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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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األراء واملقاالت تعرب عن رأي كتابها وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر الصحيفة

باريس هيلتون في دبي لإلعالن
عن عطرها الجديد

مي الغيطي :ال يهمني ما يقوله
الناس!

براد وأنجلينا "يتفقان من جديد"

عبير صبري تخدع مايا نصري
في الزنزانة 7

�أطل��ت النجم��ة باري���س هيلت��ون عل��ى معجبيه��ا يف
ف�ستيف��ال �سيتي مول يف مدينة دبي ،ال�ست�ضافة حفل
ح��صري لإط�لاق عطرها اجلدي��د "بالتيني��وم ر�ش"،
وااللتق��اء مبعجبيها بعد غياب ع��شر �سنوات منذ �آخر
زيارة لها �إىل دبي.
واعت�برت هيلت��ون �أن العمل اجل��اد ومعرفة ال�شخ�ص
مل��ا يحبه ه��و ال�سبب الأول لتحقي��ق النجاح ،ومن ثم
معرفة الطريقة الالزم��ة للرتويج لأعمالهم من خالل
و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي الت��ي �أ�صب��ح لها دور
كب�ير" ،وذلك يف الن�صيحة التي وجهتها للراغبني يف
دخول جمال امل�شاريع التجارية.

�أعلن��ت املمثل��ة امل�رصي��ة ال�شاب��ة ،م��ي الغيطي ،عرب
�صفحتها الر�سمية على �إن�ستغرام� ،أنها خ�ضعت لعملية
جراحية ،ال�ستئ�صال ورم بالثدي.
و�صدم��ت الفنانة جمهوره��ا ب�إعالنها ع��ن �إ�صابتها
مبر���ض ال�رسطان ،وذلك يف �سياق تو�ضيححها ل�سبب
ارتدائه��ا ف�ستان��ا مفتوحا �أعلى منطق��ة ال�صدر� ،أثناء
ح�ضورها افتتاح مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل
يف دورته الأربعني.
الفنان��ة امل�رصية قالت �إنها �أجرت عملية جراحية يف
منطقة ال�صدر بعد �إ�صابتها مبر�ض "�رسطان الثدي".

بغداد
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في عيد فيروز الـ ...83تصالحت مع ابنها زياد وطاردتها شائعة الموت
احتفل��ت ال�سي��دة ف�يروز بعي��د ميالده��ا الـ ،83
حماطة بالأح ّبة ،وبدع��وات جمهورها من كافة
بال�صحة والعمر املديد.
الدول العرب ّية
ّ
بعيدة ال�س ّيدة فريوز ع��ن الأ�ضواء رغم �إ�صدارها
�ألب��وم "بب��ايل" الع��ام املا�ض��ي ،ا�سرتاتيج ّي��ة
تتبعه��ا من��ذ عق��ود ،ك ّر�سته��ا �أيقون��ة مبتن��اول
اجلميع ولي�ست مبتناول �أحدٍ.
ه��ذا الع��ام ،منح��ت ال�س ّيدة ف�يروز لق��ب "�أعظم
جن��وم الف��ن ل��كل الع�ص��ور" م��ن قب��ل جمل��ة
"فورب���س" ،يف اع�تراف عامل��ي جدي��د مبكانة
�سفريتن��ا �إىل النجوم ،كما �أ�ص��درت ترتيلة دعم ًا
للقد���س ،لتختتم عامها مب�صاحلة مع ابنها زياد
الرحب��اين ،بعد خالف �أرادته بعي��داً عن الإعالم،
و�أراده زي��اد عك���س ذلك ،ليقول قل��ب الأم كلمته
الأخرية.
 2018كان��ت ع��ام ي�أم��ل في��ه حم ّب��و الفنانة
حف��ل ،ابنه��ا زي��اد
الكب�يرة �أن ي�شاهدوه��ا يف ٍ

وع��د بالتح�ض�ير ملنا�سب��ة كربى الع��ام املقبل،
وبانتظ��ار احلفل املوعود ،ما هي �أبرز املحطات
التي طبعت �سنة ال�سيدة فريوز؟
يف �سن��ة  ،2018طاردت �شائعة املوت ال�س ّيدةفريوز �أكرث من م ّرة ،كانت �آخرها يف �شهر يوليو
املا�ض��ي ،حي��ث قام��ت و�سائ��ل �إع�لام بت�أكي��د
اخل�بر ،ما �أح��دث حالة م��ن الرع��ب يف �صفوف
حم ّب��ي الفنّان��ة الكبرية ،قب��ل �أن ي�صدر نفي عن
مق ّربني منه��ا للخرب .وكانت ال�شائعة قد انطلقت
من م��صر ،وحتديداً م��ن خالل موق��ع �إلكرتوين،
مت تناق��ل اخل�بر عل��ى نط��اق وا�سع ،كم��ا قام
و ّ
كث�يرون بن�رش نع��وة للفنان��ة الكب�يرة ،و�ساهم
يف انت�ش��ار ال�شائعة� ،أن اخل�بر ن�رش يف منت�صف
الليل ،ومل يتم نفيه �إال مع �ساعات ال�صباح.
بع��د �سنوات من القطيعة ،و�صل��ت �إىل الإعالم،�أعلن الفنان زياد الرحباين م�صاحلته مع والدته
ال�س ّي��دة ف�يروز .وكان اخل�لاف ق��د اندل��ع ب�ين

