
بيع 130 قطعة من أفخم 
فساتين كاثرين دونوف

نوال الزغبي عيد الحب  
و"100 وجع"

سامو زين موقوف عن 
الغناء في مصر 

شيرين رضا تنفعل 
في تويتر

مت الإعالن م�ؤخراً عن اختيار قرابة 130 ف�ستانًا 
فري��داً من اإبداع امل�سم��م الراحل اإيف �سان ل�ران 
كان قد �سممها ل�سديقته املقربة النجمة كاثرين 
دون�ف التي كانت �سديقة مقربة، وذلك لعر�سها 
للبيع يف مزاد بدار كري�ستي ي�م 24 ينايراجلاري 
يف باري���س، حيث يت�ق��ع بيعها باأ�سع��ار باهظة 

تليق بفخامة ت�سميماتها وخاماتها.
وم��ن ب��ن املعرو�س��ات، ف�ست��ان مط��رز ارتدت��ه 
كاتري��ن دون���ف عندم��ا قابل��ت املخ��رج األفريد 

هيت�سك�ك للمرة الأوىل عام 1969.

ت�ستع��د الفنان��ة اللبناني��ة ن���ال الزغب��ي لط��رح 
األب�مه��ا الغنائي اجلديد الذي يحم��ل ا�سم "100 
وج��ع"، وه��� الألب���م الأول ل� "ن�ال" م��ن اإنتاج 
�رشكة روتان��ا لل�س�تيات واملرئيات بعد انقطاع 

بينهما دام ملا يقرب من 10 �سن�ات.
ب��س��ع  اجلاري��ة  الف��رة  خ��الل  "ن���ال" تق���م 
اللم�س��ات النهائية على الألب���م املقرر طرحه يف 
عي��د احل��ب ال��ذي ي�س��ادف يف ال��� 14 م��ن �سهر 
يعيده��ا  �س���ف  وال��ذي  املقب��ل،  �سباط\فرباي��ر 
اإىل ال�ساح��ة الفني��ة من جديد بع��د غياب قرابة 3 
�سن�ات وحتدي��داً منذ اإطالق األب�مها الأخري "م�س 

م�ساحمة".

�سيمث��ل املطرب �سام� زي��ن للتحقيق اأمام نقابة 
امله��ن امل��سيقي��ة بعد �س��دور ق��رار اإيقافه عن 
الغناء يف م�رش، ب�سبب �سك�ى ر�سمية مقدمة من 
حمم���د عبد ال�ستار متعهد حفله ال�ساهر يف ليلة 
نهاية العام 2018، والذي يطالب بتع�ي�س عن 
خ�سائ��ره بعدما امتنع �سام� عن ا�ستكمال فقرته 
الغنائي��ة. ط��ارق مرت�س��ى امل�ست�س��ار العالمي 
بنقابة املهن امل��سيقية اأكد علمه بح�س�ر �سام� 
زي��ن اإىل مق��ر النقابة الي�م بع��د تخلفه اأكرث من 
مرة عن ال�ستجابة ل�ستدعاء جلنة التحقيق، مما 
ا�سط��ر وكيل اأول النقاب��ة د.ر�سا رجب، لإ�سدار 

قرار عاجل مبنع زين من الغناء يف م�رش.

علقت الفنان��ة �سريين ر�سا عل��ى امل�سادة العلنية 
الت��ي اأ�سعل��ت ت�ير، ب�سب��ب نقد تلقته م��ن اإحدى 
يف  معه��ا  فدخل��ت  ح�سابه��ا  عل��ى  ال�سحفي��ات 
ح��رب كالمي��ة. �سريين ر�س��ا ك�سف��ت يف برنامج 
"احلكاية" اأنها دخلت يف م�سادة مع �سحفية على 
ت�ير، ب�سبب راأيها اجلارح يف العمل، وا�ستنكارها 
ب��اأن فيلم "ال�سيف" ي�سنف عل��ى اأنه فيلم، لتعلق 
واأ�ساف��ت  كازوزة".  ازازة  اي��ه  "اأم��ال  �ساخ��رة: 
�سريي��ن ر�س��ا اأنها تعل��ق اأحيانًا عل��ى التعليقات 

ال�سلبية التي تن�رش يف ح�سابها.

