
بيع خصلة واحدة من شعر 
مارلين مونرو مقابل مبلغ ضخم

اإلعالن عن زفاف األميرة 
حفيدة الملك فاروق

مايا دياب ترد على 
وائل كفوري 

وصية سعيد عبد الغني 
الغريبة تثير ضجة

اأقي��م م��زاد علني م�ؤخ��راً لبيع خ�صل��ة واحدة من 
 Marilyn Monroe م�ن��رو  مارل��ن  �ص��عر 
اأ�ص��ط�رة اجلم��ال والإغ��راء الأمريكي��ة الراحل��ة، 
حيث مت بيعها مببلغ �صخم اأثار �صجة كبرية عرب 
م�اقع الت�ا�صل الجتماع��ي. ومتت املزايدة على 
خ�صلة �صعر مارلن م�نرو يف مزاد اإليكرتوين عرب 
�صبك��ة الإنرتنت حي��ث و�صل �صعره��ا يف النهاية 
اإىل 16500 دولر اأي م��ا يعادل 14500 ي�رو، 
حي��ث ا�صرتاها اأحد معجب��ي الفنان��ة التي غيبها 

امل�ت يف 5 اأغ�صط�س 1962.

حتتف��ل الأم��رية ف�زي��ة لطيفة حفيدة املل��ك فاروق 
وابن��ة الأمري اأحمد ف���ؤاد بزفافه��ا يف مدينة جنيف 
مهند���س  يعم��ل  ال��ذي  خطيبه��ا  اإىل  ال�ص�ي�رسي��ة 
اإلكرتونيات يف اإمارة م�ناك� بفرن�صا. حفل الزفاف 
�صيت��م اإقامت��ه ي���م ال�صب��ت املقبل، حي��ث يبلغ عمر 
العرو���س احل�صناء 36 عامًا، بينما عري�صها الفرن�صي 
�صيلفان ه�ن�دو عمره 39 عامًا، وه� م�صلم الديانة.
جم��ال  يف  حالي��ًا  تعم��ل  لطيف��ة  ف�زي��ة  الأم��رية 
العاق��ات العام��ة والإع��ام، وعمل��ت م��ن قب��ل يف 
جم��ال اإدارة الأعمال باإح��دى ال�رسكات اخلا�صة يف 
م���رس، كم��ا عمل��ت كدبل�ما�صي��ة �صمن وف��د م�نت 

كارل� بالنم�صا.

فاج��اأت الفنان��ة مايا دي��اب اجلمه���ر بتعليقها 
اجل��ريء عل��ى ت�رسي��ح النج��م وائل كف���ري يف 
برنام��ج "تخاري��ف" باأم��ر يخ�صه��ا، ليب��دو اأن 
عاقتهما اأ�صابها الت�تر رغم �صداقتهما يف وقت 
. ماي��ا دياب اأجاب��ت على اإح��دى الأ�صئلة  ما���سِ
اخلا�ص��ة بت�رسيح وائل كف���ري يف حقها خال 
لقاء ق�صري يف برنامج "عرب وود"، وذلك بعد اأن 
ح��ل �صيفًا يف برنامج "تخاريف"، وكانت هناك 
فق��رة تخيلية باأنه يق�د با���س وعليه ا�صطحاب 
النج���م، فاأك��د اأن ماي��ا دي��اب �صتك���ن معه يف 
البا�س، ثم طلب��ت منه وفاء الكياين باأن يتخلى 

عن جنم م�ج�د يف البا�س.

حال��ة من اجلدل، �صاحب��ت انت�صار اأقاويل تخ�س 
و�صي��ة الفن��ان �صعيد عب��د الغني لبن��ه يف حالة 
وفات��ه، وم��ع اإع��ان رحيل��ه بالأم���س انت���رست 
تفا�صي��ل غريب��ة تخ�س ه��ذا الأمر. حي��ث تداول 
رواد م�اق��ع الت�ا�ص��ل ق�صة تخ���س و�صية �صعيد 
عب��د الغني لبنه اأحمد �صعي��د عبد الغني، وهي األ 
يدخ��ل عليه اأي �صخ���س بعد وفاته اإل عائلته، مع 
تغطي��ة ج�صمه بالكامل، وع��دم ال�رساخ عليه واأل 
تكت��ب اأي كلمة على قربه مع التربع ب� 17 ملي�ن 

جنيه مل�صت�صفى ال�رسطان.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجل�رنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �ص�رة الك�د 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاج�نه ه� تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجل�رنال ... 

