
ما الذي جمع نجوى كرم وسيرين
 عبد النور في بيروت

ليدي غاغا تنتظر جائزتين 
في "غولدن غلوب"

بريتني سبيرز تعلق حفالتها 
بسبب والدها

ممثل مصري يتلقى عرضا 
للمشاركة في فيلم إباحي

ن�رشت الفنانة جنوى كرم فيديو عرب ح�سابها على 
موق��ع "توي��ر"، ُيظه��ر جمالية املنظ��ر الطبيعي 
�س��ّكل  اذ  ب�"الرائ��ع"  و�سفت��ه  ال��ذي  لبن��ان  يف 
البح��ر وال�سماء وال�سم���س لوحة طبيعي��ة ت�ستحق 
امل�ساهدة. ووّثقت �ساحبة "نزلت البحر" اللحظة، 
معّقب��ًة: "يف طري��ق العودة م��ن الأرز اىل بريوت، 
راأين��ا ه��ذا امل�سه��د الرائ��ع". وختم��ت التغري��دة 

بعبارة: "�سبحانك يا اهلل".
م�س��وار جنوى ك��رم م��ن الأرز اىل ب��ريوت، كانت 
�سبقته اإجازة ق�سرية على الثلج مع الفنانة �سريين 
عب��د الن��ور حي��ث جمعتهما �س��وٌر جميل��ة عّقلت 

جنوى عليها بالقول: "اأحّب املناخ النظيف".

ت�ستع��د لي��دي غاغا للف��وز بجائزتني عندم��ا يبداأ حفل 
جوائ��ز "غولدن غلوب" رقم 76، يف ظ��ل مناف�سة قوية 
بني عدد من الأفالم ال�سينمائية التي و�سلت اإىل من�سة 
التتويج. وم��ن بني اأبرز املر�سحني للفوز بجائزة اأف�سل 

ممثل براديل كوبر، عن فيلمه "اأ�ستار اإز بورن".
كم��ا يتوقع اأن تذه��ب جائزة اأف�سل فيل��م كوميدي اإىل 
"ذا فايفوريت" للمخرج يورغو�س لنتيمو�س وم�سل�سل 
�سبك��ة "اأمازون" الكومي��دي "ال�سيدة الرائع��ة مي�سيل"، 
وحلق��ات راين مرييف "اغتيال جي��اين فري�ساتي: ق�سة 
جرمية اأمريكية". ويقدم فقرات احلفل املمثل الأمريكي 
اآندي �سامبريغ، واملمثلة الكندية ذات الأ�سول الآ�سيوية 
�ساندرا اأوه، بطلة م�سل�سل "قتل حواء" اأو )كيلينغ اإيف(، 

املر�سحة جلائزة اأي�سا.

تعلي��ق  �سب��ريز،  بريتن��ي  الأمريكي��ة،  املغني��ة  اأعلن��ت 
حفالته��ا املق��ررة يف مدينة ل���س فيغا���س والتزامات 
فني��ة اأخ��رى حت��ى تك��ون بج��وار اأ�رشته��ا بع��د مر�س 

والدها.
وقال��ت �سب��ريز )37 عام��ا( ع��رب موق��ع اإن�ستغ��رام، اإن 
والدها جيمي نق��ل اإىل امل�ست�سفى اأواخر العام املا�سي 

اأن ميوت". "وكاد 
واأ�ساف��ت "نحن ممتن��ون للغاية لأنه خ��رج من الأزمة 
عل��ى قي��د احلي��اة لكن ل ي��زال الطري��ق طوي��ال اأمامه. 
ا�سط��ررت لتخاذ الق��رار ال�سع��ب لأ�س��ع كل تركيزي 

وطاقتي على اأ�رشتي يف هذه الفرة".
وكان م��ن املقرر اأن تبداأ �سب��ريز �سل�سلة حفالت جديدة 
اأطلق��ت عليه��ا ا�س��م )بريتن��ي: دوميني�س��ن( يف ل���س 

فيغا�س يوم 13 فرباير وحتى اأغ�سط�س 2019.

