
القضاء اإلسباني يوجه 
تهمة لشاكيرا

إليسا : هذا الجزء من جسدي 
سبب لي أزمات كبيرة 

تامر حسني يحذف مقاطع 
هجوم توفيق عكاشة

والدة مايلي سايرس تشجعها 
على تعاطي المخدرات

وج��ه �لق�س��اء �لإ�س��باين، تهم��ة �لته��رب �ل�رضيبي �إىل 
�ملطرب��ة �لكولومبي��ة �ل�س��هرية �س��اكري�، وفقم��ا �أعلنه 

متحدث با�سم �ملدعي �لعام �جلمعة.
وقال��ت وكال��ة �أوروبا لل�سحاف��ة �إن �ملدع��ي زعم باأن 
�ملغني��ة تهرب��ت من دفع �أك��ر م��ن 14.5 مليون يورو 
)16.34 ملي��ون دولر( خ��ال ف��رة مدته��ا 3 �أعو�م، 

عا�ست خالها يف �إقليم كتالونيا �سمال �رضقي �لباد.
وتع��د ه��ذه �أح��دث ق�سي��ة ل�سخ�سي��ة م�سه��ورة تته��م 
بالتهرب من �ل�رض�ئب يف �إ�سبانيا، بعد �لتحقيق يف �أمر 
لعبي كرة �لق��دم �ل�سهريين ليونيل مي�سي وكري�ستيانو 

رونالدو.
و�ساكري� مرتبطة بنجم دفاع بر�سلونة �لإ�سباين جري�رد 

بيكيه منذ عام 2011، ولديهما طفل وطفلة.

�ن�سمت �ملطرب��ة �للبنانية، �إلي�س��ا، �إىل �لفنانني، �لذين 
ك�سفو� عن تعر�سهم للتنمر وم�سايقات ب�سبب �أ�سكالهم.
حو�ري��ة  جل�س��ة  يف  م�ساركته��ا  خ��ال  �إلي�س��ا  حك��ت 
ب��الأردن، عن تعر�سها للتنمر ب�سبب �سكل فمها، وقالت 
�إنها كثري� ما تتلقى تعليقات ب�سبب �سكل �سفتيها، لكنها 
مل تتاأث��ر، وكانت ترد على �ل�ساخرين منه��ا قائلة: "�أنا 
�إلي�س��ا ملا تق��درو� تعملو� �إىل قدرت عملت��و� �بقو� �أحكو� 

عن �أي �سغلة عندي".
و�أك��دت �إلي�سا يف حديثها �أن م�سكل��ة �لتنمر توؤثر ب�سكل 
�أك��ر على �لأطف��ال �ل�سغ��ار، و�أنه على �لأه��ل متابعة 
�لأم��ر و�لتحدث م��ع �أطفاله��م ملو�جهة م��ا يعانوه يف 

�ملجتمع من م�سايقات.     

حذفت �لقناة �لر�سمية لف�سائية "�حلياة" �مل�رضية على 
"يوتيوب" مقاطع هجوم �لإعامي توفيق عكا�سة على 
�لفن��ان تامر ح�سن��ي يف حلقة برناجم��ه "م�رض �ليوم" 
�لت��ي �أذيعت، �أم�س �جلمع��ة، وو�سف فيها فيلم "�لبدلة" 
بالتاف��ه، و�ته��م بطل��ه باإج��ر�ء عملي��ة جتمي��ل غ��ريت 
من ماحم��ه. وعل��م �أن ح�سني غ�سب ب�س��دة من هجوم 
عكا�س��ة علي��ه، وب��دوره هات��ف �سديقه رئي���س قنو�ت 
"�لنهار" �مل�رضية، عمرو �لليثي، مطالبًا �إياه بالتدخل 
وحذف مقاط��ع �لهجوم، وعلى �إث��ره تو��سل �لليثي مع 
�إد�رة ف�سائي��ة "�حلياة"، ُمبلغًا �إياهم غ�سب ح�سني من 
ه��ذ� �لهجوم، �لذي جتاوز حد �لنقد �لفني، وم�س جو�نب 
�سخ�سي��ة ل يح��ق لأحد �لكام فيها، حي��ث قررت �إد�رة 

�ملحطة حذف �لفيديوهات لإر�ساء ح�سني.