أورزلي على 
نتفلكس

تحدي الـ10سنوات يكشف 
حقيقة ابنة هيفاء وهبي 

حقيقة حمل مايلي سايروس وكيم 
كارداشيان في انتظار طفلها الرابع

سيرين عبد النور  في "الهيبة" 

رانفير سينج في اضافة 
بادوكون إلى اسمه

Karga Seven Pi c  التقت املمثلة الرتكية مرمي اأوزريل ب�رسكة
Ottoman Ri ccاملنتج��ة مل�صل�صل "ال�صع�د العثماين tures
ing" للمخرجن الرتكين يغم�ر، ودورول تايان من اأجل اإمكانية 

م�صاركتها فيه اإىل جانب جمم�عة من املمثلن الدولين.
الق�ص��ة الرئي�صي��ة للم�صل�صل والذي �صينتج باللغ��ة الإنكليزية ل�صالح 
�صبك��ة نتفلك���س، حتك��ي عن غ��زو اإ�صطنب�ل وع��ن ال�صلط��ان ال�صابع 
لاإمرباط�ري��ة العثماني��ة، حمم��د الف��احت من��ذ ا�صتام��ه العر�س يف 
ربيع��ه ال���13، اإىل اأن اأ�صب��ح واحداً م��ن اأعظم ح��كام الإمرباط�رية 

العثمانية يف القرن ال�15.
ال�صيناري��� ٌكت��ب من طرف كيل��ي ماكفر�ص�ن ، واإليزابي��ث ليك فيما 
�صيتك���ن امل�صل�ص��ل من 6 حلقات. علما اأنه م��ن املقرر بثه يف تركيا 
وال�صن اأوًل، اإل اأن م�عد عر�صه النهائي مل ُيحدد بعد. وبذلك، يك�ن 

ثاين م�صل�صل تركي حملي ُيعر�س على نتفلك�س.

ك�ص��ف جنم ب�لي���ود رانفري �صين��ج Ranveer Singh  خال 
 Famously Filmfare " مقابلة بالربنامج احل�اري ال�صهري
" اأّن اأكرث �صيء جن�ين فعله مع زوجته النجمة ديبيكا بادوك�ن 
Deepika Padukone، ه� الطريان عرب العامل مرات عدة 
ملج��رد ق�صاء ب�صع دقائق معه��ا، كما حتّدث عن ال�قت الذي مل 
يجد فيه �صدى حب من ديبيكا، يف بع�س الأحيان، لأنه ح�صا�س 
للغاي��ة، وكان عليه��ا اأن تاأخذ وقته��ا. واأ�صاف �صين��غ، اأنه قام 
بتنظي��م قائمة الأغاين الأ�صهر حل�ص�ر حفل زفافهم يف اإيطاليا، 
ا اأّن التغيري الكب��ري الذي واجهه بعد الزواج، ه� اأنه  وك�ص��ف اأي�صً
مل ي�صتط��ع تف�يت مكاملات الهاتف مع زوجته، ول البتعاد عن 
ا عن رغبته  املنزل، اأو ترك البيت من دون اأكل. رانفري ك�صف اأي�صً
يف اإ�صاف��ة بادوك�ن اإىل ا�صم��ه، وقال: "مبا اأنني اأ�صقطت اللقب، 

فاأنا بحاجة اإىل واحد جديد، فِلَم ل! اإنه لقب اأ�صط�ري.