الرحب��اين ووالدت��ه ،عل��ى خلفية ظه��ور �إعالمي
للفنان و ّرط خالله والدته بت�رصيحات �سيا�س ّية،
رغم�� ًا ع��ن رغبتها يف الن�أي بنف�سه��ا عن الأمور
ال�سيا�س ّي��ة ويف اعت��زال و�سائ��ل الإع�لام من��ذ
�سن��وات .فقد �أعل��ن الرحباين يف مقابل��ة له قبل
�أ�سابي��ع� ،أن اخلالف م��ع والدته و�صل �إىل طريق
احلل ،و�أنّه يقوم ب�إعداد �أغنية لها.
رغ��م م�صاحلة زي��اد ووالدته ،يب��دو � ّأن الفنانمل يتع ّل��م الدر�س جي��داً ،ومل يتف ّه��م رغبة والدته
يف الإبق��اء على �أمور العائل��ة بعيداً عن الإعالم،
فق��د حت�� ّدث زياد يف مقابل��ة �أجراه م�ؤخ��راً ،عن
امل�ش��اكل التي كانت حت�صل ب�ين والديه ،والتي
دفعت��ه �إىل ت��رك املن��زل .يف ا�ستع��ادة مل�ش��اكل
والدي��ه وت�رشي��ع لأب��واب من��زل الأ��سرة عل��ى
و�سائ��ل الإعالم رغ��م �إرادة الوالدة ،م��ع � ّأن زياد
ق��ال �إنّ��ه بات يت�أنّ��ى يف ت�رصيحات��ه خوف ًا من
غ�ضب والدته.

الفنانون العرب يعيدون حساباتهم
بعد إلغاء حفل "جائزة الباما "2018
مل ير�ش��ح � ّأي �ش��يء حت��ى الآن ،ع��ن حف��ل الع�شاء ال��ذي �أقيم
لتوزي��ع "جائ��زة البام��ا  " 2018وال��ذي كان يفرت���ض �أن
يح��ضره بع���ض الفنان�ين الع��رب �شخ�ص ًّي��ا� ،س��وى ال�ص��ور
والتعليق��ات الت��ي ن�رشته��ا الفنان��ة املغربي��ة دني��ا بطم��ة
وزوجه��ا املنتج حمم��د الرتك اللذين ح�رضا احلف��ل �شخ�ص ًّيا،
حي��ث ت�سلمت دنيا جائ��زة �أف�ضل فنانة �صاعدة لعام .2018
ويب��دو � ّأن �إلغ��اء احلفل ال��ذي كان مقر ًرا �إحي��ا�ؤه على م�رسح
"دولب��ي" ب�سب��ب �ضحاي��ا حرائ��ق كاليفورني��ا ،وا�ستبدال��ه
بحفل ع�ش��اء خا�ص لتوزيع اجلوائز عل��ى الفنانني الفائزين،
دفع معظ��م الفنانني العرب الفائزي��ن �إىل التغ ّيب وعدم ت�س ّلم
جوائزه��م �شخ�ص ًّي��ا ،ويف مقدمتهم الفنانت��ان �أحالم وهيفاء
وهب��ي ،اللت��ان كانتا ق��د �أعلنتا يف وق��ت �سابق ع��ن ن ّيتهما
ح�ضور احلفل وت�سلم جوائزهم �شخ�ص ًّيا.
هيف��اء وهب��ي الت��ي توجهت من دب��ي �إىل لو���س �أجنلو�س يف
كاليفورني��ا ،حيث كان ُيفرت�ض �أن ت�ستل��م جائزتها من على
م�رسح "دولبي" ،غ� رّّيرت ر�أيها ومل حت�رض حفل الع�شاء ،كذلك
فعل��ت الفنانة �أحالم التي غادرت لبنان مبا�رشة �إىل الدوحة.
الفنان��ة العربي��ة الوحيدة الت��ي ت�أكد ح�ضوره��ا �شخ�ص ًّيا يف
حفل ع�شاء الباما ،هي دنيا بطمة التي حر�صت على التوا�صل
م��ع "الفانز" ع�بر "ال�سو�شي��ال ميديا" ،لإعالمه��م بتفا�صيل
حتركه��ا يف لو�س �أجنلو�س لت�س ّل��م جائزتها ،بد ًءا با�ستعرا�ض
ف�ستانه��ا عن��د و�صوله��ا� ،إىل امل��كان ال��ذي �أقي��م في��ه حفل
الع�شاء ،م��رو ًرا بفيديو ن�رشته عند ت�سلمه��ا اجلائزة ،وانتها ًءا
ب�صور اجلائزة والأ�صدقاء واملعجبني.

