

تشكيك ببصمة تامر
في هوليوود

�شارك��ت النجمة اللبناني��ة �سريين عبد النور جمهورها عرب ح�سابها
اخلا�ص على ان�ستقرام مبقطع من الفيديو البنتها تاليا وهي ترق�ص
يف حفل مدر�سي لها� .سريين عبدالنور �أ�شارت �أن رق�ص ابنتها تاليا
يف حفله��ا املدر�سي �أثار م�شاعره��ا و�أبكاها طيل احلفل حني قدمت
رق�ص تعبريي على �أنغام �أغنية للفنان البوب �ستار رامي عيا�ش.
الفنان��ة اللبنانية �سريين عبدالن��ور ن�رشت الفيدي��و و�أرفقته بتعليق
قال��ت فيه ":ه��ي تاليا عم ترق�ص بقيت كل الرق�ص��ة ابكي طبع ًا من
الف��رح �شوفوا الف��ن واتعلموا الرق�ص التعب�يري كيف بكون مالحظة
�أن��ا لو برم��ت هالربمات كلهن كنت دخت ووقع��ت بالأر�ض #ابنتي
#غرامي #رق�ص #لبنان".
كانت الفنانة �سريين عبدالنور متحفظة ب�أن تن�رش �صورة تك�شف عن
مالم��ح ابنته��ا تاليا بالكام��ل �إال �أنها �شاركتهم بها م�ؤخ��راً بعد �أن
�أ�صبحت �أكرب عمراً.

لضمان االنتشار

احجز اعالنك االن
يعرض االعالن على
الموقع الرسمي
للصحيفة ليوم كامل
االعالن في جميع
الصفحات ملون
وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في
الموقع قسم PDF

متابعة – الجورنال

تب�ّي� قائم��ة الن�سخة العربية من جمل��ة فورب�س الأمريكية
نّ
لأهم مئة �شخ�صية فنية �شهرية يف العامل العربي وجه ًا �آخر
لل�رشق الأو�سط ال��ذي �سيطرت احلروب والتطرف والأزمات
على كل الأخبار التي تخرج منه يف ال�سنوات الأخرية.
القائم��ة الت��ي �أعلنتها �أخ�يراً فورب�س وح��وت �أ�سماء 100
فنان عربي يف جماالت فنية عدة� ،أبرزها الغناء والتمثيل،
اعتم��دت عل��ى م��دى �شعبي��ة ه���ؤالء املمثل�ين واملغن�ين
وم�شاه�ير التليفزي��ون وقدرته��م عل��ى الت�أث�ير يف جمي��ع
�أنحاء العامل العربي.
وبح�س��ب املجل��ة ال�شه�يرة الت��ي تعن��ي ب�إع��داد القوائم
و�إح�ص��اء ال�ثروات ومراقب��ة من��و امل�ؤ�س�س��ات
وال��شركات ح��ول الع��امل ،ف���إن ح�س��اب "ت�أثري"
ه���ؤالء النج��وم مت عل��ى �أ�سا���س ق��وة �أ�سمائه��م
التجاري��ة ،ودرج��ة �شهرته��م وانت�شاره��م عل��ى
مواقع التوا�صل االجتماعي.
دياب ونان�سي على القمة
وجن��ح املطرب امل�رصي عمرو دياب
يف احت�لال املرك��ز الأول ك�أ�شه��ر
فن��ان عربي يف جماله ،وو�ضعت
املجل��ة يف احل�سب��ان تاريخ��ه
ال��ذي يزي��د ع��ن  30عام ًا يف
عامل الفن.
وا�ستطاعت املطربة اللبنانية
نان�س��ي عج��رم �أن حتج��ز
لنف�سه��ا املرك��ز الأول ك�أ�شهر
فنان��ة "ام��ر�أة" م�ؤث��رة بح�سب
فورب���س ،ول��دى عج��رم نح��و 48
مليون متاب��ع يف من�صات التوا�صل
االجتماعي.
وينظ��ر ا�ست�شاري الط��ب النف�سي �أحمد