ب��ات فيل��م "كفرناح��وم" للمخرجة �للبنانية نادين لبكي قاب قو�سني �أو �أدنى من �لفوز بجائزة �أو�سكار �أف�سل فيلم �أجنبي بعد �أن و�سل للقائمة �ملخت�رضة لهذه �لفئة. و�أعلنت �أكادميية فنون 
وعلوم �ل�سور �ملتحركة يف �لوليات �ملتحدة �أم�س �لثنني �لقائمة �ملخت�رضة مل�سابقة �أف�سل فيلم �أجنبي، و�سمت ت�سعة �أفام من �أ�سل 87 فيلمًا �سملتهم �ملرحلة �لأوىل لاختيار.

ك�سف��ت �لفنان��ة مايلي �ساير�س �أنها ع��ادت �إىل تعاطي 
�ملمنوع��ات بعد �متناعها عن ذل��ك. و�أحدثت �سجة يف 
حديث �أدلت به �إىل �سحيفة "ذ� �سن" حيث لفتت �إىل �أن 

و�لدتها هي �لتي �سجعتها على ذلك.
وقال��ت: "�أمي هي �لتي دفعتن��ي �إىل �لعودة �إىل تعاطي 
�ملخ��در�ت. لكن ح��ني �أعم��ل ل �أدخن"، لفت��ة �إىل �أنها 

تفعل ذلك للرفيه فقط.
و�أ�ساف��ت: "�أمي ه��ي مديرة �أعمايل. ويف ح��ال �أهملت 
كل �س��يء فهذ� يعن��ي �أن �أتوقف عن �لعم��ل. وهي فكرة 
غري جيدة. ول �أعتقد �أن و�لدتي تريد �إحلاق �لأذى بي".

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

بوراك لضمان مستقبل 
ابنه الذي لم يولد بعد؟

افتتاح مقر نقابة الفنانين فرع 
البصرة بعد اعادة تأهيله

"متحرش هوليوود": أقمت 
عالقة مع جينيفر لورانس

حليمة بولند تشعل مواقع التواصل 

تتعاقد على بطولة 
مسلسل "الحرملك"

من��ذ ع��رف �ملمث��ل �لرك��ي ب��ور�ك �أوزجيفيت �ل�سه��ري ببايل 
بي��ك يف "ح��رمي �ل�سلط��ان"، بحم��ل زوجت��ه �ملمثل��ة فهري��ة 
�أفج��ني �ل�سهرية بنج��اء بطل��ة "�لأور�ق �ملت�ساقطة" و"طائر 
زوجت��ه  ي�س��ارك  ذكر،وه��و  مولودهم��ا  جن���س  �حل��ب"،و�أن 
حما�سه��ا، ملولودهم��ا �لأول بفرح��ة ل تو�س��ف، وق��د �ختار� 
مهند�س��ًا، لي�سمم ويبني غرفته �خلا�س��ة، وي�سريان ماب�سه، 

وديكور�ت غرفته معًا يد�ً بيد.
وم��ن بد�ية �حلمل،مل يكف ب��ور�ك �أوزجيفيت عن �لإنفاق على 
���رض�ء م�ستلزم��ات �بن��ه �لأول �لقادم،وب��د�أ م��ن �لآن �لتفك��ري 
يف �سم��ان م�ستقبله ،ولأج��ل هذ� قام بافتت��اح ح�ساب بنكي 
له،و�أودع فيه مليون لرية تركية �أي ما يو�زي 140 �ألف دولر 
�أمريك��ي. ويخطط ملو��سلة �إيد�ع مبالغ �أخرى به حتى �إذ� كر 

،يجد كل �سيء م�سمون مل�ستقبله �لذي يختاره.  

