
علياء بهات تدعم فيلم 
والدتها المهدد

شيماء سبت  تنزعج بسبب 
تحدي ال10 سنوات

بوراك أوزجيفيت يثير 
الجدل في الكويت

هل تستعد توبا بويوكستون 
للزواج في العام 2019؟

ذك��رت م�صادر �صحفي��ة �أن جنمة بولي��وود عليا 
�ل�ص��ديد  دعمه��ا  �أعلن��ت   Alia Bhatt به��ات 
لفيل��م " No Fathers in Kashmir" �ل��ذي 
تلعب بطولته و�لدتها �لنجمة �ص��وين ر�زد�ن. ويف 
 No Fathers in " لتفا�ص��يل، يو�ج��ه فيل��م�
Kashmir" عقب��ات كبرية مع جه��از �لرقابة 
�ل�صينمائية منذ �ص��تة �أ�صهر. وكان جمل�س �لرقابة 
على �مل�صنفات �لفنية يف �لهند قد طلب من �رشكة 
�إنتاج �لفيلم يف وقت �صابق حذف بع�س �مل�صاهد، 

�لتي ر�أى �أنها ال تنا�صب �مل�صاهد �لعادي.

�نفعل��ت �لفنانة �صيم��اء �صبت يف فيديو عرب �صناب 
�صات، ب�صبب �لتعليقات �جلارحة �لتي ر�فقت �صور 
�لنجم��ات يف حتدي �ل��� 10 �صنو�ت، �ل��ذي �نطلق 
منذ �يام على مو�ق��ع �لتو��صل. �أبدت �صيماء �صبت 
�نزعاجه��ا م��ن �لتعليق��ات �لتي ر�فق��ت �صورتها 
يف حت��دي �ل��� 10 �صن��و�ت، و�ته��ام �لبع���س �أنها 
خ�صعت لعملية جتميل على �إثر تغري مالحمها بني 
�ل�صورتني، م�صرية �إىل �أنه مر 10 �صنو�ت بالتاأكيد 
�ص��وف تتغري �ملالمح بخ��الف �ملو�ص��ة �لدر�جة. 
كم��ا �أظه��رت �صيماء �صبت ��صتيائه��ا وغ�صبها من 

�نتقاد �لبع�س للمالمح.

ب��ور�ك  �لرتك��ي  للنج��م  مقاط��ع  �أث��ارت 
�أوزجيفيت يف �لكوي��ت وحتديد�ً خالل تلبية 
�مل��اركات  �إح��دى  ل�صال��ح  ع�ص��اء،  لدع��وة 
�لعاملي��ة �جل��دل، ب�صب��ب جتمه��ر �ملدعو�ت 
حول��ه على نحو �أثار �صخط �لبع�س. و�أ�صارت 
تقارير �صحفية �أن بور�ك �أوزجيفيت متو�جد 
يف �لكوي��ت تلبي��ة لدع��وة �إح��دى �ل�رشكات 
�لعاملية �ملن�صم �إليه��ا كع�صو �رشف، وعلى 
�إث��ره مت دعوته حلف��ل ع�ص��اء ن�صائي لعمالء 
�ملارك��ة �لتجاري��ة �ص��م ح��و�يل 80 �مر�أة. 
وم��ع ت��د�ول مقاطع م��ن حفل �لع�ص��اء �لذي 

ح�رشه بور�ك �أوزجيفيت.

خ��الل �جتماع و�صائل �الإعالم �لرتكية مع �ملمثلة 
�لرتكية �جلميلة توبا بويوك�صتون �ل�صهرية بلمي�س 
بطل��ة "�صنو�ت �ل�صياع" و"�ل�صجاع و�جلميلة" يف 
مط��ار م�صطفى كم��ال �أتاتورك،عائ��دة من عطلة 
يف مدين��ة "�لبندقي��ة" و�لرومان�صية م��ع حبيبها 
رج��ل �الأعم��ال �ل�ص��اب �أوم��وت �إفريج��ان �ل��ذي 
ي�صغره��ا ب�صب��ع �صنو�ت، ،مت �صوؤ�له��ا : "هل هناك 
خطط للزو�ج يف عام 2019؟"، فاأجابت مبت�صمة: 
"ال ،لي���س لدين��ا خط��ة حم��ددة لل��زو�ج يف عام 
2019،�أمتنى �أن تفاجئنا �حلياة باأ�صياء جميلة".

