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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

ماجدة الرومي تطيح بمدير
قناة السعودية

سميرة سعيد تفتتح عام
 2019بالحديث عن الحب

مفاجأة جديدة من اليسا
لجمهورها

سلمى رشيد تطرح "مر حبي"
باللهجة العراقية
زوج
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ك�ش��فت تقاري��ر عن �ص��دور ق��رار ر�س��مي ب�إبعاد
مدير القناة ال�س��عودية الأوىل من من�صبه .و �صدر
قرار م��ن داوود ال�رشيان ،الرئي�س التنفيذي لهيئة
الإذاعة والتلفزيون ،ب�إبعاد مدير القناة ال�سعودية
الأوىل م��ن من�ص��به ،بعد قيام القن��اة ببث فعالية
ال تلي��ق به��ا .اجلدي��ر بالذك��ر �أن��ه مت �إيق��اف بث
حفل املطرب��ة اللبناني��ة ،ماجدة الروم��ي ،وقطع
النق��ل قب��ل انتهائ��ه .يذك��ر �أن احلفل ج��اء �ضمن
فعاليات مهرجان "�شتاء طنطورة" الذي يقام يف
بل��دة العال غربي ال�سعودي��ة .وا�ستقبل ال�سعوديون
ماجدة الرومي بالرتحاب عل��ى "تويرت" ،وت�صدر
ها�شتاغ "ماجدة الرومي يف العال" موقع "تويرت"
يف اململكة.
ق��ررت املطرب��ة املغربية� ،سمرية �سعي��د� ،أن تعايد على
جمهورها ،مبنا�سبة حلول العام اجلديد  ،2019بطريقة
خمتلف��ة .وج��اءت معاي��دة �سم�يرة �سعي��د ،يف �ص��ورة
كليبه��ا الغنائي اجلديد "الل��ي بينا" ،الذي طرحته �أم�س
اجلمع��ة ،عل��ى خمتلف قنواته��ا للتوا�ص��ل االجتماعي.
وقال��ت �سمرية �سعيد ،التي تخطت اخلم�سني من عمرها،
جلمهورها� ،أنها رغبت يف �أن تبد�أ العام اجلديد "ب�أغنية
فيه��ا كم م��ن البهجة والفرح��ة واالبت�سام��ة والت�صالح
واحلب� ..سنة حلوة علينا جميعا� ..شكر خا�ص لكل فريق
العمل اللي �شارك يف هذه املعايدة".

كيم كارداشيان يفاجئها
بهدية لن تصدق سعرها

فاج���أ مطرب ال��راب الأمريك��ي ،كانيى وي�س��ت ،زوجته عار�ضة
الأزي��اء وجنم��ة تلفزيون الواقع ،كيم كاردا�شي��ان ،بهدية ثمينة
مبنا�سب��ة �أعي��اد امليالد .وح�صل��ت كاردا�شيان م��ن وي�ست على
هدي��ة عبارة عن �شقة ،مطل��ة على �شاطئ ميام��ي ،يبلغ �سعرها
 14مليون دوالر ،وفقا ل�شبكة "�إي" الأمريكية .وبح�سب تقارير،
ف�إن ال�شقة الفخمة تبل��غ م�ساحتها  4.700مرت مربع ،وت�ضم 4
غرف ن��وم ،و 5حمام��ات ،بالإ�ضافة �إىل �رشفة كب�يرة .وت�شمل
مراف��ق املبن��ى الذي في��ه ال�شقة ،م�سب��ح وجيم ريا�ض��ي ،و�سبا.
يذك��ر �أن كيم كاردا�شيان وكانيى وي�ست� ،أجنبا نورث وي�ست (5
�أعوام) و�ساينت وي�ست (� 3سنوات) و�شيكاغو وي�ست (� 11شهرا).
وت�أت��ي �أخبار ال�شق��ة اجلديدة لكيم كاردا�شي��ان وكانيى وي�ست،
بع��د �أن احتفال ب�أعياد الكري�سما�س مع العائلة والأ�صدقاء للمرة
الأوىل يف منزلهما جنوبي كاليفورنيا.