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجل�رنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �س�رة الك�د 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاج�نه ه� تن�سيب برنامج

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

شقيق عامر خان الى 
السينما 

هل تبنت أنغام ابن شقيقتها 
غنوة؟ 

هدى حسين تنتهي من  
"وصاة أمي"

حقيقة صور ريهام حجاج وطليق ياسمين عبد العزيز

الهادي وقفازات شفافة 
باهظة الثمن

ذك��رت م�سادر �سحافي��ة اأّن في�سل خان �سقيق النجم عامر خان 
Aamir Khan ال��ذي قدم دوًرا يف فيلم "Mela "، حيث مت 
عر�س��ه ب��دور ال�سينم��ا يف ع��ام 2000، �سيع���د اإىل التمثيل بعد 
غي��اب دام 19 عاًم��ا. واأ�ساف��ت امل�سادر اأّن في�س��ل الذي طاملا 
��ا على خ��الف اأخيه عامر، ون��ادًرا ما دخ��ل اإىل عامل  ف�س��ل مهنيًّ
ا، الآن، بعد �سن�ات عديدة، �سيع�د اإىل  ال�سه��رة ودائرة ال�س�ء اأي�سً
ال�سينما يف ب�لي�ود مع عمل فني جديد، لن يكتفي بالتمثيل فقط، 
 ،" Factor " ا. فيلم خان اجلديد يحمل عن�ان لكن��ه �سيغني اأي�سً
حي��ث �سيغني اأغنية رومان�سي��ة با�سم "اإي�س ت��ريا"، و�رّشح خان 
يف حدي��ث �سحايف له بالق�ل: "ه� م���رشوع حلمي، لقد تفاجاأت 
باق��راح املخ��رج �ساري��ك مين��اج Sharique Minhaj يف 
جعلي عن�رًشا م��ن الفيلم، وما اأ�سعدين اأكرث تقدميي لإحدى اأغاين 

الفيلم ب�س�تي".

اله��ادي بقفازاته��ا  ف��رح  الفنان��ة  اث��ارت اجل��دل م��ن جدي��د 
البال�ستيكي��ة ال�سفافة املقاومة لالأمط��ار من Chanel، والتي 
و�سل �سعرها اإىل 800 دولر اأمريكي، حيث ت�ساءل اجلمه�ر عن 
�رش التكلفة الباهظة لزوج من القفازات بدون اأية خامات مكلفة، 

فه� لي�س م�سن�عًا من فراء اأو جلد حي�ان نادر.
البع���س �سخ��ر ب�س��دة م��ن اإطالل��ة النجم��ة الك�يتي��ة، م�ؤكدين 
اأنه��م �سي�ستيع���ن بالقف��ازات البال�ستيكي��ة الت��ي ي�ستخدم�نها 
يف تن��اول ال�جب��ات الد�سم��ة داخ��ل املطاع��م، اأو تل��ك املل�نة 
املخ�س�س��ة للتنظي��ف، م�ؤكدي��ن اأنها اأوف��ر واأكرث فائ��دة لأنها 
متع��ددة ال�ستخدام��ات. ورغ��م النتق��ادات، فاإن ف��رح الهادي 
اأطلت بتن�سيق رائع لتن�رة �ست�ية ق�سرية وا�سعة مع حذاء بكعب 
ع��اٍل وبل�زة مطرزة وجاكيت جل��دي كاج�ال مع حقيبة بالل�ن 

الأزرق ال�سماوي..

اأث��ار امل��سيق��ار حمم��د عل��ي �سليمان الكث��ري من اجلدل 
بعدم��ا تق��دم للم��رة الأوىل من��ذ �سن���ات بتهنئ��ة ابنت��ه 
املطرب��ة اأنغ��ام مبنا�سبة عي��د ميالدها ال��ذي وافق 19 
يناير، وت�سمنت التهنئة و�سفها ب�"اأم عمر وعبد الرحمن 
ويا�س��ن ابن املرح�م��ه غن�ة"، وه� م��ا اعتربه البع�س 
اأول اإعالن عن تبني اأنغام ر�سميًا لبن �سقيقتها الراحلة. 
حمم��د علي �سليم��ان رغم اإعالنه ال�سلح م��ع ابنته اأنغام 
من��ذ �سن���ات مل يك��ن يب��ادر بتهنئته��ا يف املنا�سب��ات 
العامة، ولكن بالأم�س اأ�رش على الحتفال بي�م ميالدها 
بر�سال��ة م�ؤثرة جداً ع��رب ح�سابه اخلا���س مب�قع الفي�س 
ب���ك قال فيها: "19 يناير عيد مي��الد حبيبة بابا اأنغام 
اأم حبايب جده عمر وعبد الرحمن ويا�سن ابن املرح�مه 
غن�ة حبيبتنا". اأ�ساف: "اأطال اهلل فى عمرك حبيبة بابا 
وزادك جناح��ا وت�فيق��ا وحمب��ة العامل اأجم��ع بع�ن اهلل 
تع��اىل، كل عام واأنت بخري حبيبة باب��ا اأنغام". وبعدها 
تذك��ر ابنته الراحلة غن���ة، واأعاد ن�رش �س���رة لها وعلق 
عليها قائاًل: "حبيبة بابا اأم حبيب جده يا�سن فى اجلنه 

ونعيمها باإذن اهلل تعاىل .. وح�ستيني حبيبة بابا".

