
إلغاء زفاف مي حلمي رشاد وعقد 
قران هنا شيحة وأحمد فلوكس

وفاة أحد نجوم "افتح يا 
سمسم"

تايلور سويفت تجدد دعوتها 
للمشاركة في االنتخابات القادمة

هل يخضع تامر حسني لعملية 
جراحية؟

عل��ى الرغ��م م��ن ق�ش��ة احل��ب الكب��رة الت��ي عا�شته��ا 
الإعالمي��ة مي حلم��ي مع الفن��ان حممد ر�ش��اد، والتي 
حتدثا عنها يف اأكرث من منا�شبة خالل الأيام املا�شية، 
مل تكتم��ل مرا�ش��م زواجهم��ا قب��ل اأق��ل من �شاع��ة على 
ب��دء مرا�شم عق��د الق��ران. وو�شلت العرو���س مي حلمي 
وعري�شه��ا حممد ر�ش��اد اإىل الفندق ال��ذي كان يفرت�س 
اأن ي�شه��د عق��د قرانهم��ا وحفل الزف��اف ال�شخ��م اإل اأن 
ال�شاع��ات الأخرة خالل الإ�شتع��داد ملرا�شم عقد القران 
حمل��ت تطورات بني العائلتني فيما يتعلق باحلديث عن 
املوؤخ��ر والقائم��ة التي �شيت��م كتابته��ا للعرو�س، ومع 
تزاي��د نق��اط الإختالف، مت التف��اق على اإلغ��اء مرا�شم 

الزواج. 

اأف��ادت تويف الفنان ال�ش��وري توفيق الع�شا يف 
م�شفى الأ�شد اجلامعي ع��ن عمر ناهز ال�شبعني 
عام��ًا اإثر معان��اة مع املر�س بع��د رحلة فنية 
يف ال�شينم��ا والدرام��ا التلفزيوني��ة والأعم��ال 

املدبلجة.
والع�ش��ا من موالي��د بروت ع��ام 1948 بداأت 
م�شرت��ه م��ع الفن �شن��ة 1961 ع��ر امل�شل�شل 
التلفزي��وين "رابعة العدوية" ثم عمل يف العديد 
م��ن الأف��الم ال�شوري��ة الت��ي اأنتجه��ا القط��اع 
اخلا���س م��ع جن��وم الكوميدي��ا اأمث��ال دري��د 
حلام ونه��اد قلعي وعبد اللطيف فتحي ورفيق 

�شبيعي وزياد مولوي واآخرين. 

نا�ش��دت املغني��ة الأمريكي��ة تايلور�شويف��ت متابعيه��ا 
جمدداً بامل�شاركة يف النتخابات الن�شفية القادمة يف 
اأمريكا خالل �شهر نوفمر )ت�رشين الثاين( القادم، وذلك 
للم��رة الثانية بعد اإع��الن موقفها ال�شيا�ش��ي وتاأييدها 
احل��زب  ل�شيا�ش��ات  ورف�شه��ا  الدميقراط��ي،  للح��زب 
اجلمه��وري الذي ينتم��ي اإلي��ه الرئي�س دونال��د ترامب، 

خالل حفل توزيع جوائز املو�شيقى الأمريكية.
ن���رشت �شويفت ع��ر ح�شابه��ا عل��ى اإن�شتغ��رام، والذي 
متتل��ك علي��ه اأك��رث م��ن 112 ملي��ون متاب��ع، �ش��ورة 
لأ�شاب��ع قدميها ملون��ة باألوان العل��م الأمريكي، حيث 
�شجعت الناخبني على ال�شتفادة من فر�شة الت�شويتات 
املبكرة، التي ت�شمح لهم بتقدمي اأوراق القرتاع قبل يوم 

النتخابات املقرر 6 نوفمر.