�سعي��د للقائم��ة من وجهة نظ��ر خمتلفة ،معت�براً �أن العرب
بع��د �سنوات من احل��روب التي تلت ما يطل��ق عليه "الربيع
العربي" قرروا الهروب �إىل الرتفيه.
"ح�ص��ل العرب عل��ى جرعة مكثفة من ال�سيا�سة منذ العام
( 2011تاري��خ بداي��ة االحتجاج��ات ال�شعبي��ة العربي��ة)
جعلته��م م�صابني مبا ميكن �أن نطل��ق عليه "تخمة" وكان
الف��ن و�سيلة العرتا�ضهم على كل �شيء" .وي�ضيف �أن هناك
ع��دة ر�سائ��ل نف�سية تظهره��ا قائمة فورب���س� ،إحداها هي
�أن مالي�ين الع��رب اخت��اروا متابع��ة فنان�ين ال يتحدثون
يف ال�سيا�س��ة عل��ى الإطالق ،ونان�سي عج��رم وعمرو دياب
لي�س��ا �إال منوذج��اً .والر�سالة الثانية الت��ي تظهرها القائمة
من وجهة نظر �سعيد هي �أن اجلماعات املتطرفة مل تنجح
ط��وال هذه ال�سن��وات يف فر�ض �أجندتها
حت��ر م
الفكرية التي

بصورة دائمة

الفن على املاليني من ال�شباب العرب.
وتب�ين قائم��ة فورب���س �أن الغلب��ة للفنان�ين العاملني يف
جم��ال املو�سيق��ى� ،إذ احت��وت على  51مو�سيقي�� ًا منهم 9
مغنون على قمة الـ 10الأوائل.
ولوحظت �سيط��رة كبرية للفنانني امل�رصيني على القائمة،
وعددهم  ،46يليهم الفنانون اللبنانيون ،وعددهم .24
"�سيا�سي�� ًا واقت�صادي ًا مير كل م��ن م�رص ولبنان ب�أزمات
ع��دة ،لكن ال يزال لدى مواطني الدولتني قدرة على احرتام
الف��ن برغم �أن �أ�صوات التط��رف عالية فيهما" يقول �سعيد،
وي�ضي��ف �أن الفن ه��و و�سيلة اختارها النا���س للتعبري عن
خوفهم من التطرف.
وح��وت قائمة فورب���س � 37شخ�صية من ع��امل التليفزيون
وال�سينما ،يف طليعتها عادل �إمام.
وجنح املوزع املو�سيق��ى امل�رصي ح�سن ال�شافعي
يف �أن يفر���ض ا�سمه املوزع الوحي��د يف القائمة.
و�ساهم��ت يف جن��اح ال�شافعي يف الع��امل العربي
ع�ضويت��ه يف جلن��ة حتكي��م برنام��ج املواه��ب
الغنائية "�آراب �آيدول" منذ انطالقه.
قائمة الع�رشة الأوائل ...املو�سيقى تك�سب
يف م��ا يل��ي �أ�سم��اء الع��شرة الأوائ��ل بح�س��ب الرتتيب
الوارد يف القائمة:
 1عمرو دياب  30.3 -مليون متابع (على �شبكات
التوا�صل االجتماعي)
 2نان�سي عجرم  48.1 -مليون متابع
� 3إلي�سا  43.5 -مليون متابع
 4كاظم ال�ساهر  19.7 -مليون متابع
 5جنوى كرم  26.6 -مليون متابع
 6عادل �إمام  16.4 -مليون متابع
� 7أ�صالة ن�رصي  22.6 -مليون متابع
� 8أحالم  21.5 -مليون متابع
 9راغب عالمة  13 -مليون متابع
 10جورج و�سوف  9.6 -مليون متابع

ً
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التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
006947827824131

006947828001070

sales@alabshar.com

ads@journaliraq.com

وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابع ��ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل ��ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية  ,وخلدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( اجلورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف �أي من �أ�سواق التطبيقات ميكن �إيجاد التطبيق
اخلا� ��ص بن ��ا ،و� ً
برنامج معني
أي�ضا الدخول �إىل �أي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خ ٍرب �أو
ٍ
و�أي�ض � ً�ا كتاب ��ة �آرائك اخلا�صة ،كما ميكنك م�شاركة اخلرب �أو �إعادة ن�شره على ح�ساباتك اخلا�صة
على �شبكات التوا�صل الإجتماعي كالفي�سبوك  Facebookبكتابة كلمة اجلورنال .
الطباعة :شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