انته��ت الفنان��ة ه��دى ح�سن م��ن ت�س�ي��ر �سهرة 
تلفزي�نية جديدة بعن���ان" و�ساة اأمي" مب�ساركة 
نخب��ة م��ن الفنان��ن ه��م: حمم��د جاب��ر وبثين��ة 
الرئي�سي وحممد العجيمي وعبداملح�سن القفا�س، 
والطفل��ة رت��اج العل��ي، يف ح��ن تّكف��ل الكات��ب 
عبداملح�س��ن الرو�س��ان بن�سج اأحداثه��ا، وهي من 
اإخ��راج مناف عب��داهلل وت�ّلت �رشك��ة كن�ز اخلليج 

مهمة الإنتاج.
واعت��ربت ح�س��ن اأن ال�سه��رة التلفزي�ني��ة مبنزلة 
�س��ت احلباي��ب يف  اإىل  عرب���ن للمحب��ة، تقدم��ه 
عيدها، كا�سفًة اأن اأحداثها تالم�س م�ساعر الأمهات 
بالدرجة الأوىل، وهي اأ�سب��ه بهدية ب�سيطة لكل اأم 
مثالي��ة، حيث �سيتم عر�س��ه يف ال�احد والع�رشين 
م��ن �سهر مار�س املقبل تزامنًا مع عيد الأم. ولفتت 
اإىل اأّن م��دة الت�س�ي��ر يف البالت�ه��ات مل ت�ستغرق 
�س���ى اأ�سب�ع واحد من العم��ل، حيث اعتمدت هذه 
ال�سهرة على الب�ساطة والعف�ية، بعيداً عن ال�سخب 
اأ�سب��ه بفيل��م  الدرام��ي وغ��زارة الأح��داث، وه��ي 

تلفزي�ين �سيتم تقدميه على ال�سا�سة ال�سغرية.
يف خ��ٍط م���اٍز، انته��ت الفنان��ة ه��دى ح�س��ن من 
ت�س�ي��ر م�ساهدها كاف��ة، يف امل�سل�س��ل الدرامي" 
غ�س���ن يف ال�ح��ل" ال��ذي يتق��رر عر�س��ه خارج 
امل��سم الدرامي يف �سهر رم�سان املقبل. امل�سل�سل 
م��ن تاألي��ف الكاتبة من��ى الن�فلي واإخ��راج حممد 
بط�لت��ه  ُت�س��ارك يف  ال�سم��ري، يف ح��ن  دح��ام 
جمم�عة كبرية من الفنانن، على غرار رمي اأرحمة 
وعب��داهلل الطراروة واأمرية حمم��د وعلي احل�سيني، 
كم��ا ي�سهد ع���دة الفنان حممد الر�سي��د، املت�اري 
عن خارطة الدراما التلفزي�نية، منذ �سن�اٍت ط�ال. 

الربيطاني��ة،   DailyStar �سحيف��ة  ن���رشت 
حتقيًق��ا وق��ع كال�سدمة على الع��امل باأ�رشه، بعد 
اأن اأج��رت فيه مقابلة مع قات��ل مغني ال�"ريغي" 
ال�سه��ري ب���ب م��اريل Bob Marley. ون�رشت 
املجل��ة اعراف��ات عمي��ل �سابق ل���CIA، ك�سف 
فيه��ا الطريق��ة الت��ي اغت��ال به��ا ب���ب م��اريل 
قب��ل 37 عاًم��ا، وم�ؤك��ًدا اأّن �سب��ب وفاته مل يكن 
ال�رشط��ان. ويف التفا�سي��ل، فق��د ك�س��ف عمي��ل 
ال�ستخب��ارات الأمريكي��ة ال�ساب��ق بي��ل اأوك�سلي 
Bill Oxley البال��غ م��ن العم��ر 79 عاًما، اأّن 
احلك�م��ة الأمريكية طاردت ب���ب ماريل، عندما 
كانت تنظ��م بن عامي 1974 و1985 عمليات 
��ا اآخرين  اغتي��ال، ا�ستهدف��ت خالله��ا 17 �سخ�سً
لأ�سباب اإيدي�ل�جية. وقد اأدىل بيل اأوك�سي، الذي 
عمل يف وكالة ال�ستخبارات املركزية 29 عاًما، 