�صارك��ت زين��ب فيا�س ابن��ة الفنانة هيف��اء وهبي يف 
حتدي ال��� 10 �صن���ات ال��ذي اكت�صح م�اق��ع الت�ا�صل، 
معلقة على ال�ص�ره قائلة: "جعلتم�ين اأفعلها يا رفاق...
وكمان ول نقطة مكياج عادي اأ�صا كنت كتري �صغرية 
ل وما�صك��ة منر حقيقي". حيث تفاع��ل متابع�ها ابنة 
هيف��ا م��ع �ص�رته��ا قب��ل 10 �صن���ات، تغ��زل البع�س 
بجماله��ا وذكروا ان ماحمه��ا مل تتغري،ولكن احلقيقة 
الت��ي اكت�صفه��ا وعلق عليها وهي اأنه��ا مل تكن حمجبة 
كم��ا ا�صيع �صابقا باأنها ارت��دت احلجاب وهي �صغرية، 
بخ��اف اأن هناك �ص���رة لفتاة حمجب��ة متداولة على 
امل�اق��ع، ليت�صح ب�ص��كل اأكيد اأنها مل تك��ن ابنة النجمة 
اللبناني��ة واأنه��م خدع���ا. مل يخل الأمر م��ن التعليقات 
ال�صلبي��ة الت��ي رافقت �ص���رة ابنة هيف��اء وهبي، الأمر 
ال��ذي ا�صطره��ا لن���رس �ص�رة م��ن زفافها م��ع �ص�رة 
اأخرى لها، واأبدت ا�صتياءها من تعليقات البع�س ب�صاأن 
تغري ماحمها، خا�صة مع تلميح البع�س اأنها خ�صعت 
لعمليت��ي جتميل يف اأنفها وال�صف��اه، م�صرية اإىل اأن لكل 

عمر وله مقاي�س جماله.

ا�صتعل��ت م�اق��ع �صبك��ة النرتن��ت بتقاري��ر ع��ن حم��ل كي��م 
كاردا�صي��ان Kim Kardashian يف طفله��ا الراب��ع م��ن 
 Miley زوجه��ا كاني��ي وي�ص��ت، وحم��ل مايل��ي �صايرو���س
Cyrus م��ن زوجها ليام هي�ص�ورث باأول اأطفالهما، لتقرر 
النجمتان اإعان التفا�صيل للجمه���ر. كيم كاردا�صيان اأكدت 
خ��رب انتظ��ار طفلها الرابع م��ن زوجها كاني��ي وي�صت، نافية 
اأن تك���ن حامل ب��ه، حيث مت ال�صتعانة ب��اأم بديلة، م��صحة 
اأن اجلن��ن �صيك���ن �صبيًا. وكانت كي��م كاردا�صيان قد جلاأت 
لا�صتعان��ة باأم بديلة لإجن��اب طفلتها الثالثة �صيكاغ� ب�صبب 
اإ�صابته��ا مب�ص��كل يف امل�صيمة بعد حمله��ا يف طفليها ن�رث 
وي�ص��ت "5 �صن�ات" و�صاينت "3 �صن���ات"، ف�صًا عن بل�غها 
�ص��ن ال��� 38 واحتم��ال تعر�صه��ا للخط��ر اإذا ما اأ���رست على 
احلم��ل بنف�صها. اأم��ا مايلي �صايرو���س فقد اأث��ريت ال�صائعات 
ح���ل حمله��ا ب�صب��ب ظه�رها الأخ��ري ببل���زة حريرية بينت 
ب��روز بطنه��ا، خا�صة مع زفافها املفاجئ م��ن خطيبها ليام 
هيم�ص�ورث. لكن مايل��ي �صايرو�س نفت متامًا تقارير حملها 
الت��ي اأوردته��ا �صحيف��ة OK يف ن�صخته��ا الأ�صرتالية والتي 
قال��ت اأي�صًا اإنها حامل يف فت��اة، حتى اأنها �صخرت من الأمر 
باإعادة ن�رسها ال�ص�رة املثرية للجدل وو�صعت عليها �ص�رة 

نه��ا بي�ص��ة �صاحك��ة وكاأنه��ا تلمح اإىل  اأ
يف  انتف��اخ  م��ن  تع��اين  كان��ت 
املع��دة. ويف تغري��دة له��ا ع��رب 
ت�ي��رت، علق��ت مايل��ي �صايرو�س 

على خرب حمله��ا بكلمات �صاخرة 
قال��ت فيه��ا: "اأن��ا ل�ص��ت حام��ل.. 

ولكن��ه اأمراً رائعًا اأن نتلقى التهاين 
م��ن اجلميع.. اأن��ا وزوج��ي �صعيدان 
من اأجلنا اأي�ص��ًا.. �صعيدان من اأجل 

الف�ص��ل الث��اين يف حياتن��ا.. 
والآن ه��ل ميك��ن للجمي��ع 
تركي مبف��ردي حتى اأع�د 

للتحديق يف بي�صة؟".