�أعلنت �لفنانة �لتون�سية درة عن تعاقدها على �لقيام ببطولة 
�مل�سل�سل �لتاريخي �ل�س��وري "�حلرملك" و�ملنتظر عر�سه يف 
رم�س��ان 2019. وكان��ت درة ق��د �أعلنت ع��ر ح�سابها علي 
موق��ع "�ن�ستغ��ر�م" ع��ن تعاقدها م��ع �رضكة كاكي��ت ميديا 
�ملنتجة للم�سل�سل، وذلك لأد�ء �سخ�سية "حنة"، مو�سحه �نها 

�سخ�سية جديدة وتتميز بالقوة.
ت�س��ارك درة يف بطول��ة "�حلرمل��ك" بجان��ب كل م��ن جم��ال 
�سليم��ان وبا�سل خياط و�سافة معمار وبا�سم ياخور و�سامر 
�مل�رضي وقي���س �ل�سيخ نحيب، �مل�سل�سل م��ن تاأليف �سليمان 

عبد �لعزيز و�إخر�ج تامر �إ�سحاق.
و�مل�سل�س��ل يتن��اول و�س��ول �ملمالي��ك �إىل �ل�سلط��ة و�لتحكم 
مبفا�س��ل �مل�سه��د �ل�سيا�س��ي �لع��ام، و�إحلاق �لهزمي��ة لأعد�ء 

�لأمة �ملفر�سني.

�فتت��ح م�س��اء �ل�سب��ت مق��ر نقاب��ة �لفنان��ني يف �لب���رضة بعد 
�ع��ادة تاأهيله وبح�سور �و�ساط فنية وثقافية و�سهد �لفتتاح 
عرو���س م�رضحية ومقطوعات مو�سيقية و�أغاين فلكلورية من 
قبل فرق��ة �لر�ث �لب�رضية . وقال نقيب �لفنانني يف �لب�رضة 
فتح��ي �سد�د �ن نقابة �لفنانني تعتز بهذ� �لجناز �لذي تز�من 
مع ذك��رى �نت�سار �لعر�ق على قوة �لره��اب و�ستبقى �بو�ب 
�لنقاب��ة مفتوح��ة �ىل كل �لفنانني ليقدم��و� فنونهم مبختلف 
�نو�عه��ا. وتاب��ع �سد�د، �ن نقاب��ة �لفنان��ني وبحلتها �جلديدة 
�ستنطل��ق باأعم��ال فني��ة عل��ى �سعي��د �مل���رضح و�ملو�سيق��ى 
و�لفنون �لخرى بعد �ن كانت خربة بكل ماتعني هذه �لكلمة. 
و��سار �سد�د �ىل �ليادي �لبي�ساء �لتي �ساهمت باإعادة �عمار 
�لنقابة ومنهم رئي�س جمل�س �لب�رضة �ملوقوف �سباح �لبزوين 
و وزي��ر �لنق��ل �ل�ساب��ق كاظم �حلمام��ي. هذ� و�سه��د �لفتتاح 
عر���س م�رضحية بعنو�ن )�زمة وطن( من تاأليف و�إخر�ج نو�ر 
�ملره��ون و�ل��ذي حتدث للمربد عن م�سم��ون �مل�رضحية حيث 
ق��ال �نه��ا تتحدث ع��ن حلم �ل�سع��ب �لعر�قي ب��ان يكون لديه 
رئي���س يحكم��ه بعد�لة ويوفر ل��ه �لعي�س بكر�م��ة كما طرحت 
�مل�رضحية و�قعة �سبايكر �لليمة مرور� بالو�سع �ملردي من 

خدمات وبنى حتتية.