نادية
الجندي:

ال�سجادة احلمراء بحفل “غولدن غلوب  .”2018املولود املنتظر هو الأول من “كري” وزوجها “�شبيغل” ،ولكنها �أجنبت قبل ذلك من زوجها
ال�سابق “�أورالندو بلوم”

أقدر أحب وأتزوج
وأفعل ما أريده

ردت املمثل��ة امل�رصية نادية اجلندي ،عل��ى حقيقة ال�شائعات ب�ش�أن
خطبته��ا .و�أك��دت نادية اجلن��دي �أن هذه �شائع��ات ال �أ�سا�س لها من
ال�صحة ،و�أنها عندما �ستتزوج لن تنكر ذلك .وقالت" :مازلت �صغرية
وزي القم��ر وق��ادرة عل��ى �أحب و�أت��زوج و�أفعل م��ا �أريده ،فه��ذا �أمر
�شخ�ص��ي" .يذكر �أن نادية اجلندي ع�برت يف �شهر مار�س� /آذار ،عن
غ�ضبها من التالعب بتاريخ ميالدها على موقع "ويكيبيديا".
وه��ددت نادية اجلن��دي مبقا�ضاة كل م��ن يتالعب بعمره��ا ،قائلة:
�س��وف �ألتجئ للإجراءات القانونية �ض��د �أي حد من الآن يتالعب يف
تاريخ ميالدي.
وتزوج��ت نادية اجلندي مرتان ،الأوىل م��ن املمثل امل�رصي الراحل
عماد حمدي ،و�أجنبت منه ابنا واحدا هو ه�شام ،ثم من املنتج الفني
حمم��د خمت��ار ،الذي �أعل��ن م�ؤخرا عن ع��ودة تعاونه معه��ا يف فيلم
جا�سو�سية جديد.

بغداد  -متابعة

انطف���أ هذا العام بريق كثري من النجوم يف �سماء الفن
العربي��ة ،بع�ضه��م م��ن رحل بع��د معان��اة طويلة مع
املر���ض ،يف حني رحل �آخرون ب�شكل مباغت� ،إال �أنهم
جميع��ا خ�سارة م�ؤمل��ة ،يف ذاك��رة جمهورهم
كان��وا
ً
الكبري ،فيما يلي قائمة ب�أبرز النجوم الذين رحلوا عن
احلياة عام :2018
 - 1ح�سن كامي� ..آخر الراحلني:
تويف املمثل والفنان الأوبرايل امل�رصي ح�سن كامي،
يف  14دي�سمرب/كان��ون الأول اجل��اري ،ع��ن عم��ر
عاما� .شغل من�صب مدي��ر الأوبرا امل�رصية
ناه��ز ً 82
طيلة �أع��وام ،و�أدى دور البطولة يف �أوبرا عايدة ،على

م�سارح االحتاد ال�سوفييتي عام .1974
 2عادل �أمني ...حمام خطفه الفنُت��ويف الفنان امل�رصي عادل �أم�ين ،يف  26نوفمرب/
ت�رشي��ن الث��اين املا�ض��ي ،عن عم��ر ناه��ز  83عام ًا،
بع��د �رصاع م��ع املر�ض ودف��ن مب�سقط ر�أ�س��ه مبدينة
ال فني ًا� ،آخرها
الإ�سكندري��ة .و�شارك يف نحو  150عم ً
يف م�سل�سالت �شه��ر رم�ضان املا�ضي ،وهي "�أبو عمر
امل�رصي"" ،فوق ال�سحاب" و"الرحلة".
 - 3ميمون الوجدي ...فنان الراي املغربي
ت��ويف يف  3نوفمرب/ت�رشي��ن الثاين املا�ضي عن عمر
جت��اوز ال�ستني ،بعد �رصاع طويل مع املر�ض وم�سرية
حافل��ة لفنان �ساه��م خاللها يف ت�أ�سي���س مدر�سة فن
ال��راي املغربي .وول��د الفنان �سن��ة  1950يف مدينة

