
وعد ترفض الصلح مع لجين 

ديانا حداد تحرج بثينة الرئيسي 

اعتقال مغني الراب نيللي 

مريم حسين تثير الجدل مع ابنتها

برنام��ج  يف  وجوده��ا  خ��ال  وع��د  الفنان��ة  رف�ض��ت 
تلفزي��وين اأن تقوم مبب��ادرة ال�ضلح مع الإعامية جلني 
عم��ران، موؤكدة على وجود خاف بينهم��ا حقًا ولكنها 

لن تك�ضف عن تفا�ضيله.
و�ض��ددت وعد على اأن جلني عم��ران اأخت وعزيزة قائلة: 
"الأخوات يختلفون عادي"، م�ضيفة اأن بينهما وجهات 
نظ��ر خمتلف��ة ولكنها ل حت��ب اأن تتحدث ع��ن تفا�ضيل 
اأزمتهم��ا. وعندم��ا ح��اول مقدم��ي الربنام��ج اأن ينهوا 
اخل��اف بني وعد وجل��ني عمران ليطلبوا م��ن �ضيفتهم 
عم��ل مبادرة لل�ضل��ح اأو لعتابها، رف�ض��ت وعد بدورها 
قائل��ة: "ل م�ضكل��ة مع جل��ني وهي من ان�ضحب��ت الأول، 

كما تراين اراك ومن يغلط معي �ضعب".

 تبادلت النجمتان ديانا حداد وبثينة الرئي�ضي جمموعة من 
الفيديوه��ات الطريفة موؤخراً ع��رب تطبيق �ضناب �ضات، ويف 
اأحدث فيديو تداوله الن�ضطاء، ظهرت ديانا وهي توجه �ضوؤاًل 
غريب��ًا لبثينة.  قالت ديانا حداد: "ملاذا متتلىء امل�ضل�ضات 
اخلليجي��ة دائم��ًا بال�ضفع��ات وامل�ضاج��رات وال���رب؟"، 
ف��ردت بثينة بطريق��ة طريف��ة: "اجلمهور يحب هك��ذا.. فهو 
يح��ب التفاعل م��ع الق�ض��ة الجتماعية"، لتقاطعه��ا ديانا 
ب�ضوؤال خبي��ث: "اإذن اأنتم نكديني؟" مم��ا اأثار حفيظة بثينة 
الرئي�ض��ي.  ث��م ردت بثين��ة الرئي�ض��ي بطريق��ة طريفة: "هل 
حتاول��ني ال�ضخري��ة من��ي اأم��ام املتابعني؟" ف��ردت ديانا: 
"اجلمهور  اأنا اأو�ضل الر�ضالة".. فقال��ت بثينة:  "بالعك���س.. 
ل يح��ب امل�ضل�ض��ات الكوميدية. اأنتي ل متثل��ني.. اإذا دخلِت 

م�ضل�ضل.. �ضتنجحني فوراً من اأول عمل.. �ضدقيني".

    قال��ت ال�رط��ة اإن مغني ال��راب الأمريكي ال�ضهري 
نيلل��ي احلا�ض��ل عل��ى جائ��زة غرامي اعتق��ل قرب 
�ضياتل يف ال�ضاعات الأوىل من �ضباح ال�ضبت بعدما 
اتهمت��ه امراأة بالعت��داء اجلن�ضي عليه��ا يف حافلة 

�ضياحية.
وقال��ت ال�رطة املحلية يف بي��ان اإن امراأة ات�ضلت 
بخ��ط ال�ضتغاث��ة )911( لاإب��اغ ع��ن تعر�ضه��ا 
لعت��داء جن�ض��ي اأثن��اء توق��ف احلافل��ة عن��د مركز 
للت�ض��وق يف اأوب��رن التي تقع على بع��د اأقل من 32 

كيلومرتاً جنوبي �ضياتل.
وقالت �رط��ة اأوبرن يف بيانه��ا اإن رجال ال�رطة 
حقق��وا يف ب��اغ امل��راأة واعتقل��ت نيلل��ي قبل فجر 

اأم�س.

ن�رت الفنانة املغربية مرمي ح�ضني مقطع فيديو لها 
م��ع ابنتها ظهرت في��ه وهي حتاول في��ه اأن جتربها 
عل��ى الن��وم دون فائ��دة. وكعادته��ا مل تظه��ر م��رمي 
ح�ض��ني يف الفيدي��و وجه ابنته��ا بل اكتف��ت بت�ضوير 

يديها وهي تلعب.
وقد حاولت م��رمي يف الفيديو تعليم ابنتها على نطق 
كلم��ة بابا والت��ي جنح��ت بالفعل بقوله��ا وتكرارها 

اأكرث من مرة.
وق��د انهالت الكث��ري م��ن التعليق��ات املتعاطفة على 
الفيديو الذي اأثار �ضجة كبرية بني متابعيها مبا�رًة 
والت��ي كانت متباينه بني متعاطف مع الطفلة، ولئم 

ملرمي.