ك�س��ف املمثل امل�رشي اأحمد ال�سع��دين، تعر�سه ملوقف 
طري��ف، اأثناء وجوده يف الولي��ات املتحدة الأمريكية، 

للعثور على فر�سة تو�سله للعاملية.
واأف�س��ح عرب ح�سابه عل��ى "توير" اأن��ه عندما قدم اإىل 
الوليات املتحدة الأمريكية، اأمال يف عثوره على فر�سة 
للو�س��ول اإىل العاملي��ة، التقى باأح��د الأ�سخا�س هناك، 

وعر�س عليه ت�سوير اأحد الأعمال ملدة 4 اأيام.
وق��ال ال�سعدين: "يف البداية خم��ن الرجل اأنني م�رشي، 
ف�ساألت��ه كيف علمت ه��ذا، فاأجابن��ي اأن امل�رشيني بعد 

لعب الكرة حممد �سالح اأ�سبح عليهم طلب".

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يعزف الغيتار أثناء 
خضوعه لجراحة بالمخ

كيم كارداشيان تنتظر مولودها 
الرابع وهذا موعد االنجاب

ممثلة تركية تثير بلبلة
 بفستان زفافها

المرأة السعودية تتلقى إخطارًا بطالقها برسالة نصّية

ملكة جمال الجزائر بسبب 
شكلها!

اأده���س فن��ان اجل��از م��ن جن��وب اأفريقيا، يدع��ى مو�س��ى مانزيني، 
معجبي��ه يف اأنحاء العامل، عندما غزف على اآلة الغيتار، وهو يخ�سع 
جلراح��ة ل�ستئ�سال ورم يف املخ. ويظهر مانزيني الذي يعزف عددا 
م��ن الآلت ويحا���رش يف اجلامعة، يف فيديو م�س��ور، اأثناء اجلراحة 
التي ا�ستمرت 6 �ساعات، اإذ يبدو راقدا على ظهره يف غرفة العمليات 
حماطا باأفراد الطاقم الطبي، ويعزف على اأوتار الغيتار. و�سمح ذلك 
لالأطب��اء مبدين��ة دربان بجن��وب اأفريقيا بتحديد مناط��ق املخ التي 
ي�ستخدمها مانزيني عن��د العزف، حتى يحافظوا عليها، ويعيدوا اإىل 

اأ�سابعه بع�س احلركات التي تاأثرت �سلبا بالورم.
وق��ال مانزين��ي بعد اأ�سبوع م��ن العملية اجلراحي��ة: "انتابني �سعور 
غري��ب للغاي��ة وغ��ري مري��ح. اأن تكون يف حال��ة بني التخدي��ر العام 
واليقظ��ة وت�سم��ع اأ�س��وات معدات الطبي��ب داخل راأ�س��ك... يكون من 

ال�سعب للغاية الركيز".

 بع��د اع��الن ف��وز خديجة بن حم��و م��ن ولي��ة اأدرار الواقعة جنوب 
اجلزائر، يف م�سابقة ملكة جمال اجلزائر ل�سنة 2019، حيث خا�ست 
املناف�سة مع 16 فت��اة انت�رشت التعليقات الالذعة والعن�رشية التي 
ت�سفه��ا باأنه��ا �سم��راء ول متتلك اجلم��ال الكايف لتمث��ل اجلزائر يف 
ملك��ة جمال العامل واأن معيار اختيار الفائ��زات مل يكن عادل. حيث 
قام��ت خديجة بالرد على التعليقات  ال�ساخرة ، بقولها: "اأنا ل اأتابع 
مواق��ع التوا�س��ل ولكن ل يهمني كالم املنتقدي��ن واأقول مل�سجعيني 
رب��ي يحفظك��م". واأ�ساف��ت خديجة بن حم��و اأن معايري ف��وز اإحدى 
املت�سابق��ات باللق��ب ه��ي الأدب والح��رام والأناق��ة، حيث ذكرت 
انه��ا تقدم��ت للم�سارك��ة بامل�سابق��ة عن طري��ق ال�سدفة حت��ى اأنها 
ظن��ت �سوف لن يت��م اختيارها يف مرحلة الختب��ارات موؤكدة نفيها 
يف توقع فوزها يف امل�سابقة لكونها مليئة باجلميالت كما و�سحت 

انها تنوي الركيز على الأعمال اخلريية يف الفرة القادمة.

