
وفاء عامر لم تعتذر عن "السر"

دنيا تنتقد غادة عبد الرازق

كيم كارداشيان تهين ترامب

إيميه صياح خارج"ذا فويس" 

نف��ت الفنانة امل�رصية، وفاء عام��ر، اأنباء اعتذارها 
ع��ن امل�سارك��ة يف م�سل�س��ل "ال���رص" للمخرج حممد 

حمدي. 
وقال��ت وف��اء، اإنه��ا وقعت ر�سمي��ًا عل��ى امل�ساركة 
يف بطول��ة امل�سل�س��ل، ولكنها اأرج��اأت ت�سوير اأوىل 
م�ساهده��ا اإىل حني انتهائها من دورها يف م�سل�سل 
"الطوف��ان" للمخرج خريي ب�سارة، وذلك باالتفاق 
مع اجله��ة املنتجة ل� "ال�رص"، حي��ث يتبقى لها 25 
يومًا وتنته��ي من ت�سوير اأح��داث دورها بالكامل. 
وي�س��ارك يف بطول��ة "ال�رص" ح�س��ني فهمي ون�سال 
ال�سافع��ي وماي��ا ن���رصي ومنة ج��ال وكوكبة من 

النجوم، وهو من تاأليف ح�سام مو�سي.

قال��ت الفنانة اال�ستعرا�سية دين��ا، اإن مواطنتها الفنانة 
غ��ادة عبد ال��رازق م��ا زالت متاأث��رة باالنتق��ادات التي 
طالتها ب�سبب مقطعها الفا�سح، الذي بثته عن غري ق�سد 

منذ فرتة، عرب ح�سابها الر�سمي مبوقع "ان�ستغرام".
 واأ�سافت دينا، اأنها مل حتاول االت�سال بغادة عقب تلك 
االأزم��ة، بع��د ورود معلوم��ات اإليها تفيد ب�س��وء حالتها 
النف�سية، م�سرية اإىل اأنها � وتق�سد غادة � تعر�ست حلرب 

�سعواء، رغم اعتذارها عما بدر منها دون ق�سد.
واأو�سح��ت الفنان��ة اال�ستعرا�سي��ة اأن غ��ادة تع��اين من 
مر�ض نف�سي منذ 16 عام، وتلك املعلومة معروفة داخل 
الو�سط الفني، متابع��ة بقولها: "ارحموها، فهي جنمة ال 

ت�ستحق كل هذا اجللد".

ظهرت جنمة تلفزي��ون الواقع االأمريكية كيم كاردا�سيان 
على غاف اإح��دى املجات العاملية، فاأ�سعلت ال�سحافة 
بجملة م��ن الت�رصيحات القا�سية بحق الرئي�ض االأمريكي 

دونالد ترامب.
وقد وجهت النجمة البالغة من العمر 36 عاًما، انتقادات 
�سيا�سي��ة ثقيل��ة، قالت فيه��ا اإّن اأي �سخ���ض ي�ستطيع اأن 
يحك��م الوالي��ات املتح��دة اأف�س��ل م��ن دونال��د ترام��ب، 
وتابعت: "حتى ابنت��ي ال�سغرية قادرة على حكم اأمريكا 
اأف�س��ل من��ه". واأ�س��ارت كاردا�سيان خ��ال حديثها، اإىل 
اأنه��ا دائًم��ا م��ا تك��ون ح��ذرة حني تتكل��م ع��ن الق�سايا 
واملوا�سي��ع ال�سيا�سي��ة، الأّن الكثري من ال��كام يتم فهمه 

يف �سياق خاطئ.

بع��د اجل��دل الكبري ال��ذي اأُث��ري يف الف��رتة االأخ��رية حول 
م�سارك��ة املمثل��ة ومقدم��ة الربامج اإمييه �سي��اح يف "ذا 
فوي���ض" و"ذا فوي�ض كي��دز"، خرجت �سي��اح عن �سمتها 
لتو�س��ح حقيقة االأمر، موؤكدة اأن املفاو�سات مع اإدارة ال� 
MBC مل تثمر عن تعاون جديد يف املو�سمني القادمني 

من برناجمي املواهب ال�سهريين.
وقال��ت �سي��اح عرب ح�سابه��ا اخلا�ض عل��ى موقع تويرت: 
"لاأ�س��ف املفاو�س��ات م��ا و�سل��ت خلواتيمه��ا ال�سعيدة 
ولنتيج��ة اإيجابي��ة، ولكن اأكي��د هيدا االأمر م��ا بيلغي اأبداً 

احرتامي وحمبتي للربنامج واملحطة".
رب..  ي��ا  وللجمي��ع  دامي��ا  "بالتوفي��ق  قائل��ة:  وختم��ت 

بحبكن".