وردت �إجنلينا جويل 43( ،عاما) ،الفائزة بجائزة "�أو�سكار"� ،إنه
لو وجه لها هذا ال�س�ؤال قبل  20عاما ،كانت �ست�ضحك كثريا�" ،أنا
ال �أعرف� ،أنا دائما القول �إنني �س�أذهب �إىل حيث �أريد" ،وال �أعرف
�إذا كنت منا�سبة لل�سيا�سة �أم ال" .وتابعت جويل �أنها منفتحة على
الأمر ،و�ستفعل الأمور الت��ي حتدث تغيريا فعليا .وتعمل
ج��ويل مع الأمم املتح��دة ،وتهتم بق�ضاي��ا الالجئني،
وقال��ت �إنها ق��ادرة على فع��ل هذا الأم��ر الآن ،مع
الأ�شخا�ص الذين يحتاجون امل�ساعدة بالفعل.
لك��ن جويل ع��ادت و�أك��دت �أنه��ا �ستبق��ى الآن
هكذا "قادرة على العمل مع احلكومات ،وتعمل
الكث�ير ،بدون �ألقاب" .و�ضحك��ت �إجنلينا جويل،
ح�ين اق�ترح املذي��ع �أن تكون �ضم��ن � 30إىل 40
دميقراطيا يرت�شحون النتخابات احلزب.

لضمان
احجز اعالنك االن
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم  PDFبصورة دائمة
يعرض االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل
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sales@alabshar.com

�أف��ادت تقاري��ر �صحفي��ة ،م�ؤخ��را ،ب���أن احلف��ل الأول
للمطرب��ة الإماراتي��ة� ،أح�لام ،يف اململك��ة العربي��ة
ال�سعودية ،تعر�ض للإلغاء.
وبح�س��ب خرب من�ش��ور يف �صحيفة "القب���س" الكويتية،
ف���إن ن�ساء منطقة جازان ،جنح��ن بوا�سطة حملة كبرية
ووا�سع��ة على "تويرت" ،يف �إلغ��اء حفلها الن�سائي ،الذي
كان من املق��رر �إقامت��ه يف  21دي�سمرب/كانون الأول
اجل��اري ،عل��ى خلفي��ة ت�رصيحاته��ا ال�سابق��ة ب�ش���أن
ال�سماح للمر�أة ال�سعودية بقيادة ال�سيارات.
ولك��ن �أك��دت م�ص��ادر مقرب��ة م��ن �أح�لام عل��ى موقع
التغري��دات� ،أن ه��ذا اخلرب غ�ير �صحي��ح ،و�أو�ضحوا �أنه
كان من املفرت�ض �إقامة احلفل بتاريخ  21دي�سمرب يف
الريا�ض ولي�س يف جازان.
و�أ�ضاف��وا �أن��ه ل��و كان احلفل مت �إلغا�ؤه كم��ا هو مزعم،
ف���إن هيئ��ة الرتفي��ه ال�سعودي��ة �أو امل��شرف العام على
الفعالي��ات الفني��ة يف ال�سعودي��ة ،ال�صحف��ي عب��د اهلل
خمار�ش ،كان �س�سيعلن ر�سميا عن هذا.
ومن جانبه� ،رصح عبد اهلل خمار�ش يف تغريدة له" :غري
�صحي��ح �أبدا هذا اخلرب� ،أ�سلوب غ�ير مهني �أبدا وال ميت
بال�صحاف��ة ال�صادقة ب�أي �صل��ة ،و�أحالم �ستتواجد يف
العام اجلدي��د بعدة حفالت يف مناطق خمتلفه ب�أ�سلوب
جديد ومفاجىء للجمهور".

أبرز الفنانين الذين رحلوا عن الحياة في 2018

هل تترشح أنجلينا جولي للرئاسة األمريكية
مل ت�ستبع��د النجم��ة العاملي��ة �إجنلين��ا ج��ويل �أن
تنتق��ل �إىل ال�سيا�س��ة ،وقال��ت مازح��ة يف �أح��د
اللق��اءات عل��ى الرادي��و� ،إنه��ا "ال متتل��ك هياكل
عظمي��ة ،تعيقها م��ن الرت�شح للمنا�ص��ب" .وفكرت
�إجنلينا يف م�ستقبلها ال�سيا�سي ،حني حلت
�ضيف��ة على برنامج راديو "بي بي �سي
 ،"4و�أخربت جا�ستني ويب �أنها قد
تعول كثريا على هذا الأمر ،ح�سب
�صحيفة الغارديان.
وقال مق��دم الربنامج جلويل،
�إن��ه ال يريده��ا �أن تذه��ب
مبا�رشة للرئا�س��ة ،لكن هل ت�شق
طريقها �إىل ال�سيا�سة؟