بع��د تعر�س الفنان امل�رشي تام��ر ح�شني لوعكة 
�شحية نقل على اثرها اىل امل�شت�شفى، بات حمبوه 
يت�شاءلون عم��ا اذا كان �شيخ�شع لعملية جراحية 
يف الوتار ال�شوتية اأم انه �شيكتفي بتلقي العالج.
ويف ه��ذا ال�شي��اق، فق��د رد ح�شني اأخ��را على كل 
الت�ش��اوؤلت من خالل اأول ت�رشيح له بعد تعر�شه 
للوعك��ة، م�شرا اىل ان��ه �شيكتفي بالع��الج ولكنه 

�شيمتنع اي�شا عن الكالم لفرتة 3 ا�شابيع.
وقد علق ح�شني يف من�شور على �شفحته اخلا�شة 
عل��ى في�شب��وك بالق��ول: " احلم��د هلل، اآخ��ر ق��رار 
مفي�س عملي��ات احلمد هلل ب�س حمتاج فرتة عالج 

وجل�شات �شوتيه"

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامرا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تغير اسمها للترويج 
لعالمتها التجارية القادمة

بعد زيارة بغداد.. فايا يونان تدخل 
"غينيس"

ما سر خاتم األمير هاري األسود والغريب؟

يخطط لتصوير عمل فني مع 
زوجته في دبي

ت�شتع��د عار�ش��ة الأزي��اء الأمريكية هايل��ي بالدوي��ن لتغير لقب 
ا�شمه��ا الأخ��ر، واإحلاقه بلق��ب زوجها جنم الب��وب جا�شتني بير، 
بعد زواجهما يف �شبتمر )اأيلول( املا�شي، بهدف ت�شجيل عالمتها 
التجاري��ة القادمة، الت��ي ت�شعى لالإعالن عنها به��ذا ال�شم اجلديد 

قريبًا.
تقدم��ت عار�شة الأزي��اء هايل��ي بالدوين )21 عام��ًا(، بطلب من 
خ��الل حماميه��ا، حلج��ز وت�شجي��ل ا�شمه��ا اجلديد "هايل��ي بير" 
بالإ�شافة ل�شمها ال�شاب��ق "هايلي بالدوين"، ل�شتخدامه جتاريًا 

يف الرتويج ملجموعة املالب�س والأزياء التي تنوي اإطالقها.
واعت��ر العديد من املتابعني اأن حماول��ة هايلي بالدوين الأخرة 
هي مبثاب��ة ت�رشيح ر�شمي لرتباطها بنجم البوب جا�شتني بير، 

ل�شيما بعدما نفت ذلك يف وقت �شابق عر ح�شابها على تويرت.

يوا�شل النجم الهوليودي ويل �شميث ن�رش تفا�شيل زيارته 
ملدين��ة دبي، م��ع زوجته النجم��ة جادا بينكي��ت وابنهما، 
ع��ر ح�شابه على اإن�شتغرام. ن�رش ويل �شميث �شورة �شيلفي 
التقطه��ا من اأعل��ى برج خليف��ة معلقًا: "بع��د اآلف ال�شنني 
م��ن الآن، �شينظر النا�س اإىل برج خليفة مثلما ينظرون اإىل 

الأهرامات اليوم مت�شائلني كيف مت بناوؤه؟".
كما �ش��ارك �شميث يف وق��ت �شابق متابعيه �ش��ورة معلقًا 
النتظ��ار  ميكنن��ي  ل  دب��ي،  يف  الأ���رشة  "وق��ت  عليه��ا: 
مل�شاركتكم ما نقوم بت�شوي��ره حاليًا"، حيث يظهر �شميث 
وزوجت��ه ج��ادا وابنه ت��ري يف ال�ش��ورة بالل��ون الأبي�س 
والأ�ش��ود، وخلفه��م �شخ�شان من فريق العم��ل واآخر يحمل 

كامرا.
 

ا�شمه��ا  يون��ان،  فاي��ا  ال�شوري��ة،  املطرب��ة  حف��رت 
يف مو�شوع��ة غيني���س لالأرق��ام القيا�شي��ة، لتدخ��ل 
املو�شوع��ة باأغنيتها الأوىل والأ�شه��ر "اأحب يديك"، 
لتك��ون بذل��ك، اأول مطرب��ة عربية تدخ��ل املو�شوعة 

العاملية من "باب التمويل اجلماعي".
ودخلت املطربة ال�شورية مو�شوعة الأرقام القيا�شية، 
بع��د اإنتاجه��ا لفيدي��و كليب بتموي��ل جماعي، حيث 
اأغنيته��ا  لتموي��ل  دولر  األ��ف   25 بجم��ع  جنح��ت 