كعادتها ن�شرت الإعالمية الكويتية حليمة بولند مقطع من الفيديو عرب ح�شابها الر�شمي على موقع تطبيق ال�شناب �شات ظهرت فيه ابنتيها يف اأجواء 
عيد الأ�شحى املبارك.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

"ع�س��ت �رصاع��ًا بني الدي��ن والفن واخ��رتت ال�سع��ادة".. هذا 
التف�س��ري ال��ذي قدمت��ه الفنان��ة اللبنانية اأمل حج��ازي لتربير 
قرار ارتدائه��ا احلجاب يف يوم عرفة اخلمي���ض املا�سي، لكنه 
لي���ض باالأمر اجلدي��د يف الو�سط الفني، فق��د �سبقتها الكثري من 
الفنان��ات، لك��ن اأ�سواء ال�سهرة اأع��ادت البع�ض منهن اإىل عامل 
الف��ن رغم ارتدائهن احلجاب، فيما امتنعت فنانات عن الظهور 
جم��دداً يف اأي اأعمال اأو اإط��االت اإعامية، ا�ستناداً لقاعدة من 
وجه��ة نظره��ن تق��ول اإن "الفن واحلج��اب خط��ان متوازيان 
ال يلتقي��ان مطلق��ًا". فنان��ات اتخ��ذن ق��رار االعت��زال يف اأوج 
ال�سهرة والعطاء الفني، واأخريات حتجنب بعد اأن خفتت اأ�سواء 
النجومي��ة من حولهن، وبع�سهن اقتن��ع باحلجاب بعد حلم اأو 
موق��ف. وكما اختلفن يف توقيت احلج��اب اختلفن يف احلفاظ 

عليه والعودة اإىل التمثيل اأو االلتزام باالعتزال.
الفنانة هالة فاخر 

ب�س��كل مفاجئ، ق��ررت ارتداء احلج��اب ع��ام 2010 واعتزال 
التمثي��ل من خال ظهوره��ا مبقابلة تلفزيوني��ة وهي مرتدية 
احلج��اب، اإال اأنها عادت م��رة اأخرى للتمثي��ل وقامت بالعديد 
م��ن االأدوار ب�سعر "م�ستعار" حت��ى تتمكن من تقدمي الدور من 

دون اأن يوؤثر ذلك -من وجهة نظرها- على حجابها.
الفنانة حا �سيحا 

اأعلن��ت اعتزاله��ا الف��ن عقب فيل��م "كام��ل االأو�س��اف"، الذي 
ظهرت خاله مرتدية احلجاب عام 2006 حتى االآن، مل تظهر 

حا �سيحة يف اأي و�سيلة اإعامية. 
 الفنانة حنان ترك 

ظه��رت مردتية غط��اء ال�سع��ر يف 2005 من خ��ال م�سل�سلها 
اأوالد ال�س��وارع، وبعد فرتة اأعلن��ت ارتداءها احلجاب ووا�سلت 
العم��ل الفن��ي. يف اأغ�سط���ض )اآب( 2012 ق��ررت اعتزال العمل 

الفني.
 الفنانة منى عبد الغني 

منذ ارتداء الفنانة منى عبد الغني للحجاب عام 2001 متيزت 
جمي��ع اإطاالتها بااللتزام التام باحل�سم��ة املرافقة للحجاب، 
واخت��ريت ه��ذا الع��ام كاأف�س��ل ممثل��ة ظه��رت باحلج��اب يف 