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

شقيق عامر خان الى 
السينما 

صالح الراشد  في موقف محرج 
على الهواء

من هي حبيبة براد بيت الجديدة بعد 
طالقه من أنجلينا جولي؟

حقيقة صور ريهام حجاج وطليق ياسمين عبد العزيز

الهادي وقفازات شفافة 
باهظة الثمن

ذك��رت م�صادر �صحافي��ة �أّن في�صل خان �صقيق �لنجم عامر خان 
Aamir Khan �ل��ذي قدم دوًر� يف فيلم "Mela "، حيث مت 
عر�ص��ه ب��دور �ل�صينم��ا يف ع��ام 2000، �صيع��ود �إىل �لتمثيل بعد 
غي��اب د�م 19 عاًم��ا. و�أ�صاف��ت �مل�صادر �أّن في�ص��ل �لذي طاملا 
��ا على خ��الف �أخيه عامر، ون��ادًر� ما دخ��ل �إىل عامل  ف�ص��ل مهنيًّ
ا، �الآن، بعد �صنو�ت عديدة، �صيعود �إىل  �ل�صه��رة ود�ئرة �ل�صوء �أي�صً
�ل�صينما يف بوليوود مع عمل فني جديد، لن يكتفي بالتمثيل فقط، 
 ،" Factor " ا. فيلم خان �جلديد يحمل عنو�ن لكن��ه �صيغني �أي�صً
حي��ث �صيغني �أغنية رومان�صي��ة با�صم "�إي�س ت��ري�"، و�رّشح خان 
يف حدي��ث �صحايف له بالقول: "هو م���رشوع حلمي، لقد تفاجاأت 
باق��رت�ح �ملخ��رج �صاري��ك مين��اج Sharique Minhaj يف 
جعلي عن�رًش� م��ن �لفيلم، وما �أ�صعدين �أكرث تقدميي الإحدى �أغاين 

�لفيلم ب�صوتي".

�له��ادي بقفاز�ته��ا  ف��رح  �لفنان��ة  �ث��ارت �جل��دل م��ن جدي��د 
�لبال�صتيكي��ة �ل�صفافة �ملقاومة لالأمط��ار من Chanel، و�لتي 
و�صل �صعرها �إىل 800 دوالر �أمريكي، حيث ت�صاءل �جلمهور عن 
�رش �لتكلفة �لباهظة لزوج من �لقفاز�ت بدون �أية خامات مكلفة، 

فهو لي�س م�صنوعًا من فر�ء �أو جلد حيو�ن نادر.
�لبع���س �صخ��ر ب�ص��دة م��ن �إطالل��ة �لنجم��ة �لكويتي��ة، موؤكدين 
�أنه��م �صي�صتيع��ون بالقف��از�ت �لبال�صتيكي��ة �لت��ي ي�صتخدمونها 
يف تن��اول �لوجب��ات �لد�صم��ة د�خ��ل �ملطاع��م، �أو تل��ك �مللونة 
�ملخ�ص�ص��ة للتنظي��ف، موؤكدي��ن �أنها �أوف��ر و�أكرث فائ��دة الأنها 
متع��ددة �ال�صتخد�م��ات. ورغ��م �النتق��اد�ت، فاإن ف��رح �لهادي 
�أطلت بتن�صيق ر�ئع لتنورة �صتوية ق�صرية و��صعة مع حذ�ء بكعب 
ع��اٍل وبلوزة مطرزة وجاكيت جل��دي كاجو�ل مع حقيبة باللون 

�الأزرق �ل�صماوي..