املنفردة "اأحب يديك".
وتع��ود خط��وة فاي��ا اإىل اأبري��ل ع��ام 2015، عن��د 
ت�شجي��ل اأوىل اأغانيها "اأحب يدي��ك"، بعد اأن نا�شدت 
اجلمه��ور للم�شاركة يف متويل اإنت��اج الكليب ماليا، 
ع��ر امل�شاهم��ة اأونالي��ن يف موق��ع التموي��ل الفني 

"زومال".
وظه��رت بالفعل الأغني��ة امل�شورة للن��ور، ومتكنت 
من تخطي حاجز ال�12 ملي��ون م�شاهدة، واأ�شبحت 
م��ن اأكرث اأغ��اين فايا ا�شتماعا و�شه��رة. من جانبها، 
اعت��رت مو�شوعة "غيني���س" لالأرق��ام القيا�شية ما 
ح��دث مبثاب��ة �شابقة مل حت��دث من قبل عل��ى الأقل 
عل��ى امل�شت��وى العرب��ي، حيث تعت��ر اأغني��ة "اأحب 
الر�شمي��ة مل�ش��وار فاي��ا  يدي��ك" اأغني��ة النطالق��ة 
الغنائ��ي، واأطلقته��ا بالعتم��اد كليا عل��ى التمويل 

اجلماهري.
ولحقا، حققت فايا جناحا جماهريا وا�شع املدى، 
مع اإط��الق اأول األبوماتها، الذى حم��ل ا�شم "بيناتنا 
يف بح��ر"، و�ش��م يف جعبت��ه 8 اأغني��ات، منه��ا "يا 
ليت��ه يعلم" و"يف الطري��ق اإليك"، كم��ا اأطلت موؤخرا 
باآخ��ر كليباتها امل�شورة املنف��ردة "حب الأقوياء". 
وفاج��اأت املطرب��ة ال�شورية فايا يون��ان جمهورها 
العرب��ى بزيارة غ��ر متوقعة اإىل الع��راق يف الثامن 
م��ن ال�شه��ر اجل��اري، واأحدث��ت �شج��ة عل��ى مواقع 
التوا�ش��ل الجتماع��ى من��ذ ن�رشه��ا �ش��ورة خ��الل 
تواجده��ا فى مطار بغداد ال��دوىل، وت�شاءل حمبوها 
عن �رش تواجدها هناك، ه��ل ت�شعى لتقدمي حفلة، اأم 

هى جمرد زيارة عابرة.
و ���رش تواج��د فاي��ا حالًي��ا ف��ى العا�شم��ة العراقية 
بغ��داد يكمن فى قرارها ت�شوير اأجدد اأغانيها والتى 
حتمل ا�شم "بغ��داد" هناك، والتى تهديها اإىل ال�شعب 
العراقى ال��ذى يعانى فى �شم��ت ويتعافى تدريجًيا 
م��ن مرحل��ة ما بعد احل��رب، و�شط ان�شغ��ال اجلمهور 
والفل�شطين��ى،  ال�ش��وري  ال�ش��اأن  مبتابع��ة  العرب��ى 
وت�شتمر فايا فى التواجد بالعراق لثالثة اأيام اأخرى، 
وتنوى اإطالق الكليب للنور قبل نهاية العام اجلارى.
وتظه��ر فايا يونان خ��الل الأغنية املنتظ��رة ب�شكل 
مفاج��ئ للجمه��ور، خا�ش��ة مل��ا حتويه م��ن �شتايل 
مو�شيق��ى مغاير متاًما ع��ن اأغانيه��ا ال�شابقة، وتعد 
جترب��ة مو�شيقي��ة م�رشي��ة �شوري��ة لبناني��ة، حيث 
تتع��اون لأول مرة مع املو�شيق��ى امل�رشى وعازف 
الع��ود ح��ازم �شاه��ني، موؤ�ش���س فرق��ة ا�شكندري��ال، 
وال�شاع��ر اللبنانى زاه��ى وهبة وتوزي��ع املو�شيقى 
اللبنان��ى ري��ان الهر، وتط��ر النجم��ة ال�شورية من 
بعد انتهاء الكليب اإىل اخلليج، لإحياء اوىل حفالتها 
الغنائية فى الكويت م�شاء ال�شبت 27 اأكتوبر، �شمن 
م�شاركته��ا فى خت��ام مهرجان ال�ش��الم املو�شيقى، 
وياأتي هذا الكليب بعد قرابة 8 اأ�شهر عن اآخر كليبات 

فايا "حب الأقوياء.