التلفزيون. 
 الفنانة �سابرين 

بع��د النج��اح الكبري ال��ذي حقق��ه م�سل�سله��ا "اأم كلث��وم" عام 
2000، اعتزلت الفنانة �سابرين الفن لفرتة، والتزمت بارتداء 
احلج��اب، وقال��ت اإنه��ا ابتع��دت لف��رتة ع��ن الف��ن، واأن جناح 
م�سل�سله��ا اأم كلث��وم اأخافه��ا. وبعد �سن��وات من اعت��زال الفن، 
ع��ادت الفنانة �سابرين مرة اأخ��رى للم�ساركة يف اأعمال فنية 
خمتلفة، وهي ترتدي احلجاب. لكنها عادت للتمثيل م�ستخدمة 
ال�سع��ر امل�ستعار حلجب �سعرهم الطبيعي باعتبار اأنها حمجبة 
اأثناء ت�سوير اأعمالها الفنية، وكانت من اأول الفنانات اللواتي 
ي�ستخدم��ن ال�سع��ر امل�ستع��ار مما اأث��ار اجلدل ط��وال ال�سنوات 

املا�سية حيث اتهمها جمهورها بالتاعب باحلجاب.
 الفنانة امل�رصية �سهري البابلي 

اعتزلت عام 1997 بع��د ارتدائها احلجاب معرتفة اأنها عانت 
مادي��ًا بع��د ارتدائه��ا احلج��اب، لكنها ع��ادت اإىل يف رم�سان 
2005 مب�سل�س��ل "قل��ب حبيب��ة" م��ع و�سع ���رصوط �سارمة 

عنوانها "الفن الهادف". 
الفنانة �سهري رمزي 

�ساركت الفنانة �سهري رمزي يف عدد من االأعمال بعد ارتدائها 
احلج��اب ع��ام 1993 وم��ن اأحدثه��ا م�سل�س��ل ق���رص الع�ساق 
املعرو���ض يف �سب��اق رم�س��ان اجل��اري، وتوؤم��ن اأي�س��ًا باأن 
احلج��اب ال يتعار�ض مع التمثي��ل يف �سيء، ورغم اأنها ظهرت 
باحلج��اب اإال اأنها رف�س��ت متامًا ارت��داء الباروكة على عك�ض 

هالة فاخر و�سابرين. 

بين صراع الدنيا واآلخرة ...
أبرز 10 فنانات ارتدين الحجاب

تكشف عن أسرار 
"الشارع اللي ورانا" كان مغرمًا باألميرة ديانا 

ك�سف��ت الفنانة لبلبة عن اأ�رصار قبوله��ا امل�ساركة يف بطولة م�سل�سل 
"ال�س��ارع الل��ي وران��ا"، موؤكدة اأنها تق��دم �سخ�سية جدي��دة متامًا 
عل��ى م�سريتها الفني��ة، حيث تدور اأح��داث امل�سل�سل ح��ول الهاو�ض 
والتخاري��ف واالأرواح الت��ي ت�سك��ن املن��ازل و�سوف تظه��ر اأكرث من 
�سخ�سي��ة يف اأزمنة خمتلفة بجانب انه يلقي ال�سوء اأي�سًا على حياة 
املر�س��ى النف�سيني واالأ�سباب الت��ي اأدت اإىل مر�سهم وكيف يتعامل 
معه��م املجتمع. لبلب��ة اأكدت اأنها تق��دم دور اأم يف عائلة مكونة من 
خم�س��ة اأفراد، وتدور االأح��داث يف اأزمنة خمتلفة يع��ود بعدها للعام 
1800، وله��ذا ا�ستعانت مباب�ض غريب��ة وقامت بت�سميم نيو لوك 
خمتل��ف يتنا�س��ب مع الزم��ن الذي تظهر في��ه ال�سخ�سي��ة. واأ�سافت: 
"اأ�رصة امل�سل�سل ح�سلت على اإجازة طوال فرتة عيد االأ�سحى ولكن 
من املقرر العودة للت�سوير قريبًا مع النجوم درة وفاروق الفي�ساوي 

واأحمد حامت و�سريين ون�رصين اأمني واأحمد عزمي وهند عبدالعليم.