ت�صبب��ت عد�ص��ات �ملذي��ع �صال��ح �لر��ص��د �مللون��ة يف 
و�صع��ه يف موق��ف حمرج على �له��و�ء، وحتديد�ً خالل 
��صت�صافت��ه للفنانة �نت�صار �ل���رش�ح يف برناجمه "ذ� 
بل��ني". �نت�ص��ار �ل���رش�ح و�صع��ت �صال��ح �لر��ص��د يف 
موق��ف ال يح�ص��د علي��ه، عندم��ا �نتقدت ل��ون عد�صاته 
ب�ص��كل �رشيح، وقع �الأمر عندم��ا �أخربها �أنهما ب�صدد 
بدء فق��رة �ملطب��ات �لهو�ئية وهنا علق��ت على كالمه 
مت�صائل��ة هل يرتدي عد�صات �صفاف��ة من �أجل �أن يرى 
ه��ذه �ملطب��ات بو�ص��وح؟ و��صل��ت �نت�ص��ار �ل���رش�ح 
حديثه��ا ح��ول عد�صات �صال��ح �لر��صد لتق��ول له باأنه 
مع��روف �أن �لعد�ص��ات تك��ون خ���رش�ء �أو زرقاء ولكن 
�أن يرت��دي عد�صات "حية"، فهذ� �أمر غريب. وهنا �صاأل 
�صال��ح �لر��ص��د �صيفت��ه: "لي���س �صكلهم م��و طبيعي؟" 
فاأجابت باالإيجاب ب��اأن �لعد�صات ال تتنا�صب مع لون 
�لب�رشة، ولكن �الإعالمي �لكويتي حاول تد�رك �ملوقف 
�ملح��رج �رشيع��ًا ف�ص��األ �صيفت��ه: "هل حتب��ني �لكاب 
كي��ك؟". ومن جهة �أخرى، حتدث��ت �نت�صار �ل�رش�ح عن 

�صبب �رتد�ئها للحجاب.

�أنك�صف��ت موؤخر�ً هوية �حلبيبة �جلدي��دة للنجم �الأمريكي بر�د 
بي��ت Brad Pitt بع��د �إع��الن �نف�صاله ر�صميًا ع��ن �أجنلينا 
جويل وتو�صلهما التفاق نهائي بخ�صو�س ح�صانة �أوالدهما 
�ل�صتة. وبح�صب �لتقارير �لتي �أوردتها �ل�صحف �لعاملية ومن 
بينه��ا Daily Mail، فاإن بر�د بيت قد وقع موؤخر�ً يف غر�م 
�جلميل��ة ت�صارليز ثريون �صاحبة �ل��� 43 عامًا و�لتي ت�صغره 
بح��و�يل 12 عام��ًا، وذل��ك بع��د لق��اء جمعهم��ا بو�صاطة من 
�لنج��م �صون بني �لذي كان مرتبطًا بها منذ �أعو�م قليلة ولكن 
��صتمرت �صد�قتهما بعد �النف�صال. وترجح بع�س �لتقارير �أن 
جن��م هوليوود �لو�صيم �صاحب �ل��� 55 عامًا قد وقع يف غر�م 
ت�صارلي��ز ث��ريون خ��الل كو�لي���س ت�صويرهما �إع��الن جتاري 
ل�صال��ح �إحدى ماركات �ل�صاع��ات �لعاملية، حيث �صوهد� معًا 
وهم��ا يتحدثان ب��ود خالل فرت�ت �لر�حة ب��ني �لت�صوير، كما 
بد� عليهما �لتفاهم و�الن�صجام. وقال �صهود عيان �إن بر�د بيت 
وت�صارليز ثريون كانا يف غاية �الن�صجام خالل عر�س خا�س 

يف   Roma فندق Chateau Marmont لفيل��م 
د  و ليو موؤخر�ً، كم��ا �أنهما جل�صا هو

معًا باإح��دى �حلانات 
بع��د  �لفن��دق  د�خ��ل 
�نتهاء عر�س �لفيلم، 
حي��ث �متنع هو عن 
�مل�رشوبات  تن��اول 
الأن��ه  �لكحولي��ة 
م��از�ل يتعاف��ى من 

�إدمانه لها.

�لربيطاني��ة،   DailyStar �صحيف��ة  ن���رشت 
حتقيًق��ا وق��ع كال�صدمة على �لع��امل باأ�رشه، بعد 
�أن �أج��رت فيه مقابلة مع قات��ل مغني �ل�"ريغي" 
�ل�صه��ري ب��وب م��اريل Bob Marley. ون�رشت 
�ملجل��ة �عرت�ف��ات عمي��ل �صابق ل���CIA، ك�صف 
فيه��ا �لطريق��ة �لت��ي �غت��ال به��ا ب��وب م��اريل 
قب��ل 37 عاًم��ا، وموؤك��ًد� �أّن �صب��ب وفاته مل يكن 
�ل�رشط��ان. ويف �لتفا�صي��ل، فق��د ك�ص��ف عمي��ل 
�ال�صتخب��ار�ت �الأمريكي��ة �ل�صاب��ق بي��ل �أوك�صلي 
Bill Oxley �لبال��غ م��ن �لعم��ر 79 عاًما، �أّن 
�حلكوم��ة �الأمريكية طاردت ب��وب ماريل، عندما 
كانت تنظ��م بني عامي 1974 و1985 عمليات 
��ا �آخرين  �غتي��ال، ��صتهدف��ت خالله��ا 17 �صخ�صً
الأ�صباب �إيديولوجية. وقد �أدىل بيل �أوك�صي، �لذي 
عمل يف وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية 29 عاًما، 