املغنية جنيفر لوبيز و�ساحب اأغنية "دي�سبا�سيتو" لوي�س فون�سي يقومان  بت�سجيل اأغنية يعود ريعها لبورتوريكو التي تعر�ست لأ�سرار ج�سيمة 
جراء الإع�سار ماريا ال�سهر الفائت.
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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 الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
 اأب��دت الفنانة �ضيم��اء �ضبت انزعاجها من املراك��ز الطيبة التي 
تدع��ي اأنها ال�ضبب وراء نحافتها الت��ي اأطلت بها موؤخراً، لتوجه 
ر�ضال��ة �ضارمة لكل من يحاول الن�ض��ب م�ضتغًا ا�ضمها. وقالت 
�ضيم��اء �ضبت من خال فيدي��و على ح�ضابها على ان�ضتقرام، باأن 
���ر ر�ضاقته��ا وج�ضمها املنح��وت ه��و اإجرائها لعملي��ة تكميم 
مع��دة وعملية "كونت��ور" للج�ضم، معلنة انزعاجه��ا من املراكز 
وبع���س ال���ركات التي تبي��ع م�ضتح���رات طيب��ة للتخ�ضي�س 
بادعائهم��ا باأنهما ال�ضب��ب وراء نحافتها. واأك��دت �ضيماء �ضبت 
اأنه��ا تتبع حاليًا نظ��ام غذائي �ضحي م��ع ممار�ضتها للتمارين 
الريا�ضي��ة، حتى تواظب على نتيجة عملت��ي التنحيف. و�ضددت 
�ضيم��اء �ضب��ت اأنها �ضتلج��اأ للق�ضاء �ض��د كل من ي�ضتغ��ل ا�ضمها 
للرتوي��ج ع��ن منتج��ات للتنحي��ف، ويدع��ي اأن��ه ال�ضب��ب وراء 
خ�ضارته��ا لوزنه��ا الزائ��د. واأعلن��ت �ضيم��اء �ضبت ب��كل �راحة 
جلمهوره��ا عن املكان ال��ذي اأجرت فيه عمليت��ي التنحيف، مع 
و�ضعها لرقم الهاتف اخلا�س باملركز الطبي يف حالة من يريد 
التوا�ض��ل. ومن جانبهم، عل��ق حمبو �ضيماء �ضب��ت على الفيديو 
ال��ذي ن�رته معلنني حمبتهم الكبرية ل�راحتها، واأنها حتدثت 

باأمر نحافتها بكل �ضفافية.

فاجاأت الفنانة مي عز الدين حمبيها على ان�ضتقرام بالك�ضف 
ع��ن موهبتها اخلفية، التي ل يعرف عنها اأحد وهي موهبة 
ت�ضفي��ف ال�ضعر بال�ضفائ��ر ذات الأ�ض��كال الغريبة. ون�رت 
مي ع��ز الدين �ض��ورة ل�ضعر فت��اة بت�ريحة غريب��ة ال�ضكل 
تعتم��د على ال�ضفائر املتداخلة، وعلقت على ال�ضورة قائلة: 
"عماي��ل ايديا من هويات��ي املف�ضلة �ضكر خا�س للموديل 
كان نف�ض��ي اأقدر اأعملهم لنف�ضي لك��ن لاأ�ضف، معرف�س غري 
اإين اأعمله��م لغ��ريي". وانهال��ت التعليقات عل��ى �ضورة مي 
ع��ز الدين الت��ي ك�ضفت به��ا ع��ن هوايتها ال�ري��ة، ليتغزل 
حمبيه��ا مبوهبته��ا الرائع��ة يف ت�ضفيف ال�ضع��ر بال�ضفائر 
املتداخل��ة. وطالب حمبو مي عز الدي��ن منها اأن ت�ضور لهم 

فيدي��و، طريق��ة عم��ل ت�ريح��ة ال�ضفائر 
حت��ى ي�ضتطيع��وا اأن يقلدوها 

ويف �ضياق الأعم��ال الفنية، 
تناف���س  اأن  املنتظ��ر  م��ن 
م��ي ع��ز الدي��ن يف ال�ضباق 
الرم�ض��اين يف عام 2018 

عن��وان  يحم��ل  مب�ضل�ض��ل 
"ر�ضائ��ل"، بع��د اأن اعت��ذرت 

ع��ن امل�ضاركة ه��ذا العام 
2017، نظ��راً ل�ضي��ق 
الوق��ت. و�ض��وف تبداأ 
مي عز الدين ت�ضوير 
املنتظ��ر  م�ضل�ضله��ا 
ينته��ي  اأن  مبج��رد 

املخ��رج اإبراهيم فخر، 
من اختيار باقي فريق 

العمل.