 خرج��ت �ملمثل��ة �لأمريكي��ة، جينيف��ر لور�ن�س، ع��ن �سمتها، 
ب�س��اأن مز�ع��م طالته��ا ح��ول �إقامته��ا عاق��ة م��ع �ملنت��ج 
�ل�سينمائ��ي، ه��اريف وين�ست��ني، وذل��ك قب��ل فوزه��ا بجائزة 

�لأو�سكار.
وكان��ت ممثلة رف�س��ت ذكر ��سمها، قال��ت يف دعوى ق�سائية 
�س��د وين�ستني، �إنه �أق��ام عاقة جن�سية م��ع جينيفر لور�ن�س، 

بج�سب جملة "بيبول" �لأمريكية.
ووفق��ا لوثائ��ق �لدعوى �لق�سائية، �لت��ي ح�سلت عليها جملة 
"فار�يت��ي" �لأمريكي��ة، فاإن هاريف وين�ست��ني �أرغم جينيفر 
لور�ن�س عل��ى ممار�سة عاقة جن�سية معه��ا، وهددها بتدمري 

م�ستقبلها، يف حال �أن رف�ست �خل�سوع له.
ولكن �أكدت جينيفر لور�ن�س، يف رد ملجلة "بيبول" �لأمريكية، 
�أنها مل تقم �أي عاقة مع هاريف وين�ستني �ل�سهري ب�"متحر�س 

هوليوود"، كما تزعم �ملمثلة �ملجهولة.
وقالت لور�ن�س يف بيان لها: "قلبي يتحطم مع �أجل كل �لن�ساء 
�سحاي��ا هاريف وين�ستني، ومل �أمر ب��اأي عاقة معه �سوى كل 
م��ا ه��و مهني، وم��ا قال��ه عني مث��ال �آخ��ر عل��ى �لتكتيكات 
و�لأكاذي��ب �ل�رض�سة �لتي ي�رضدها لإغ��و�ء عدد ل يح�سى من 

�لن�ساء لاإيقاع بهن".
م��ن جانب��ه، رد ه��اريف وين�ست��ني من خ��ال متحدث��ني له، 
ملوق��ع "فال���رض"، �أن �لدعوى �لق�سائية �لت��ي رفعتها �ملمثلة 
�ملجهولة، مت �لتقدم بها من دون �إ�سعار م�سبق �أو �أي حماولة 
للو�س��ول �إىل حمام��ي وين�ست��ني ل�سبب و�حد، وه��و �أن ي�سبب 

�لإحر�ج له، و�أن حتظى هي باهتمام �إعامي.
وقال��و� يف بيان: "ل توج��د �أدنى حقيقة ور�ء �ملز�عم �خلبيثة 
�لت��ي ���رضدت يف ه��ذه �لدعوى، ونح��ن نر�ج��ع خيار�تنا من 

خال تقدمي طلب للف�سل �لفوري".
وتابع��و�: "�أن وين�ست��ني ي�سعر باحلرج جلينيف��ر لور�ن�س، ومل 
يجم��ع بينهم��ا �س��وى عاق��ة حمرف��ة وحمرم��ة، و�لتي مت 
جره��ا لاأ�سف �إىل ه��ذه �ملحاولة �لب�سع��ة للت�سهري". يذكر �أن 
Silver Linings Pla y"  هاريف وين�ستني هو منتج فيلم
book"، و�لذي نالت جينيفر لور�ن�س جائزة �لأو�سكار عنه.

 2018 م��ا �سهدت��ه حف��ات زف��اف �لنج��وم يف �لع��ام 
يف��وق خي��ال �أغلب موؤلف��ي �مل�سل�سات �ملث��رية، فاأغلبها 
تقريب��ا �أقيم��ت ���رض� وبعد �إن��كار متكرر م��ن �لنجم و�سل 
ح��د �لتهدي��د لكل م��ن يوؤكد �أنب��اء �لزفاف كم��ا حدث من 
�لفن��ان �أحمد فلوك�س، وبع�سها �نته��ي بطاق �رضيع جد� 
كما ح��دث للنجمات ناه��د �ل�سباعي و�لفنان��ة مي �سليم، 
و�ملاحظ��ة �لأه��م �أن �لع��ام �جلاري �سه��د حفات زفاف 
متتالية لنجمات وجنوم برنامج �كت�ساف �ملو�هب "�ستار 
�أكادميي"، وتبق��ى �ملطربة "�سريين عبد �لوهاب" عرو�س 

�لعام با منازع.
�لفرح��ة كان��ت حا�رضة مع �لي��وم �لأول للعام ففي �لأول 
م��ن يناير 2018، �حتفل �لثنائي �لكويتي عقيل �لرئي�سي 

وف��رح �لهادي بزفافهما لتكون بد�ي��ة حياتهما �لعائلية، 
تز�منًا مع بد�ية �لعام �جلديد.