�شهد ح�شور حفل الفنان عمرو دياب بجامعة م�رش الدولية 
حلظ��ة رومان�شي��ة جمعت ب��ني مطربهم املف�ش��ل واملمثلة 
دين��ا ال�رشبيني، يف اأوىل حفالته بعد اإ�شدار األبومه اجلديد 
"كل حياتي". واأثناء غناء عمرو دياب لأغنيته ال�شهرة "يا 
اأجمل عيون" املعروفة با�ش��م "برج احلوت" اأوقف الأغنية 
لينادي على دينا ال�رشبيني وقال جلمهوره: "مادام بنغني 
"برج احلوت" يبقى ن�شكر دينا ال�رشبيني"، وتابع: "ممثلة 
�شاط��رة وبتتك�شف" ليحت�شنها بعده��ا ويقبلها ويرق�شان 

�شوي��ا على خ�شبة امل�رشح. وانت�رش فيديو حلظة تواجد دينا 
ال�رشبين��ي على امل�رشح ع��ر مواقع التوا�ش��ل الجتماعي 
ب�ش��كل كبر. واعتر كثرون م��ا قام به عمرو دياب اإعالنا 
ع��ن عالقته بالفنانة دينا ال�رشبيني. وا�شتكمل دياب حفله 
يف اجلامعة بتقدمي عدد كبر من الأغاين من اأر�شيفه الفني 
الق��دمي واجلديد، م��ن بينها اأغني��ات األبوم��ه "كل حياتي" 
و"ي��ا �شاح��ر" و"ويتعلم��وا"، و"ده لو ات�ش��اب"، و"تعايل" 
و"اأنت مغرور"، بالإ�شافة اإىل اأغنيات قدمية منها "الليلة" 

و"قمرين" و"العامل اهلل" و"خلينا لوحدينا".
ون���رشت الفنانة دين��ا ال�رشبيني لأول م��رة على �شفحتها 

الر�شمي��ة عل��ى موقع التوا�ش��ل الجتماع��ي الفيديو، الذي 
تظهر فيه مع عمرو دياب.

وت�شبب موقف "غريب" من مطرب م�رش الأول عمرو دياب 
خ��الل احلفل��ة، يف اأزمة م��ع ال�شاع��ر الغنائي به��اء الدين 
حمم��د، كتبت نهاية التعاون ب��ني الثنائي الذي طاملا قدم 
اأعم��ال مميزة. وخ��الل حفل دي��اب الذي اأقي��م يف جامعة 
م�رشي��ة خا�شة، رف�س املطرب �شاح��ب ال�شعبية اجلارفة 
ال�شتجابة لطلب املتفرج��ني باإلقاء اأغنية "قال فاكرينك" 

التي كتبها حممد.
اأم��ا م��ا اأث��ار ال�شتعج��اب م��ن موق��ف املط��رب امللق��ب 
ب�"اله�شب��ة"، هو اأنه انفعل عل��ى اجلمهور الذي األح ل�شماع 
الأغنية ب�شكل غر م�شبوق، و�شاح: "لن اأغنيها لو طلبتوها 
100 �شن��ة. ل��ن اأم�شي على مزاجكم. لو كنت اأريدها لكنت 

و�شعتها يف الألبوم. مزاجي و)اإن اأردمت( ل ت�شمعوين".
والأغني��ة املذك��ورة مل ي�شعها دياب يف اأي م��ن األبوماته، 

رغم اأنها من اإنتاج عام 2009.
واأدى ت�رشف دياب اإىل غ�شب ال�شاعر ال�شهر باأغانيه التي 
حتوز اإعجاب اجلماهر، حيث كتب من�شورين على �شفحته 
مبوق��ع "في�شب��وك" يف ت�شعيد وا�شح لالأزم��ة، الأول انتقد 