ك�ش��ف علماء الفلك الرو�س عن الأبراج الأكرث حظا و�أي�ضا تلك
الت��ي �ستعاين يف العام املقبل .وق��ال العلماء �إن مواليد �أبراج
احلمل والأ�سد والقو�س �سيكونوا الأوفر حظا يف  ،2019حيث
ينظره��م حتقيق جناح��ات يف جميع �أم��ور حياتهم وخا�صة
عل��ى ال�صعي��د املهن��ي وامل��ايل .ويو�ض��ح عامل الفل��ك بافل
ت�شودين��وف� ،أن �أ�سع��د ال�شهور بالن�سبة ل�برج القو�س �سيكون
يناير� ،أم��ا بالن�سبة للأ�سد �سيكون �شهر �أغ�سط�س واحلمل �شهر
يناي��ر وفرباي��ر .ويف ال�سي��اق ذات��ه� ،أكدت عامل��ة الفلك ليليا
لوبيماف��ا� ،أن مواليد ب��رج الدلو وامليزان �سيكون��وا �أي�ضا من
املحظوظني ولكن ب�شكل خمتلف نوعا ما ،مو�ضحة �أن عليهم
انتهاز الفر���ص و�أن يكونوا منتبه�ين وم�ستعدين لها ،لأنهما
ق��د يكونوا على موعد مع الظ��روف و�أي�ضا بع�ض االقرتاحات
ال�سعي��دة غ�ير املرتب��ة �أو املتوقع��ة .و�أ�ش��ارت ليلي��ا� ،إىل �أن
موالي��د ب��رج الط��ور وال�رسطان �سي�شه��دوا عام��ا هادئا دون
تغي�يرات ملحوظ��ة� .أما بالن�سب��ة ملواليد برج اجل��دي ،ك�شف
ت�شودين��وف �أنهم على �أعتاب تغيريات قوية يف حياتهم وهذا
الت�أث�ير �سوف ي�ستم��ر على الأرجح ملدة عام�ين حيث �ستغري
ه��ذه العملية حياتهم بالكام��ل ،ولذلك يجب عليهم �أن يكونوا
حذري��ن و�أن يتحل��وا بال�ص�بر .وبدوره��ا �أو�ضح��ت ليليا� ،أن
�أ�صح��اب برج اجل��دي بحاجة �إىل �أن يكون��وا �أكرث حر�صا يف
حياته��م العملي��ة ،قائل��ة�" :إذا كان��وا يخطط��ون ل�شغل بع�ض
املنا�ص��ب ،ف�لا يج��ب التحدث كثريا ع��ن ذلك مم��ا يعر�ضهم
ملكائد خبيثة من احلاقدين".
كم��ا ك�شفت ليلي��ا �أن مواليد ب��رج العذراء واحل��وت واجلوزاء
�سيعان��وا كث�يرا يف ع��ام  ،2019لأن��ه �سيكون عام��ا �صعبا
�إىل ح��د كبري بالن�سب��ة لهم ،و�ستبد�أ يف حياته��م فرتة �سلبية،
�سيحتاجون فيها �إىل االعتن��اء �أكرث ب�صحتهم ،كما ن�صحتهم
بعدم التورط يف كثري من امل�شاحنات وال�شجار".

حقيقة إلغاء حفل أحالم
األول في السعودية

�أطلق��ت الفنان��ة اللبناني��ة الي�س��ا �أغني��ة "بك��را بت�رشق
�شم���س العي��د" وه��ي اح��دى �أ�شه��ر �أغني��ات اال�سطورة
اللبنانية �صباح .وذلك مبنا�سبة حلول الأعياد املجيدة.
كم��ا وج��اءت ه��ذه الأغني��ة ل��زرع الأم��ل والف��رح بعد
معاناة الفنانة مع مر�ض ال�رسطان.
وحتم��ل ه��ذه الأغني��ة كلم��ات مليئ��ة بالف��رح والأمل
والتف��ا�ؤل خ�صو�صا مبنا�سبة الأعي��اد ،اذ ت�ؤكد على ان
الغ��د �سيك��ون �أف�ضل بكثري م��ع ا�رشاقة جدي��دة .وتدعو
لعي�ش احلب واال�ستفادة من كل حلظة يف احلياة.
وي�ش��ار اىل ان ه��ذه الأغنية من كلم��ات و�أحلان روميو
حلود ،ومن توزيع كميل خوري وانتاج �رشكة روتانا.