�لإعامي��ة روؤى �ل�سب��ان مت زفافها على �لإعامي حمود 
�لفاي��ز يف ق���رض طوي��ق للمنا�سب��ات يف �لريا���س م�ساء 
�جلمع��ة 2 فر�ير 2018. وح�رض �حلف��ل ح�سد من �أقارب 

و�أ�سدقاء �لعرو�سني، �إىل جانب بع�س �لإعاميني.
�حتفل��ت �لفنانة �ل�سعودية د�ليا مبارك بزو�جها من رجل 
�لأعمال �لأمريكي �لهيم يف حفل �أقيم يوم 25 فر�ير على 
منت �أحد �ليخوت يف مدينة ��سطنبول �لركية، يف ح�سور 
�لأ�سدق��اء و�لأقارب وعدد م��ن زمائها يف �لو�سط �لفني، 

منهم �لفنانة �أحام.
�عتدن��ا يف �لأع��و�م �ل�سابق��ة عل��ى حفات زف��اف جنوم 
�لف��ن �مل���رضي �ل�ستوي��ة ب�سه��ر يناي��ر، ولكن ه��ذ� �لعام 
تاأخ��ر �ملوعد كث��ري� وج��اء �أول حفل من ن�سي��ب �مللحن 

حمم��د رحيم �لذي �أعلن �رتباطه مبرو�سة �لأ�سود �ل�سهرية 
�أنو�سة كوتة، ومت �لزفاف يوم 11 مار�س، وقدم رحيم �يل 
عرو�س��ه �أنو�سة �أغني��ة �أعدها خ�سي�س��ا لزفافهما بعنو�ن 

"فيا �للي مكفيني".
�س��ارك يف �إحياء فقر�ت �حلفل من جنوم �لغناء حممد نور 
ون��ادر �أبو �للي��ف وزيزي عادل ورن��ا �سماحة ومينا عطا 
ومروة ن�رض ونادر نور وم�سطفى حمفوظ وحممد �ساهني 
و�ملخ��رج مان��دو �لع��دل و�ل�ساع��ر تامر ح�س��ني و�ملنتج 

حم�سن جابر و�ل�ساعر بهاء �لدين و�مللحن خالد عادل.
يف مفاج��اأة للو�س��ط �لفن��ي �خلليج��ي، تر�جع��ت �لفنان��ة 
�لكويتي��ة غدير �ل�سبتي عن موقفه��ا �لر�ف�س للزو�ج، ومت 
زفافه��ا عل��ى زميله��ا �ملخ��رج �لبحريني �أحم��د �لفرد�ن، 
بع��د 20 عاما على �للقاء �لأول بينهم��ا فقد كان �لثنائي 
"غدير و�أحمد" زميلني فى �جلامعة نف�سها يف �لكويت قبل 
ع�رضي��ن عام��ا، �إل �أن �أحم��د �سافر �إىل �خل��ارج لكى يكمل 
تعليم��ه، ث��م قرر �لع��ودة �إىل بل��ده فى �لبحري��ن، ملتابعة 
در��سته فيها، و�لتقيا �لعام �ملا�سي خال ت�سوير م�سل�سل 
"�أماين �لعمر"، حيث كان �أحمد �أحد خمرجي �لعمل، وغدير 
�إح��دى ممثاته، وبع��د �أيام من �لت�سوي��ر تطورت �لعاقة 
بينهم��ا، وخال حديث م�سرك بينهم��ا حول �لزو�ج، قال 
�أحمد �لفرد�ن �إن �لزو�ج هو موؤ�س�سة فا�سلة، وفوجئ باأنها 
ت�سارك��ه �لر�أى، وبعد فرة �سارحها بحّبه لها، وتكلل هذ� 