فيه املطرب والثاين اأعلن اأنه �شيتوقف عن التعاون معه.
وكتب حمم��د يف املن�شور الأول: "هل هناك اأحد يفعل هذا؟ 
هذا الأغنية مل تعد اأغنيتي ول اأغنيتك اإنها اأغنية اجلماهر. 
اإنه��ا املرة الأوىل الت��ي اأرى بها اأحد يح��ارب جناح اأغنية 
ل��ه"، واأرفق��ه بفيدي��و رف���س عمرو دي��اب واحت��داده على 
اجلمه��ور. اأما الثاين فتحدث في��ه عن "قراره الذي ل رجعة 
فيه"، وق��ال: "عمرو دياب موجود من غري لأن له تاريخ 
وا�شم��ه ومكانت��ه، واأن��ا يل تاريخ��ي م��ع كل م��ن غنى يل 
واأجن��ح جناح��ات وا�شح��ة وملمو�ش��ة، اأي اأنن��ا ل نحتاج 
بع�شن��ا البع�س". ي�شار اإىل اأن بهاء الدين حممد تعاون مع 
عم��رو دياب لإنتاج اأعم��ال غنائية حقق��ت جناحا وا�شعا، 
منها "اأدين��ي رجعتلك" و"قال يل ال��وداع" و"لو ع�شقاين" 
و"تن�ش��ى واح��دة" و"ي��دق الب��اب" و"وه��ي عامل��ة اإي��ه" 

وغرها.

اأثار اخل��امت الأ�شود الغريب الذي ر�شده املتابعون امللكيون يف يد 
الأمر هاري، اأثناء جولته يف اأ�شرتاليا، الكثر من التكهنات حوله.
ولكن يف الواقع، يوجد �شبب ع�رشي جدا لرتدائه، وميكن اأن يكون 
اخل��امت مفيدا ب�ش��كل خا�س عندما يولد الطف��ل امللكي. ويعد خامت 
التيتاني��وم الداكن، الذي يظهر يف بن�رش ي��د الأمر هاري اليمنى، 
عب��ارة ع��ن اأداة لقيا�س اأمناط النوم ومع��دل �رشبات القلب ي�شمى 
"Oura Ring". وميك��ن ا�شتخ��دام مث��ل ه��ذه الأجه��زة ل�شبط 
الأه��داف اليومية وقيا���س الفوائد ال�شحية للقيلول��ة التي ناأخذها 
قب��ل الغداء. ورمبا كان ه��اري يختر الأداة الت��ي ترتبط بالهاتف 

الذكي، قبل ولدة الطفل امللكي يف الربيع املقبل.
وقال��ت ريبيكا روبينز، من مركز تغير ال�شلوك ال�شحي يف جامعة 
نيوي��ورك، اإن "الأمر ه��اري وميغان ماركل واعي��ان جدا ب�شوؤون 
ال�شح��ة، وي�شعدن��ا اأن ن��رى الأم��ر ه��اري ي�ش��ور ه��ذا النوع من 

الرتكيز على ال�شحة".

واختلف��ت الأقاوي��ل املتعلقة باخلامت الذي ُر�ش��د لأول مرة عندما 
و�شل الزوجان ملقابل��ة املجتمعات الزراعية يف Dubbo، حيث 

اتهم البع�س الأمر هاري بارتداء اأزياء مزيفة.
وم��ن الوا�ش��ح اأي�ش��ا اأن دوق �شا�شيك���س ارت��دى بع���س الأ�ش��اور 
املر�شع��ة باخلرز، والت��ي امتلكها ملدة 20 عاما، حي��ث ُيعتقد اأنه 
ح�ش��ل على ال�شوار خ��الل رحلة اإىل اإفريقيا، بع��د فرتة وجيزة من 

وفاة والدته الأمرة ديانا، يف اأغ�شط�س 1997.
ويف حال كان اخل��امت م�شنوعا من "tungsten"، ف�شيكون ذلك 
مبثابة اإ�شادة موؤثرة لزوجت��ه احلامل، التي ُمنحت ال�شم امل�شتعار 
"tungsten" من قبل الأمر ت�شارلز، بعد اأن اأعجب بقوة ميغان 

وعزمها.
وجت��در الإ�ش��ارة اإىل اأن ق���رش Kensington رف���س التعلي��ق 
عل��ى اخلامت، عن��د الت�شال ب��ه، بح�شب ما ا�ش��ارت �شحيفة ال�شن 

الريطانية.

دينا الشربيني مع عمرو دياب.. وفيديو القبلة يشعل اإلنترنت هايلي 
بالدوين
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