وا�سُتعم��ل م��راًرا مبثابة قاتل حم��رف، لت�سفية 
اأ�سخا�س "يهددون م�سال��ح ال�ليات املتحدة"، 
بهذه العرافات وه� على فرا�س امل�ت. والالفت 
اأّن ه��ذه العراف��ات مل يدِل بها ل�سع���ره بالندم 
ا  اأو بتاأني��ب ال�سم��ري، ب��ل اإنه ي��رى نف�س��ه وطنيًّ
ول ي�س��ك بتاًتا يف �سالمة اأهداف ال�CIA، حيث 
��ا، واآمنت ب�CIA، ومل اأ�سك يف  قال :"كنت وطنيًّ
دوافعه��ا، لق��د اأدرك��ت دائًم��ا اأّن ال�سال��ح العام 
يتطل��ب الت�سحية". اأما عن تفا�سيل ت�سفية ب�ب 
م��اريل، فاأو�سح بي��ل اأنه ا�ستعم��ل ه�ية مزورة، 
وق��ّدم نف�سه عل��ى اأنه مرا�س��ل ل�سحيفة ني�ي�رك 
تامي��ز، وبهذه الطريق��ة متكن من مقابل��ة النجم 
ال��ذي مل ميانع يف اأن جتري مث��ل هذه ال�سحيفة 
ال�ا�سع��ة النت�س��ار ح���اًرا مع��ه. وبع��د اأن و�سل 
لإج��راء املقابل��ة، ق��ّدم بي��ل ل��ه كهدي��ة "زوًجا 
م��ن اأحذي��ة Converse الريا�سي��ة ال�سه��رية، 
وبح�س��ب بي��ل فقط طل��ب من��ه اأن يق���م بارتداء 

احل��ذاء ملعرف��ة اإن كان املقا���س منا�سًبا، وحن 
اأدخل قدمه اليمنى للتاأكد من اأنها منا�سبة �رشخ 
متاأمًلا. وق��ال بيل :" عندم��ا �رشخ..كانت هناك 
اإب��رة داخل احل��ذاء.. يف ه��ذه اللحظ��ة اأيقنت اأنه 
�سيم���ت ل حمالة". وت�سببت ه��ذه الإبرة بانت�رش 
مر�س �رشطان اجللد "امليالن�ما" ب�رشعة كبرية 
ا،  يف جميع اأنحاء ج�سم ماريل. واعرف بيل اأي�سً
اأن��ه يف تل��ك احلقبة كان��ت وكال��ة ال�ستخبارات 
املركزي��ة الأمريكي��ة ق��د ب��داأت ت�ستخ��دم طرًق��ا 
جدي��دة للتخل�س من التهدي��دات، ومل تعد تكتفي 
بالقت��ل بالر�سا���س، وق��د انت���رشت م�ج��ة من 
ال�في��ات الغام�س��ة يف �سف���ف الن�سط��اء ذوي 
الثقاف��ات املعادية، كما ح�س��ل مع ب�ب ماريل. 
ي�س��ار اإىل اأّن ب�ب ماريل رف�س تلّقي العالج بعد 
اإ�سابت��ه بال�رشط��ان لدوافع ديني��ة خا�سة فيه، 
وق��د فارق احلي��اة يف 6 فرباير/�سب��اط من عام 

36 عاًما فقط. 1981، وعن 

تعر�س��ت الفنان��ة اإلي�س��ا مل�ق��ف حم��رج يف 
حفله��ا الأخ��ري الذي اأقي��م يف م���رش، عندما 
انقطع التيار الكهربائ��ي ب�سكل مفاجئ اأثناء 
ا�ستعداده��ا لغناء اأغني��ة "اأ�سعد واحدة". وقع 
الأمر، عندما اأحيت اإلي�سا حفاًل ل�سالح مر�سى 
ال�رشطان يف م���رش يف اأحد الفنادق الكربى، 
ف�ساألت اجلمه�ر هل يرغب�ن يف �سماع اأغنية 
"اأ�سع��د واحدة" فاأج��اب احل�س�ر بالإيجاب، 
فطلب��ت منه��م اأن يك�ن�ا اأك��رث حما�سة ولكن 
فجاأة انقطع التيار الكهربائي فعلقت مازحة: 
"�س��� هاجل��� احلل� ه��ادا بيج��ن". وعندما 
علمت اإلي�سا اأن التيار الكهرباء انقطع فعلقت: 