فّج��ر م��ات فيدي�ض ، احلار���ض ال�سخ�سي مللك الب��وب الراحل مايكل 
جاك�س��ون ، مفاجاة من العيار الثقيل، اإذ ك�سف اأن االأخري كان واقعًا 

يف حب االأمرية ديانا ، كما اأراد الزواج منها.
واأو�سح��ت �سحيفة  اأمريكية اأن الثنائي تبادل مكاملات هاتفية يف 
اأوق��ات متاأخ��رة من الليل، وظ��ل جاك�سون متعلقًا به��ا لفرتة طويلة 
ورغ��ب يف تطوي��ر العاقة بينهم��ا ب�سدة، ولكن العاق��ة مل ت�سهد اأي 

تقدم.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن جاك�سون التقى بديانا مرة واحدة يف 16 
يولي��و، خال جولته يف ع��ام 1988، لكنه ���رصف اآالف الدوالرات 

على االإت�سال بها يف ق�رص كينغ�ستون امللكي بربيطانيا.
 ي�س��ار اىل اأن حمب��ي االأم��رية الربيطاني��ة الراحلة ديان��ا اأحيوا ليلة 
اخلمي���ض ذكرى رحيلها ال�20، وو�سعوا ال�سموع والورود على اأبواب 

الق�رص الذي عا�ست فيه.

ا وقع فيه��ا اأغلب جن��وم الط��رب العربي  مواق��ف حمرج��ة ج��دًّ
ط��وال االأعوام القليلة املا�سية، بعدم��ا ك�سفت مواقع التوا�سل 
االجتماع��ي "حقيق��ة اأجمادهم العاملية"، وكي��ف مُتنح بع�ض 
اجلوائ��ز له��م مقابل االأم��وال، ومت ف�س��ح التكرمي��ات املزيفة 
واالألق��اب الدولية "املزورة" ..وقائم��ة ال�سحايا تطول لت�سمل 
�سريي��ن عبد الوهاب التى مّت تن�سيبها "�سفرية وهمية" للنوايا 
احل�سن��ة، واأخرًيا النجم تامر ح�سني بع��د ف�سح حقيقة الب�سمة 

مدفوعة االأجر يف هوليوود.
ال�سفرية �سريين عبد الوهاب

اأ�سهر واقعة ن�سب واحتيال تعّر�ض لها النجوم يف �سبيل البحث 
عن جمد عاملي والقاب دولية، كانت من ن�سيب املطربة �سريين 
عبد الوهاب، التي �سمحت ملنظمة ادعت اأنها دولية، اأن تخرتق 
اإحدى حفاتها الر�سمية بح�سور زوجة رئي�ض جمهورية م�رص، 
م��ن اأجل تن�سيبها �سفرية النوايا احل�سنة جلهود مكافحة الفقر 
واجلوع، وت�سليمها احلقيبة الدبلوما�سية، ووثيقة التن�سيب، ثم 
تبنّي يف ما بعد اأّن املنظمة املزعومة لي�ست ذات �سفة، وا�سدر 
ا لتربئة املنظمة  مكت��ب االأمم املتحدة يف القاه��رة بياًنا ر�سميًّ

العاملية من موجة الن�سب با�سمها على النجوم.
البي��ان اأك��د اأّن هناك �س��وء فهم، فا وج��ود ملنظمة حتمل ا�سم 
"االأم�س��ام" تابع��ة لاأمم املتح��دة كما ورد يف اخل��رب الوارد 
عرب املكتب االعامي ل�سريي��ن، و�سددت االأمم املتحدة على اأّن 
االأخبار املتعلقة به��ا يتم االإعان عنها فقط عرب هيئات االأمم 
املتح��دة واملتحدثني الر�سميني با�سمه��ا، وال يحق الأي فرد اأو 

منظمة من خارج االأمم املتحدة اأن يتحدث با�سمها.
 تامر ح�سني من اأزمة غيني�ض لف�سيحة الب�سمة

تام��ر ح�سني له تاري��خ طويل يف رحلة البح��ث عن االجنازات 
العاملية، ولكّن اأغلب حماوالته تنتهي باأزمات كربى وت�سكيك 
يف �سح��ة التكرمي، والواقعة االأ�سه��ر لي�ست االأخرية بخ�سو�ض 
ال�سين��ي يف  امل�ساه��ري بامل���رصح  النج��وم يف مم��ر  ب�سم��ة 
هولي��وود، واإمنا يف اّدعائه اأنه اأول فنان عربي ُيدرج ا�سمه يف 
مو�سوع��ة غيني�ض لارق��ام القيا�سية، بعدما ق��ام بتنظيم اأكرب 