كي��م  اأن  ع��دة،،  اإعالمي��ة  تقاري��ر  اأف��ادت 
كاردا�سي��ان وزوجه��ا املغن��ي كاين وي�س��ت 
اأخ��رى  الراب��ع، م��رة  ينتظ��ران مولودهم��ا 

با�ستخدام اأم بديلة.
ون�سب��ت جملت��ا امل�ساه��ري يو.اإ���س ويكل��ي 
وبيب��ول اإىل م�س��ادر مقرب��ة م��ن الزوجني 
الق��ول اإن الأم البديلة حام��ل وتنتظر و�سع 
املول��ود يف ماي��و، فيما مل ي��رد ممثلون عن 
جنمة تلفزيون الواق��ع وزوجها مغني الراب 

على طلبات للتعقيب.
وول��دت �سيكاغ��و ثال��ث طفل��ة للزوجني عن 
2018، ورزق  يناي��ر  بديل��ة يف  اأم  طري��ق 
الزوج��ان بطفل��ني اآخري��ن هم��ا ن��ورث )5 

اأعوام( و�سينت )3 اأعوام(.
وجلاأ الزوجان اإىل احلمل عن طريق اأم بديلة 
بع��د اأن حذر الأطباء كاردا�سيان من م�ساكل 

�سحية خطرية بعد اأول طفلني.
وب��داأ وي�س��ت، ال��ذي ق��ال بع��د اجتم��اع مع 
اإن��ه  ترام��ب،  دونال��د  الأمريك��ي،  الرئي���س 
�سين��اأى بنف�سه ع��ن ال�سيا�سة، الع��ام اجلديد 
ب�سل�سل��ة م��ن التغري��دات الت��ي توؤك��د دعمه 

للرئي�س اجلمهوري.
وكت��ب وي�ست عل��ى "توير" ي��وم الأول من 
يناير "ترام��ب اإىل النهاية"، واأكد اأنه يعتزم 
الغن��اء مرتدي��ا قبع��ة عليها �سع��ار "اجعلوا 

اأمريكا عظيمة جمددا".

اأث��ارت ممثل��ة تركية �سه��رية غ�سبا كب��ريا مبواق��ع التوا�سل 
الجتماع��ي ب�سب��ب الف�ستان، ال��ذي ارتدته يف حف��ل زفافها، 
وو�سفه البع�س ب�"ال�سجاع" و"اجلريء"، بينما انتقده اآخرون 
ب�س��دة. ووفق ما ذكر موقع "حرييت ديلي نيوز" الركي، فاإن 
املمثل��ة بور�س��و كرياتلي �سنعت �سجة كب��رية بف�ستانها غري 
التقلي��دي، خ��الل حف��ل زفافه��ا من املغن��ي �سين��ان اأك�سيل. 
وت��زوج اأك�سي��ل بكرياتل��ي يف القن�سلية الركي��ة ب اأم�سردام 
الهولندية، يف ليلة الحتفال براأ�س ال�سنة امليالدية. وانت�رشت 
�س��ور الزفاف ب�سكل كبري على ال�سفح��ات الجتماعية، فيما 

ح���رشت  م�س��ادر  نقل��ت 
احلف��ل ع��ن اأك�سي��ل قول��ه 

لزوجته قب��ل تقبيلها "ل 
ترتدين اأي مالب�س على 

الإطالق".وتعر�س��ت 
لنتقادات  العرو�س��ة 
كثرية، حيث و�سف 

لبا�سها  منتق��دون 
 ، " �س��ح لفا ا " ب�

اإنه��ا  وقال��وا 
ت  ظه��ر

"رخي�سة".