و��صُتعم��ل م��ر�ًر� مبثابة قاتل حم��رتف، لت�صفية 
�أ�صخا�س "يهددون م�صال��ح �لواليات �ملتحدة"، 
بهذه �العرت�فات وهو على فر��س �ملوت. و�لالفت 
�أّن ه��ذه �العرت�ف��ات مل يدِل بها ل�صع��وره بالندم 
ا  �أو بتاأني��ب �ل�صم��ري، ب��ل �إنه ي��رى نف�ص��ه وطنيًّ
وال ي�ص��ك بتاًتا يف �صالمة �أهد�ف �ل�CIA، حيث 
��ا، و�آمنت ب�CIA، ومل �أ�صك يف  قال :"كنت وطنيًّ
دو�فعه��ا، لق��د �أدرك��ت د�ئًم��ا �أّن �ل�صال��ح �لعام 
يتطل��ب �لت�صحية". �أما عن تفا�صيل ت�صفية بوب 
م��اريل، فاأو�صح بي��ل �أنه ��صتعم��ل هوية مزورة، 
وق��ّدم نف�صه عل��ى �أنه مر��ص��ل ل�صحيفة نيويورك 
تامي��ز، وبهذه �لطريق��ة متكن من مقابل��ة �لنجم 
�ل��ذي مل ميانع يف �أن جتري مث��ل هذه �ل�صحيفة 
�لو��صع��ة �النت�ص��ار ح��و�ًر� مع��ه. وبع��د �أن و�صل 
الإج��ر�ء �ملقابل��ة، ق��ّدم بي��ل ل��ه كهدي��ة "زوًجا 
م��ن �أحذي��ة Converse �لريا�صي��ة �ل�صه��رية، 
وبح�ص��ب بي��ل فقط طل��ب من��ه �أن يق��وم بارتد�ء 

�حل��ذ�ء ملعرف��ة �إن كان �ملقا���س منا�صًبا، وحني 
�أدخل قدمه �ليمنى للتاأكد من �أنها منا�صبة �رشخ 
متاأمًلا. وق��ال بيل :" عندم��ا �رشخ..كانت هناك 
�إب��رة د�خل �حل��ذ�ء.. يف ه��ذه �للحظ��ة �أيقنت �أنه 
�صيم��وت ال حمالة". وت�صببت ه��ذه �الإبرة بانت�رش 
مر�س �رشطان �جللد "�مليالنوما" ب�رشعة كبرية 
ا،  يف جميع �أنحاء ج�صم ماريل. و�عرتف بيل �أي�صً
�أن��ه يف تل��ك �حلقبة كان��ت وكال��ة �ال�صتخبار�ت 
�ملركزي��ة �الأمريكي��ة ق��د ب��د�أت ت�صتخ��دم طرًق��ا 
جدي��دة للتخل�س من �لتهدي��د�ت، ومل تعد تكتفي 
بالقت��ل بالر�صا���س، وق��د �نت���رشت موج��ة من 
�لوفي��ات �لغام�ص��ة يف �صف��وف �لن�صط��اء ذوي 
�لثقاف��ات �ملعادية، كما ح�ص��ل مع بوب ماريل. 
ي�ص��ار �إىل �أّن بوب ماريل رف�س تلّقي �لعالج بعد 
�إ�صابت��ه بال�رشط��ان لدو�فع ديني��ة خا�صة فيه، 
وق��د فارق �حلي��اة يف 6 فرب�ير/�صب��اط من عام 