حملة دولية للتربع بالدم، واملفاجاأة اأّن الواقعة بكل تفا�سيلها 
�سحيحة، ب�رصط اأن حتذف ا�سم تامر من الق�سة، الأّن املكرمني 
ه��م جمموع��ة من ال�سب��اب الذين ا�رصف��وا على احلمل��ة، ودعوا 
تامر حل�س��ور حفل التكرمي النهائي له��م، وحمل النجم ال�ساب 
ال�سهادة وقام بالوقوف بها اأمام عد�سات امل�سورين، لايحاء 
باأّن التكرمي له، ولكّن �سجات املو�سوعة العاملية اأعادت احلق 

الأ�سحابه، ون�سبت الق�سة ملبادرة "نب�ض احلياة".
وم��ا زاد من اأزمة تام��ر، اأّن مو�سوعة غيني�ض عادت جمدًدا اإىل 
القاهرة لتكرمي املطرب عم��رو دياب، واأعلنت �رصاحة اأنه اأول 
مط��رب م�رصي ي��درج ا�سمه داخ��ل املو�سوعة، باعتب��اره اأول 
مط��رب عرب��ي يح�سل على 7 م��ن جوائز املو�سيق��ى العاملية، 
��ا االأك��رث مبيع��ات يف ال�رصق االأو�سط، من��ذ عام 1989،  واأي�سً
ومت ت�سلي��م اجلائ��زة م��ن قبل اأحم��د جرب ع�سو هيئ��ة التحكيم 

ب�"غيني�ض"، لله�سبة عمرو دياب، داخل مكتبه بالقاهرة.
 األقاب دبلوما�سية مزيفة لهوؤالء النجوم

ال�سج��ة املثارة حول زي��ف تكرمي تامر ح�سن��ي يف هوليوود، 

غّطت عل��ى ف�سيحة كربى جرت وقائعها موؤخ��ًرا يف القاهرة، 
حيث �سه��دت قاعة االحتف��االت واملوؤمترات بجامع��ة االأزهر، 
حف��ًا نّظم��ه اأح��د املراكز يطلق علي��ه "ال�سام ال��دويل حلقوق 
االإن�س��ان"، ق��ام خال��ه بتوزي��ع االألق��اب الدبلوما�سي��ة عل��ى 
عدد م��ن جنوم الفن واالإع��ام، ومنح ال�سي��وف �سهادات تفيد 
بتعيينه��م �سف��راء لل�س��ام والنواي��ا احل�سن��ة، وكان م��ن اأب��رز 
ال�سخ�سي��ات الفني��ة الت��ي ح�سلت عل��ى اللقب: حن��ان �سوقي، 
ورج��اء اجلداوي، وعاي��دة غني��م، ومادلني ط��رب، وفادية عبد 
الغني، واأحمد ماهر، وتبني يف ما بعد اأّن التكرمي وهمي، بعدما 
اأعلن��ت جامعة االأزهر اأنها ال تعل��م �سيًئا عن املو�سوع، كما ال 
توج��د لديها معلومات عن حقيقة املركز اأو االألقاب املمنوحة، 
وال معاي��ري االختيار. ويف الوقت نف�سه، جرت احتفالية مماثلة 
منحت لقب �سفري النوايا احل�سنة للنجوم، حممد ثروت، وعفاف 
�سعي��ب، وفردو�ض عب��د احلميد، ولك��ن عرب موؤ�س�س��ة الت�سامن 
امل�رصي العرب��ي، ويبدو اأّن االمم املتحدة مّلت من تو�سيح اّن 

ا فالتزمت ال�سمت. هذه االألقاب غري معرتف بها عامليًّ

جوائز وتكريمات "وهمية" وألقاب دبلوماسية للبيع لبلبة مايكل 
جاكسون

الن , وملتابعة اخر امل�ش����تجدات التي تظهر على ال�ش����احة 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 بنا, واأي�ش����ًا الدخول اإىل اأي �ش����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتابة اآرائك اخلا�ش����ة, 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 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم

بصورة دائمة

ads@journaliraq.com sales@alabshar.com 006947827824131006947828001070

متابعة_ الجورنال 