اأع��رب الفنان كاظم ال�صاهر، عن اأمله 
ب��اأن يتم اختيار عمل��ه "�صام عليك" 
ن�صي��دا وطنيا للع��راق، معت��ربا الأمر 
يف ح��ال اإمتام��ه "�رسف عظي��م" له. 
وقال ال�صاهر، يف ت�رسيح للتلفزي�ن 
ب��اأن  "اأت���رسف  الر�صم��ي،  العراق��ي 
 cص��ام عليك عل��ى رافديك� c يك���ن
ن�صيد العراق ال�طن��ي"، م�صيفا "هذا 
���رسف عظيم". وق��دم ال�صاه��ر �صكره 
اإىل "العراقي��ن ممن يدعم�ن اختيار 
هذا الن�صيد، والذين ر�صح�ه"، م�صيفا 
اأن "ال�صع��ادة ل ت��ص��ف وامتن��ى اأن 
يت��م اختي��اره"، م�ؤك��دا اأن��ه "يح��ب 
ه��ذا الن�صي��د ج��دا". واأف��ادت تقارير 
اإعامي��ة، يف وق��ت �صاب��ق، بتق��دمي 

طل��ب اإىل جمل���س الن���اب العراق��ي، 
املعتم��د  احل��ايل  الن�صي��د  بتغي��ري 

الفنان  اأغني��ة  واعتم��اد  "م�طن��ي"، 
كاظ��م ال�صاه��ر "�صام علي��ك" ن�صيدا 

وطنيا، والتي هي من كلمات ال�صاعر 
واأحل��ان  الغري��ري  اأ�صع��د  العراق��ي 
ال�صاهر. ويق���د نا�صط�ن على م�اقع 
الت�ا�صل الجتماعي حملة للمطالبة 
بتغيري الن�صيد ال�طني واعتماد اأغنية 
واملخ��رج  الفن��ان  بينه��م  ال�صاه��ر، 
العراقي �صنان العزاوي الذي جعل من 
�صفحت��ه من��رباً لاأ�ص���ات املطالبة. 
اأك��د الفن��ان واملخ��رج  م��ن جهت��ه، 
�صن��ان الع��زاوي، يف وق��ت �صابق من 
ن�فم��رب املا�ص��ي، اأن��ه يت�ا�ص��ل مع 
الفن��ان ال�صاه��ر ع��رب مدي��ر اأعمال��ه 
وم��ع ال�صاع��ر اأ�صعد الغري��ري. واأ�صار 
العزاوي اإىل اأن ال�صاهر �صيعيد ت�زيع 
وتط�ي��ر الأن�ص�دة "�ص��ام عليك على 
رافديك عراق القيم"، وباأداء جمم�عة 

من�صدين واأطفال عراقين.

عب��د  يا�صم��ن  الفنان��ة  اأخب��ار  ع��ادت 
العزي��ز وزوجه��ا ال�صابق رج��ل الأعمال 
حمم��د ح��اوة لل�اجه��ة من جدي��د، بعد 
تداول خرب يفي��د باأنهما عادا لعاقتهما 
بعي��د  احتفاله��ا  م��ع  تزامن��ًا  الزوجي��ة 

ميادها.
ومن املع��روف عن يا�صمن عب��د العزيز 
حياته��ا  ع��ن  مطلق��ًا  تتح��دث  ل  اأنه��ا 
فاج��اأت  امل��رة  ه��ذه  ولك��ن  الزوجي��ة، 
اجلمه���ر بن�رسها �ص���رة من فيلم "متن 
د�صت��ة اأ�رسار" جتمعها م��ع الفنان حممد 
رج��ب وتق���ل ل��ه: "اأنت م�س ع��ارف اأين 

�صينجل ول اإيه".
جمل��ة يا�صم��ن عب��د العزيز الت��ي ت�صري 
اإىل اأنه��ا غ��ري مرتبط��ة، ربطه��ا البع�س 

باخلرب املتداول عن ع�دتها اإىل طليقها، 
واأنه��ا تنفي الأمر بطريقتها اخلا�صة من 
خ��ال هذا امل�صهد وه��ذه الكلمات، ولكن 