36 عاًما فقط. 1981، وعن 

تعر�ص��ت �لفنان��ة �إلي�ص��ا ملوق��ف حم��رج يف 
حفله��ا �الأخ��ري �لذي �أقي��م يف م���رش، عندما 
�نقطع �لتيار �لكهربائ��ي ب�صكل مفاجئ �أثناء 
��صتعد�ده��ا لغناء �أغني��ة "�أ�صعد و�حدة". وقع 
�الأمر، عندما �أحيت �إلي�صا حفاًل ل�صالح مر�صى 
�ل�رشطان يف م���رش يف �أحد �لفنادق �لكربى، 
ف�صاألت �جلمهور هل يرغبون يف �صماع �أغنية 
"�أ�صع��د و�حدة" فاأج��اب �حل�صور باالإيجاب، 
فطلب��ت منه��م �أن يكونو� �أك��رث حما�صة ولكن 
فجاأة �نقطع �لتيار �لكهربائي فعلقت مازحة: 
"�ص��و هاجل��و �حللو ه��اد� بيج��ن". وعندما 
علمت �إلي�صا �أن �لتيار �لكهرباء �نقطع فعلقت: 

�لكهربا، يعني كمان هون بتنقطع  "�نقطعت 
م���س ب���س عن��ا"، يف �إ�ص��ارة منه��ا �أن �لتيار 
�لكهربائ��ي ينقطع �أي�ص��ًا يف موطنها لبنان، 
فتفاعل �حل�صور مع رد فعلها �لطريف وكيف 
�أنه��ا تعامل��ت م��ع �ملوقف ب��كل ه��دوء نظر�ً 
العتياده��ا عل��ى �نقط��اع �لتي��ار. ومن جهة 
�أخ��رى، ال ت��رتدد �إلي�ص��ا يف تلبي��ة �أي دع��وة 
خا�ص��ة للتوعي��ة ملر�ص��ى �ل�رشط��ان، وذلك 
بع��د معاناتها من �رشطان �لثدي �لذي �أعلنت 
ع��ن �إ�صابتها به من خ��الل فيديو كليب "�إىل 
كل �لل��ي بيحبوين"، �الأمر �ل��ذي �صكل �صدمة 
لدي �جلمهور وحت��ى �ملقربني منها �لذين مل 
يكونو� على علم مبر�صها �لذي �نت�رشت عليه 

ب�صجاعة.

خرج��ت �لفنان��ة ريهام حجاج ع��ن �صمتها لرتد عل��ى �لتلميحات �لتي 
�أ�ص��ارت �إىل �أنه��ا هي من �رشبت �صور زو�جه��ا من رجل �الأعمال حممد 

حالوة طليق �لفنانة يا�صمني عبد �لعزيز. 
ريه��ام حج��اج �أك��دت زو�جه��ا ر�صمي��ًا 
م��ن رج��ل �الأعم��ال حممد ح��الوة طليق 
يا�صم��ني عبد �لعزي��ز منذ �أي��ام، م�صيفة 
�أن زوجه��ا ه��و م��ن ق��ام بن���رش �ل�ص��ور 
الإع��الن عالقتهم��ا ر�صمي��ًا و�أنه��ا لي�صت 
م�رشب��ة وكان��ت ريهام حج��اج تعر�صت 
لتلميح��ات و�تهام��ات خفي��ة باأنها هي 
من �رشب��ت �صور زو�جه��ا و�ختارت هذ� 
�لتوقي��ت حتدي��د�ً م��ن �أج��ل �إف�ص��اد عيد 
مي��الد يا�صمني عبد �لعزي��ز، خا�صة و�أن 
م�صاأل��ة زو�جها �ل�رشي كانت �صائعة منذ 

�صهر نوفمرب �ملا�صي فجاء �الإعالن يف �لوقت �حلايل ليثري �لت�صاوؤالت. 
ظه��رت ريه��ام حج��اج م��ع زوجه��ا حمم��د ح��الوة وهم��ا يف باري�س 
جتمعهما �صور �صيلفي رومان�صية، ليكون 

هذ� �إعالن ر�صمي بزو�جهما.
ويف �صي��اق مت�ص��ل، نفت ريه��ام حجاج 
بطريقته��ا م��ا ي��رتدد ع��ن �أنه��ا �ل�صب��ب 
يف ط��الق يا�صم��ني عب��د �لعزي��ز بخطف 
زوجه��ا منها، لتوؤك��د من خ��الل من�صور 
�أن زوجه��ا �نف�ص��ل عن زوجت��ه �ل�صابقة 
من��ذ عام ولي�س له��ا �أي عالقة من قريب 
�أو بعيد مب�صاأل��ة طالقهما. �جلدير بالذكر 
�أن يا�صمني عبد �لعزيز �أعلنت طالقها يف 
�صه��ر نوفم��رب �ملا�ص��ي، دون �أن تك�صف 

�الأ�صباب ور�ء هذ� �لقر�ر.
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