الكهربا، يعني كمان ه�ن بتنقطع  "انقطعت 
م���س ب���س عن��ا"، يف اإ�س��ارة منه��ا اأن التيار 
الكهربائ��ي ينقطع اأي�س��ًا يف م�طنها لبنان، 
فتفاعل احل�س�ر مع رد فعلها الطريف وكيف 
اأنه��ا تعامل��ت م��ع امل�قف ب��كل ه��دوء نظراً 
لعتياده��ا عل��ى انقط��اع التي��ار. ومن جهة 
اأخ��رى، ل ت��ردد اإلي�س��ا يف تلبي��ة اأي دع���ة 
خا�س��ة للت�عي��ة ملر�س��ى ال�رشط��ان، وذلك 
بع��د معاناتها من �رشطان الثدي الذي اأعلنت 
ع��ن اإ�سابتها به من خ��الل فيدي� كليب "اإىل 
كل الل��ي بيحب�ين"، الأمر ال��ذي �سكل �سدمة 
لدي اجلمه�ر وحت��ى املقربن منها الذين مل 
يك�ن�ا على علم مبر�سها الذي انت�رشت عليه 

ب�سجاعة.

خرج��ت الفنان��ة ريهام حجاج ع��ن �سمتها لرد عل��ى التلميحات التي 
اأ�س��ارت اإىل اأنه��ا هي من �رشبت �س�ر زواجه��ا من رجل الأعمال حممد 

حالوة طليق الفنانة يا�سمن عبد العزيز. 
ريه��ام حج��اج اأك��دت زواجه��ا ر�سمي��ًا 
م��ن رج��ل الأعم��ال حممد ح��الوة طليق 
يا�سم��ن عبد العزي��ز منذ اأي��ام، م�سيفة 
اأن زوجه��ا ه��� م��ن ق��ام بن���رش ال�س���ر 
لإع��الن عالقتهم��ا ر�سمي��ًا واأنه��ا لي�ست 
م�رشب��ة وكان��ت ريهام حج��اج تعر�ست 
لتلميح��ات واتهام��ات خفي��ة باأنها هي 
من �رشب��ت �س�ر زواجه��ا واختارت هذا 
الت�قي��ت حتدي��داً م��ن اأج��ل اإف�س��اد عيد 
مي��الد يا�سمن عبد العزي��ز، خا�سة واأن 
م�ساأل��ة زواجها ال�رشي كانت �سائعة منذ 

�سهر ن�فمرب املا�سي فجاء الإعالن يف ال�قت احلايل ليثري الت�ساوؤلت. 
ظه��رت ريه��ام حج��اج م��ع زوجه��ا حمم��د ح��الوة وهم��ا يف باري�س 
جتمعهما �س�ر �سيلفي رومان�سية، ليك�ن 

هذا اإعالن ر�سمي بزواجهما.
ويف �سي��اق مت�س��ل، نفت ريه��ام حجاج 
بطريقته��ا م��ا ي��ردد ع��ن اأنه��ا ال�سب��ب 
يف ط��الق يا�سم��ن عب��د العزي��ز بخطف 
زوجه��ا منها، لت�ؤك��د من خ��الل من�س�ر 
اأن زوجه��ا انف�س��ل عن زوجت��ه ال�سابقة 
من��ذ عام ولي�س له��ا اأي عالقة من قريب 
اأو بعيد مب�ساأل��ة طالقهما. اجلدير بالذكر 
اأن يا�سمن عبد العزيز اأعلنت طالقها يف 
�سه��ر ن�فم��رب املا�س��ي، دون اأن تك�سف 

الأ�سباب وراء هذا القرار.

قاتل بوب مارلي يعترف بعد 37 عاما

إليسا وموقف محرج على المسرح

هل يعود  فرح

االن , وملتابعة اخر امل�صتجدات التي تظهر على ال�صاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة االخبار 
العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني واأي�صًا 
كتابة اآرائك اخلا�صة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة على �صبكات 

التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان االنتشار 
احجز اعالنك االن

االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم PDF  بصورة دامئة

يعرض  االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

006947827824131

006947827824135

بغداد - الجورنال

متابعة - الجورنال

تصوير أغنية »حكايات الدني« للفنانة اللبنانية نانسي عجرم