�حلب بالزو�ج.
بعد �إن��كار د�م ثاثة �سهور كاملة و�سل حد خروج ح�سام 
حبيب بت�سجيل �سوتي لتكذيب و�لده �لذي ك�سف عن قرب 
زو�ج��ه م��ن �ملطربة �سريي��ن عبد �لوهاب، ح��دث �لزفاف 
بحف��ل خا�س و�رضي منع �لإعام م��ن ح�سوره، ولكن مت 
ب��ث وقائعه ع��ر �ل�سفحة �ل�سخ�سية ل�سريي��ن على موقع 

�لفي�س بوك يوم 7�أبريل.
�سريي��ن �حتفل��ت بعق��د قر�نه��ا وزفافه��ا عل��ى �ملط��رب 
ح�س��ام حبيب، باإح��دى �لفيات على طري��ق �لإ�سماعيلية 
�ل�سح��ر�وي، بح�س��ور عدد حمدود م��ن �لعائلتني و�سارك 
م��ن �لو�سط �لفن��ي �لنجمات �له��ام �ساه��ني وليلى علوي 
ومن��ة �سلبي فق��ط، بينم��ا مل يح�رض �ى من جن��وم �لغناء 
�أغن��ي"  "كل م��ا  �حلف��ل ومت �لكتف��اء ب��دي ج��ي لدي��و 

للعرو�سني، ومهرجان �لعب يا.

�أث��ارت �لإعامي��ة و�لفنان��ة �لكويتي��ة، حليم��ة بولند، 
�جل��دل عل��ى مو�ق��ع �لتو��س��ل �لجتماع��ي، بع��د 

�نت�س��ار له��ا موؤخر� فيدي��و من زي��ارة لها لأحد 
بولن��د  حليم��ة  وتعر�س��ت  �لإم��ار�ت.  �سي��وخ 
لنتقاد�ت ح��ادة من جانب م�ستخدمي مو�قع 
ب�سب��ب ظهوره��ا يف  �لجتماع��ي،  �لتو��س��ل 
�لفيديو مع �ل�سيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان، 

وهو يق��دم لها �حللوى. ومل تكت��ف حليمة بولند 
باإث��ارة �جلدل من حولها عن��د زيارتها، بل ن�رضت 

فيدي��و لها وهي تهدي �بنتها �ل�سغ��رية ماريا ذ�ت �ل�6 
�أعو�م �سيارة مبنا�سبة عيد ميادها.

وذهب��ت حليمة مع �بنته��ا �إىل معر�س �ل�سي��ار�ت، لتختار �ل�سيارة 
�لت��ي تريده��ا، م��ن �أج��ل �أن ت�ستقلها يومي��ا �إىل �ملدر�س��ة ب�سحبة 

�ل�سائق. و�ختارت �بنة حليمة بولند بالفعل، �سيارة 
ريا�سية بي�ساء �للون، لتوؤكد و�لدتها لها �أنها 
هدي��ة طامل��ا رغب��ت �بنته��ا يف �قتنائه��ا. 
يذك��ر �أن هذه لي�ست ه��ي �ملرة �لأوىل �لتي 
تث��ري حليم��ة بولن��د فيه��ا �جل��دل، ف�سبق 
و�أن  ن���رضت عل��ى ح�سابه��ا يف "�سن��اب 
�سات"، فيديو للهد�يا �لثمينة، �لتي و�سلت 
جناحه��ا يف م��كان �إقامته��ا يف �لريا���س، 
وهي عب��ارة عن جمموعة عط��ور، من �سناعة 
عماق �لعط��ور يف �ل�سعودية عب��د �ل�سمد �لقر�سي. 
وت��د�ول نا�سطون �سورة ماأخوذة من مقطع �لفيديو مكتوبا 
عليه��ا �أن �لهدية مقدمة م��ن �لعاهل �ل�سعودي �مللك �سلمان بن عبد 

�لعزيز، وهو ما �أثار جدل و��سعا يف �ململكة.

زيجات النجوم في 2018 سرًا.. شيرين عبد الوهاب "عروس العام" هذا ما 
فعله
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