طرح��ت الفنان��ة املغربي��ة �سلم��ى ر�شي��د ،عل��ى قناتها
الر�سمي��ة عل��ى اليوتي��وب ،كليب �أغنيته��ا اجلديدة " مر
حبي ".
وظه��رت ر�شي��د يف الكلي��ب ،باط�لاالت خمتلف��ة ،حيث
ارت��دت ف�سات�ين �سهرة متنوع��ة ب�ألوان براق��ة تتما�شى
ومو�ضوع الفيديو الكليب.
وكان �آخ��ر �أعم��ال الفنان��ة ،فيديو كلي��ب �أغنيتها "�أ�ش
جايدي��ر" ،وهي م��ن كلمات فاروق ق�ص�لاوي ،و�أحلان
مهدي العظماوي ،وتوزيع زهري ح�صداوي.
ُيذك��ر � ّأن �سلم��ى �ستط��ل عل��ى جمهوره��ا ،خ�لال �شهر
يَ ْ
جم��ال الغن��اء
رم�ض��ان املقب��ل ،بثالث��ة �أعم��ال يف
والتمثيل.

علماء الفلك يحددون األبراج األوفر
واألقل حظا في 2019

وج��دة ��شرق املغ��رب ،ومنه��ا اكت�س��ب لقب��ه ميمون
وي�صنف �ضمن �أوائل الفنانني الذين �أدخلوا
الوج��ديُ ،
فن الراي �إىل املغرب عرب احلدود ال�رشقية للمملكة.
 - 4دينا هارون ...خط�أ طبي
توفي��ت �صباح يوم الإثن�ين � 8أكتوبر/ت�رشين الأول
املا�ض��ي ،يف م�شف��ى الأ�س��د اجلامع��ي يف العا�صم��ة
ال�سورية دم�شق ،نتيجة خط�أ طبي.
 - 5جميل راتب 72 ...عام فن:
رح��ل املمث��ل امل��صري ال�شه�ير جمي��ل رات��ب ،يف
عاما،
�سبتمرب�/أيل��ول املا�ض��ي ،ع��ن عمر ناه��ز ً 92
ت��اركا العدي��د من الأعم��ال امل�رسحي��ة والتلفزيونية
ً
وال�سينمائية املهمة ،يف الذاكرة الفنية العاملية.
 6ر�شيد طه ...يارايح وين م�سافر:ت��ويف مغن��ي ال��راي اجلزائ��ري ر�شي��د ط��ه يف 12
�سبتمرب�/أيل��ول عام  ،2018بنوب��ة قلبية يف باري�س
عاما .كان��ت بدايات��ه الفنية يف
ع��ن عم��ر ناه��ز ً 59
فرن�سا التي هاجر �إليها مع والديه عام .1968
 - 7يا�رس امل�رصي
لق��ي املمثل الأردين يا�رس امل��صري م�رصعه بحادث
�س�ير يف مدين��ة الزرقاء ،بعد �أن تط��وع مل�ساعدة �أحد
ج�يران �شقيق��ه ،يف ت�شغيل با�ص معط��ل على �شارع
منحدر.
 - 8مديحة ي�رسي� ...سمراء النيل:
توفي��ت املمثلة امل�رصي��ة هنومة حبي��ب خليل علي،
ال�شهرية با�سم مديحة ي�رسي ،يف  30مايو� /أيار عام
عاما ،بعد �رصاع طويل
 ،2018ع��ن عمر ناه��ز ً 97
مع املر�ض.
 - 9مي �سكاف ...الثائرة حتى مبوتها:
توفي��ت الفنان��ة ال�سوري��ة م��ي �س��كاف ،يف باري���س
بتاري��خ  23يوليو/مت��وز عام � ،2018إث��ر تعر�ضها
عاما بعد.
جللطة دماغية ومل تكن قد جتاوزت الـ ً 49
 10رمي بنا ...بطولة يف وجه املر�ض:توفي��ت املغني��ة وامللحن��ة الفل�سطيني��ة رمي بنا ،ابنة
ال�شاع��رة زه�يرة �صب��اغ ،يف النا��صرة بتاري��خ 24
عاما،
مار���س� /آذار ،عام  ،2018عن عم��ر ناهز ً 52
بعد �رصاع طويل مع ال�رسطان.
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