ق��ام والد الفنان ح�سام حبي��ب بالدفاع  عن زوجة ابنه 

الفنان��ة �سريين عب��د الوهاب، �سد الهجم��ة التي اثريت 
�سده��ا ب�سبب تعليقه��ا العفوي يف احلفل ال��ذي اأقامته 

يف راأ�س ال�سنة.

حي��ث كت��ب والد ح�س��ام حبي��ب من�س��وراً مف�س��اًل على 
الفي�س ب��وك يرد فيه على الذي اأ�ساءه  ل�سريين ويحاول 
توريطه��ا يف اأزمة جدي��دة يف الوقت ال��ذي ل ميكن اأي 
�سخ���س اأن يزايد على حبها للوطن، لنها ف�سلت اقامة 
حفلها يف م�رش م��ع انها تلقت العديد من العرو�س من 

دول اأخرى.
اعر���س والد ح�سام حبيب ب�سكل �رشيح و مبا�رش على 
انتق��اد الإعالمي تامر اأم��ني ل�سريين عبد الوهاب، نظراً 
لأن��ه هو من قام باإثارة ه��ذه امل�سكلة وقال له بكلمات 
ن�سه��ا: "عزيزي العالمي الكبري تامر امني م�س بكلمك 
باعتباري حم��ي �سريين عبد الوهاب ب��ل با باعتباري 
مواط��ن .املذيع الناجح م�س الل��ي يجري وراء اخلرب بل 

اللي يعرف كوالي�س اخلرب".
وا�س��اف "اول �سريي��ن كان امامهاع��ده عرو�س حلفل.
راأ���س ال�سنه فى ا�سطنب��ول ويف الكويت وابوظبي ودبي 
وف�سلت تقيمه ف��ى القاهره ملا عرفت من منظم احلفله 
ان.هناك2000 �سائح خليجى م�ستعدين حل�سور احلفل 
ف��ى القاهره بالإقامة وتذاكر الطائرات ف�سلت م�سلحه 
بلده��ا علي م�سلحتها لن اجرها ف��ى اخلارج ا�سعاف 
اجره��ا هن��ا وكان املق��رر عم��ل م���رشح و�س��ط الني��ل 
وا�س��اءات و�سا�س��ات عر�س عمالق��ه وي�سطدم املنظم 
الكويت��ي بكمي��ه ف�س��اد ف��ى امل�سنف��ات وامل�سطح��ات 
املائي��ه وغريه��ا م��ن الدارات احلكومي��ه الت��ى ت�سدر 
املوافق��ات للحفل ويخ�رش املتعه��د الكويتي 14 مليون 
جني��ه ويدف��ع للفندق 5 مليون م�ستحق��ات على الفندق 
للم�سطاح��ات وامل�سنفات وغري م��ن اجلهات احلكوميه 
ويق��رر املتعه��د الكويتي انه م�س ه��ا ييجى م�رش تاين 

وم�س ها يعمل اي ا�ستثمار فى م�رش".
تاب��ع والد ح�س��ام حبيب ر�سالت��ه: "ثاني��ا العامل اللي 
و�س��ع قر�س الزجاج ملا يهمل وما يثبت�س لوح الزجاج 
عل��ي قاعدته وينك�رش وي�سبب جروح لل�سيوف احنا فى 
كمي��ه ف�ساد توح�ست لزم ن�سلح حالنا وحلد ما يح�سل 

ولكم م�رش".
كم��ا انه مل يكت��ف والد ح�سام حبي��ب مبن�سور بل اأجرى 
ا�ستفتاء ملتابعي ح�ساب��ه لالختيار ما بني �سريين عبد 

الوهاب وتامر اأمني.