يعتق��د متتبعو �أخبار النجوم �أن �أجنلينا جويل وبراد بيت
باتا جاهزين للتو�صل �إىل اتفاق حول �أهم ق�ضية خلفتها
م�س�ألة انف�صالهما.
وذك��رت �صحيف��ة ديلي مي��ل� ،أن �أكرب مع�ضل��ة يواجهها
جنم��ا هولي��وود ،ه��ي ق�ضية تق�سي��م ح�ضان��ة �أطفالهما
ال�ست��ة ،وذل��ك منذ �أن ب��د�أ ال�رشخ يف عالقتهم��ا الزوجية
يتفاقم قبل عامني.
و�أ�ش��ارت ال�صحيف��ة �إىل �أن "بيت" و"ج��ويل" ن�ضجا بعد
عام�ين من بداي��ة ال�صدع الزوج��ي وهم��ا الآن قريبان،
�أكرث من �أي وقت م�ضى ،لالتفاق ب�ش�أن ح�ضانة الأطفال،
الذين عانوا �أي�ضا طوال تلك الفرتة.
�أو�شك��ت الفنان��ة عب�ير �ص�بري عل��ى االنتهاء م��ن ت�صوير
م�شاهده��ا يف فيلم “زنزانة  ”7للمخرج �إبرام ن�ش�أت ،حيث
يتبق��ى لها ع��دد من امل�شاه��د وتنتهي م��ن ت�صوير دورها
بالكام��ل .وعل��م م�ص��در �أن �ص�بري جت�س��د دور حمامي��ة
حقوقي��ة تدعى “ناهد” ،التي تربطها �صلة قرابة بـ “حال”
وت���ؤدي دورها الفنان��ة مايا ن�رصي ،حي��ث متلك الأخرية
قري��ة �سياحي��ة يف مر�س��ى عل��م ،ولكنه��ا تعاين م��ن رغبة
رجل �أعمال �شهري يف ال�سط��و على القرية ،ومبرور الأحداث
تكت�ش��ف �أن قريبتها ت�ساعد رجل الأعم��ال لتنفيذ خمططه،
وتت��وايل الأح��داث .وي�شارك يف بطول��ة “زنزانة  ”7ن�ضال
ال�شافع��ي و�أحمد زاهر و�إيهاب فهم��ي ومنة ف�ضايل و�أحمد
التهامي ،من ت�أليف ح�سام مو�سي.

حملة انتقادات ضد جنيفر لورانس بسبب
حملة إعالنية لديور
�أث��ارت احلمل��ة الإعالني��ة الأخ�يرة الت��ي �أطلقتها دار
الأزي��اء العاملية "ديور" بالتع��اون مع النجمة جينيفر
لوران���س ،للإع�لان ع��ن جمموعته��ا "ك��روز "2019
املخ�ص�ص��ة ملو�س��م ربي��ع ،وامل�ستوح��اة م��ن الط��راز
املك�سيكي ،موجة عارمة م��ن االنتقادات والرف�ض عرب
�شب��كات التوا�صل االجتماع��ي ،وذلك ب�سب��ب افتقارها
للتن��وع العرقي .فيما حذف��ت العالمة التجارية "ديور"
جمي��ع مقاط��ع الفيدي��و وال�ص��ور املرتبط��ة بحملته��ا
الإعالني��ة الأخ�يرة على جميع �صفحاته��ا على و�سائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي� ،أكد املتحدث الر�سم��ي �أن قرار
احل��ذف لي���س ل��ه عالقة مب��ا �أثري حولها م��ن جدل،
م�ش�يراً �أن ردة فعل املتابعني مل تكن مربرة على
الإطالق" ،بح�سب ت�رصيحه.
وتاب��ع مو�ضح�� ًا �أن �رشك��ة الأزي��اء دي��ور
تعاق��دت م��ع  8م�صوري��ن وعار�ض��ات م��ن
امل�سكي��ك ،لت�صوير حملته��ا الرتويجية
اجلدي��دة ،داعي�� ًا اجلمي��ع ملتابع��ة
�صفحاتهم عل��ى �إن�ستغرام للت�أكد
من �صحة ذلك.
وي�أت��ي ذل��ك بع��د حمل��ة
االنتق��ادات الراف�ض��ة الت��ي
�شنه��ا بع���ض رواد مواق��ع
التوا�ص��ل االجتماع��ي،
ب�سبب اعرتا�ضهم على
طريقة تنفيذ احلملة
الإعالني��ة الت��ي
مت ت�صويره��ا يف
كاليفورني��ا ب��د ًال
م��ن املك�سي�س��ك"،
بح�سب ما �أ�شار بع�ض
املغردي��ن عل��ى تويرت.
كم��ا اعت�بر العدي��د من

املتابع�ين �أن اختي��ار النجم��ة لوران�س وجه�� ًا �إعالني ًا
للحمل��ة ،ال يتنا�سب مع عنوانها ال��ذي يعرب عن الرتاث
املك�سي�س��ي .يذك��ر �أن العالمة التجاري��ة ديور تعاقدت
م��ع النجمة جنيف��ر لوران�س من��ذ ع��ام  ،2012لتكون
الوج��ه الإع�لاين لأح��دث العط��ور اخلا�ص��ة بال��دار
الفرن�سي.
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