شيماء سبت غاضبة وتهدد 
باللجوء إلى القضاء 

مي عز الدين تفاجئ الجمهور 
بموهبتها 

عاشور يدخل القفص 
الذهبي 

مافعلنه بنات شيرين 
في عيد ميالدها

بع��د حفل الزف��اف املميز، و�ض��ل املطرب تامر عا�ض��ور وزوجته 
�ضم��ر اأب��و �ضق��ة اإىل فيين��ا �ضم��ن جول��ة اوروبي��ة ل�ضه��ر الع�ضل، 
واأي�ض��ًا لإحي��اء حف��ل غنائي كبري وذل��ك مبقر الن��ادي امل�ري 
بفيين��ا. ويف اأول ظهور للثنائي بع��د احتفالهما بزفافهما ا باأحد 
الفنادق الكربى يف القاهرة و�ضط ح�ضور عدد كبري من جنوم الفن 
وال�ضخ�ضي��ات العامة، انت�رت على مواق��ع التوا�ضل الجتماعي 
جمموع��ة �ض��ور للعرو�ض��ني اأثن��اء و�ضولهما على املط��ار، حيث 
ا�ضتقب��ا بحف��ارة وكان عا�ضور يحم��ل يف يده باقة م��ن الورود. 
م��ن جهة ثاني��ة، حر���س عا�ضور عل��ى التعبري عن حب��ه لزوجته 
بع��د �ضاع��ات من زواجهم��ا، من خال ن���ره ل�ض��ورة لهما على 
"ان�ضتغرام" من حفل زفافهما، وعلق عليها قائا : "حبيبتي اللي 
ربنا جمعني بيها ربنا يخليها ليا". يذكر اأن عا�ضور احتفل بحفل 

زفافه على �ضمر، باأحد الفنادق الكربى بالقاهرة.

تداول م�ضتخدمون ل�ضبكات التوا�ضل الجتماعي مقطع فيديو 
للفنان��ة امل�ري��ة �ضريي��ن عب��د الوّهاب م��ع ابنتيه��ا اللتني 
فاجاآت��ا والدتهم��ا بالحتف��ال مبنا�ضبة ذكرى ي��وم ميادها 
خ��ال اإحيائها حفله��ا الغنائي �ضمن مهرج��ان البحر امليت 

يف الأردن.
واأح���رت م��رمي وهنا م��ع والدهم��ا وطليق �ضريي��ن املوزع 
املو�ضيق��ي حمم��د م�ضطف��ى قال��ب حل��وى كب��ري اإىل امل�رح 
خ��ال غنائها لتق��وم �ضريين باحت�ض��ان وتقبيل طفلتيها يف 

ظل ت�ضفيق كل احل�ضور.
واحتف��ل طليق �ضريين حممد م�ضطفى بها يف كوالي�س احلفل، 
اإذ جتمع��ه عاق��ة طيب��ة ب�ضريين عل��ى الرغم م��ن النف�ضال، 
بخا�ض��ٍة اأنهما يتفهمان �رورة وج��ود توا�ضل دائم بينهما 

لعدم تاأثري النف�ضال على نف�ضية طفلتيهما.

يتعّر���س امل�ضاه��ري والنج��وم ملواقف وحلظ��ات حمرجة 
ل ُيح�ض��دون عليه��ا اأبًدا من ف��رتة اإىل اأخ��رى... ووّثق هذا 
الفيدي��و، املواقف التي حدث��ت لنجوم اختلف��ت وتفاوتت 
درجة �ضهرته��م، لكّن الإحراج كان �ضّي��د املوقف واخلجل 
ا واأّن الكامريا قد �ضّجلت كل �ضيء،  �ضيط��ر عليهم، خ�ضو�ضً

واملايني من النا�س قد �ضاهدوا ما وقعوا فيه.
املطرب��ة اللبنانية نان�ضي عجرم حّلت �ضيفة على برنامج 
"كل ي��وم جمع��ة"، الذى يقدم��ه الإعامي عم��رو اأديب، 
عل��ى �ضا�ضة قناة one، وقي��ل اإّن احللقة خم�ض�ضة لتفتح 
نان�ض��ي �ضن��دوق اأ�راره��ا، وتك�ض��ف تفا�ضي��ل حياته��ا 
ال�ضخ�ضي��ة وم�ضوارها الفني، وكوالي���س عاقتها بالو�ضط 
الفني وم�ضتقبلها، ولكن ما مل تتوقعه املطربة الرقيقة اأن 
ي�ضاألها املذيع عمرو اأديب هذا ال�ضوؤال: " انتي ازاي جوزك 
بيتحم��ل كل اجلم��ال دا يطل��ع للم�ض��ارح.. وكل الرجالة " 