ابت��داًء م��ن ام�س الح��د، لن تب��َق امل��راأة ال�سعودية "اآخر م��ن يعلم" 
بطالقه��ا، بع��د اأن األزم��ت وزارة العدل املحاكم باإخط��ار الن�ساء عن 
طري��ق ر�سال��ة ن�سي��ة SMS باإ�سدار ق��رار طالقهن م��ن اأزواجهن، 
وفقًا مل��ا نقلته وكالة "بلومبريغ" عن املحامي��ة ال�سعودية ن�رشين 
الغام��دي. وقال��ت الغامدي اإن ه��ذا الإجراء ي�سم��ن ح�سول الزوجة 
عل��ى حقوقه��ا عندم��ا ُتطلَّ��ق، يف اإ�س��ارة اإىل النفق��ة وُموؤخ��ر املهر 
وغريهما، كما اأنه ي�سمن عدم اإ�ساءة ا�ستخدام اأي توكيالت متت قبل 
الط��الق بح�سب قولها، ُمعتربًة اأن الإجراء من �ساأنه �سّد الثغرات التي 
كان ي�ستغله��ا "املخادعون". واأو�سح��ت اأن بع�س الرجال ي�سجلون 
اإجراءات الطالق يف املحاكم دون حتى اإبالغ زوجاتهم بالأمر، فيما 
تق��ول �سحيف��ة "عكاظ" ال�سعودي��ة اإن املحكمة تق��وم باإر�سال قرار 
الط��الق اإىل مقر اإقامة الزوج��ات بح�سب العناوي��ن املتوفرة لديها، 
حت��ى �س��در ق��رار وزير الع��دل وليد بن حمم��د ال�سمع��اين يف يوليو 

املا�س��ي، بزي��ادة �سمان معرف��ة املراأة بطالقها بع��د ورود حالت 
زوج��ات ي�ستك��ني من عدم معرفتهن بطالقه��ن. وتعترب وزارة العدل 
اأن الإج��راءات اجلدي��دة "تتناغ��م مع جه��ود ال��وزارة ملواكبة خطة 
روؤي��ة 2030 لويل العهد حممد بن �سلمان لالإ�سالحات القت�سادية 
والجتماعي��ة". وقال��ت "بلومب��ريغ" اإن امل��راأة ال�سعودي��ة اكت�سبت 
حقوق��ًا بعد تويل ب��ن �سلمان من�سب ويل العه��د، اأبرزها رفع احلظر 
ع��ن قي��ادة املراأة لل�سي��ارة، يف يوني��و املا�سي. لك��ن الوكالة لفتت 
يف تقريره��ا اإىل اأن امل��راأة ال�سعودية ل ت��زال "ُمكبلة بنظام و�ساية 
الرج��ل" ال��ذي يفر�س عليها، وفق��ًا ملنظمة هيوم��ن رايت�س ووت�س، 
موافق��ة "الو�سي" عليها �سواء كان الو�سي اأبًا اأو اأخًا اأو عمًا، يتعني 
عل��ى املراأة احل�سول على موافقته عن��د تقدميها طلب احل�سول على 
ج��واز �سف��ر، اأو ال�سفر خ��ارج اململكة، اأو الدرا�س��ة يف اخلارج مبنحة 

حكومية، اأو الزواج، اأو حتى اخلروج من ال�سجن.

شيرين عبد الوهاب تتعرض لهجمة جديدة ووالد زوجها يرد موسيقار عنصرية 
تالحق

االن , وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية , ولخدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) الجورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق 
الخ��اص بن��ا، وأيضاً الدخ��ول إىل أي صفحة وق��راءة تعليقات الق��راء حول خ��رٍب أو برنامٍج معني 
وأيض��اً كتاب��ة آرائ��ك الخاصة، كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إع��ادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة 

عىل ش��بكات التواصل اإلجتامعي كالفيس��بوك Facebook بكتابة كلمة الجورنال .
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