الغري��ب يف الأم��ر اأنه��ا حذف��ت ال�ص�رة 
من ح�صابها الأم��ر الذي اأ�صاب اجلمه�ر 
باحل��رية. وم��ن جه��ة اأخ��رى، احتفل��ت 
يا�صمن عبد العزيز بعيد ميادها م�ؤخراً 
و�ص��ط ك�الي�س م�صل�صله��ا املنتظر عر�صه 
ال��ذي  "امللك��ة"،   2019 رم�ص��ان  يف 
ي�صاركها يف البط�ل��ة الفنان فتحي عبد 

ال�هاب واأحمد �صاح ح�صني وغريهم 
يا�صمن عب��د العزيز اأعلن��ت طاقها بعد 
تك�ص��ف  اأن  دون  عام��ًا،   17 دام  زواج 
الأ�صباب وراء هذا القرار، اإل اأن ت�رسيبات 
اأ�ص��ارت اإىل زواج طليقه��ا ال�صاب��ق م��ن 
الفنانة ريه��ام حجاج ���رساً لهذا اأ�رست 

الأوىل على النف�صال.

ك�صف��ت الفنان��ة �صريين عبد الن�ر ع��ن م�صاركتها يف اجل��زء الثالث من 
م�صل�صل "الهيبة cاحل�صاد"، مع الفنان ال�ص�ري تيم ح�صن، والذي يجمع 
بن اجلزاأي��ن الأول والثاين، واأكدت اأنها تتمنى اأن يحقق العمل النجاح 
، كما اأ�صارت اإىل اأّن ال�صتمرار بالنجاح اأ�صعب  ن ال�صابَقننْ نف�صه للجزاأينْ
م��ن النج��اح نف�صه. وقالت �صريين عبد الن���ر، اإّن م�صل�صل "الهيبة" جنح 
م��ع نادين جني��م، وا�صتمر جناحه م��ع نيك�ل �صاب��ا، واأ�صافت، "اأمتنى 

اأن اأحق��ق النجاح نف�ص��ه يف اجلزء الثالث، 
لأّن ال�صتمراري��ة بالنج��اح اأ�صع��ب م��ن 
النج��اح نف�ص��ه". وعم��ا اإذا كان��ت تخ�صى 
املقارن��ة مع نادين جني��م ونيك�ل �صابا، 
قال��ت: اأمتن��ى اأن ُيعج��ب النا���س باجلزء 
الثالث متاًما كاإعجابي بق�صة "احل�صاد" 
التي جتم��ع بن اجلزاأي��ن الأول والثاين". 
ا على �ص���ؤال ح�ل ما اإذا كانت تت�قع  وردًّ

حتقيق النجاح نف�صه الذي حققته نادين جنيم ونيك�ل �صابا، اأو�صحت، 
"اأمتن��ى الت�فيق للجميع. اجلمه�ر ه� ال��ذي ي�صاهد، وه� يريد اأعماًل 
حل���ة يتابعه��ا يف رم�ص��ان". كما قالت �صريي��ن اإنها التق��ت ب� نادين 
جنيم يف عزاء والدها، وباركت لها بعملها اجلديد، واإّن نادين متنت لها 
ا، ثم ت�صاءلت: "هل من ال�رسوري اأن نتبادل التهاين اأمام  الت�في��ق اأي�صً
الكام��ريات؟". وع��ن �صبب النزاع��ات القائمة بن النجم��ات اللبنانيات 
وعدم اجتماعهّن يف املنا�صبات، كما ه� 
احلال بالن�صبة اإىل النجمات امل�رسيات، 
ال��كام غ��ري �صحي��ح.  "ه��ذا  اأو�صح��ت، 
الأف��ام،  وافتتاحي��ات  الإفط��ارات  يف 
ال��كل يجتمع مع كل النا���س"، واأ�صافت: 
األّبيها، ولكن  "عندما ت�صلني دع���ة ما، 
ل ميكنن��ي اأن اأح��ّط بالبارا�ص���ت يف اأي 

منا�صبة مل ت�صلني دع�ة منها".

كاظم الساهر: أتشرف بأن يكون »سالم عليك« نشيدا وطنيا للعراق

هل عادت ياسمين عبد العزيز لطليقها؟

مريم رغبة
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كتابة اآرائك اخلا�صة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة على �صبكات 
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إعتمدت النجمة الشهيرة إيمي آدمز الفستان بالكتف الواحد الذي صممه  Antonio Berardi والذي يتميز بالحزام الذهبي الملفت عند الخصر وبالفتحة الجانبية عند أسفله