وهكذا اأجابته .. �ضريين عبد الوهاب وامللّقن
الفنان��ة �ضريي��ن عب��د الوهاب فتح��ت كل اب��واب ال�راع 
مع املط��رب عمرو دي��اب، بعدما اعرتف��ت �راحة باأنها 
تعمدت اهانته يف حفل زفاف كندة علو�س وعمرو يو�ضف، 
وبلغ ح��ّد اعتزازه��ا بنف�ضها اأن اعت��ربت نف�ضها الهرم يف 
مواجه��ة لق��ب اله�ضبة، ولكنه��ا تعر�ض��ت ملوقف حمرج 
ا اأثن��اء مداخل��ة هاتفي��ة م��ع العامي عم��رو اأديب،  ج��دًّ
بعدم��ا تبنّي للجميع اأّن كل م��ا تقوله على الهواء مبا�رة 
جم��ّرد  تعليم��ات م��ن ملّقن يجل���س بجواره��ا ومل ُتعرف 
هويت��ه حتى الآن. الفنانة واملطرب��ة اللبنانية اإلي�ضا حّلت 
�ضيفة على الإعامي م�ضطفى اآغا يف احللقة النهائية من 
برنام��ج )احلل��م( ، والتي مت الإعان فيها ع��ن ا�ضم الفائز 
باجلائ��زة الك��ربى يف هذا الربنامج ال�ضه��ري، وخال هذه 
احللقة قام )م�ضطفى اآغا( بو�ضع الفنانة اإلي�ضا يف موقف 
حم��رج للغاية على اله��واء مبا�رة واأم��ام اجلميع. وذلك 
قب��ل اإعان ا�ض��م الفائز بجائزة امللي��ون دولر، حيث قام 
م�ضطفى اآغا بالتغزل يف كام اإلي�ضا وا�ضلوبها يف الكام، 
حي��ث ق��ال لها: اإن��ِت م�س ب���س غنائك حلو، كم��ان حكيك 

حل��و، اإنِت بعد كّلك حلوة، فردت اإلي�ضا بخجل عليه : �ضكًرا، 
هيدا غزل م�س مبّطن.. هيدا غزل غزل.

�ضهري رمزي واحلذاء املقطوع
ا  تعر�ضت الفنان��ة القديرة �ضهري رمزي، ملوقف حمرج جدًّ
عل��ى الهواء، خ��ال لقائها بالإعامي وائ��ل الإبرا�ضي يف 
حلقة من برنامج العا�رة م�ضاًءا، الذي يذاع عرب ف�ضائية 
درمي، حي��ث ك�ض��ف ع��ن تعّر�ضه��ا حل��ادث �ض��ري ب�ضي��ط 
اأثن��اء ذهابه��ا لاأ�ضتدي��و، وهو م��ا اأدى اإىل قطع حذائها، 
وا�ضط��رت اإىل ارت��داء ح��ذاء اآخر غري مائ��م للظهور على 

ال�ضا�ضة.
طفلة ت�ضع جنوى كرم يف موقف �ضعب

و�ضع الفنان اأحمد حلم��ي املطربة جنوى كرم يف موقف 
Arabs Got Ta l"  حم��رج اأثن��اء تقدميه��ا برنام��ج
ent"، عندم��ا حتدث��ت جن��وى كرم م��ع مت�ضابقة تدعى 
اإلي�ض��ا اأحمد من م�ر، والطفلة مل تفه��م لغتها، ما ا�ضطر 
اأن يتدخ��ل اأحم��د حلمي ليفه��م الطفلة ما تقول��ه النجمة. 
ق��ال اأحم��د حلمي للمت�ضابق��ة: "انتي عارفة ه��ّي بتقولك 
ايه؟!، لن هي بتكلمك بطريقة غريبة �ضح"، فردت الطفلة 

ب� "ل معرف�س.. وانا معرفها�س مني من الأ�ضا�س"
م��ن جانبها علقت الفنان��ة جنوى كرم: "انا تانت جنوى ، 
ا�ضمعن��ى تعريف اأحمد حلمي، واأن��ا لأ.. خا�س اتكلم اأنت 

معها يا حلمي". 

نجمات تعرضن لمواقف محرجة على الهواء آخرهن شيرين عبد الوهاب تامر هذا

الن , وملتابعة اخر امل�س����تجدات التي تظهر على ال�س����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�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�س بنا, واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة 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 
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