
ملكة بريطانيا تنتهك 
القانون

شمس الكويتية ال تتوقف 
عن أثارة الجدل 

عالم خيالي لحفل عيد ميالد 
شيكاغو ابنة كيم كارداشيان

الدكتورة خلود تثير 
الجدل من جديد

 Queen انتهك��ت ملك��ة بريطاني��ا اإليزابي��ث الثاني��ة
Elizabeth  القانون حيث اأقدمت على قيادة �سيارتها 
ذات الدفع الرباع��ي بدون ارتداء حزام الأمان،وذلك بعد 
 Prince Philip يوم من تعر�ض زوجها الأمري فيليب
دوق اإدن��ره حلادث �س��ري اأثناء قيادة �س��يارته. وح�س��ب 
�س��حيفة "ديل��ي مي��ل" ، قادت ملك��ة بريطاني��ا البالغة 
من العمر 92 عامًا، �س��يارة من ط��راز "راجن روفر" دون 
و�س��ع حزام الأم��ان. ووفق��ًا لقوانني اململك��ة املتحدة، 
ف��اإن القيادة بدون حزام الأمان يعت��ر انتهاكا للقانون 

يفر�ض عليه غرامة مالية قدرها 100 جنيه ا�سرتليني.

ت��داول ب�س��كل كب��ري رواد ال�سو�س��ال ميديا مقطع 
فيدي��و للفنان��ة الكويتية �س��م�ض م��ن حفل زفاف 

اأحيته قبل يومني.
الفيديو اأثار الكثري من اجلدل عر مواقع التوا�سل 
الإجتماع��ي، موجه��ني اإنتقادات للفنانة �س��م�ض، 
ب�س��بب رق�س��ها املث��ري وف�س��تانها الق�س��ري الذي 
اأب��رز مفاتنه��ا. وياأتي ه��ذا الهجوم عل��ى الفنانة 
�سم�ض بعد هجوم مماثل كانت قد تعر�ست له بعد 
طرحه��ا كليب اأغنيتها الأخرية " يا ابن ال�"، حيث 
ظه��رت يف بدايته وهي ترتدي مالب�ض النوم التي 
اإعت��ر البع�ض اأن فيها اإغ��راء ل يليق بها كفنانة 

خليجية .

خطف��ت اأج��واء حف��ل عي��د مي��الد �س��يكاغو ابن��ة كي��م 
كاردا�س��يان Kim Kardashian الأنظ��ار ب�س��دة، 
نظ��راً للديك��ورات اخليالية وال�س��تثنائية امل�س��توحاة 
م��ن اأح��داث ق�س��ة Alice in Wonderland اأو 
األي���ض يف بالد العجائب. واجتمعت عائلة كاردا�س��يان 
باأكملها بالإ�س��افة لأ�سدقاء كيم كاردا�سيان وزوجها 
كاني��ي وي�س��ت م��ن اأج��ل الحتفال ب��اأول عي��د ميالد 
لطفلتهما �سيكاغو داخل منزلهما الذي كانت ديكوراته 
وكعكت��ه م�س��توحاة من فيل��م األي�ض يف ب��الد العجائب 
اخليالية، خ�سو�س��ًا م�سهد حفلة ال�ساي ال�سهري، وكذلك 
احلف��رة التي كان يختبئ بها الأرنب، كما ارتدى بع�ض 

احلا�رضون مالب�ض حماكية لأبطال الفيلم.

اأ�سعلت الدكتورة خلود حالة من اجلدل بني مواقع 
التوا�س��ل الجتماع��ي بع��د مقط��ع الفيدي��و الذي 
ن�رضت��ه موؤخراً عر ح�س��ابه على "�س��ناب �س��ات"، 
وك�س��فت م��ن خالله عن �رضاء زوجه��ا مودل اأمني 

عربة مر�سعة باملا�ض.
وقال��ت الدكت��ورة خل��ود يف مقط��ع الفيدي��و: "اأنا 
ا�س��رتيت كث��ري مالب���ض للطفل��ني.. ب�ض يف �س��غلة 
اأمني بي�س��رتيلي اياها لهما.. قايل ب�سرتيلك عربية 
للبيب��ي كله��ا اأملا�ض.. �س��فت امل�سا�س��ة اللي عند 
خلود ال�س��غرية واللي كلها �سوارف�سكي بدي عربة 

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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

وأحمد البشير يتحدون 
والرئيس برهم صالح 

شيرين عبد الوهاب تغني 
لنادين نجيم 

عمرو دياب يتخفى!

هل تشارك هالة صدقي إلهام شاهين وليلى علوي في "يا دنيا يا غرامي 2"؟

 انا من السعودية وامي 
عراقية

ما زال حتدي الترع ملنظمة �سوؤون الالجئني ال�سامية 
UNHCR م�ستمرا بعد قبول التحدي كل من النجمة 

الء ح�سني والكابنت يون�ض حممود منذ ايام.
وانتق��ل التح��دي الن ملقدم��ة الرام��ج اجلميلة مي�ض 
عن��ر بع��د ان قام��ت بتحديه��ا املحامي��ة التون�س��ية 
رحم��ة ونا���ض قبلت، مي���ض التحدي ووجهت��ه بدورها 
لالإعالمي احمد الب�س��ري الذي �سارك فيديو على موقعه 
الر�س��مي عل��ى اإن�س��تقرام يعلن فيه ع��ن قبوله التحدي 
الذي حتدى اي�س��ا من خالله رئي���ض اجلمهورية برهم 
�س��الح والنائ��ب فائق ال�س��يخ علي بالت��رع للمنظمة 
حي��ث ا�س��تجاب الرئي�ض برهم �س��الح بع��د يومني من 
حتدي��ه ومازلنا باانتظار النائب فائق ال�س��يخ علي اذا 

كان �سيقبل التحدي ام ل.

اعت��ادت الفنان��ة وعد، الت��ي يتابعه��ا ١.٥ مليون �س��خ�ض عر 
ح�س��ابها يف اإن�ستقرام، على اكت�س��اف �سخ�سيات جمهورها من 
خالل اأ�سئلة تفاعلية م�س��تمرة، تطرحها عليهم، وكذلك تعريفهم 
ب�سخ�س��يتها، الت��ي اأحبَّه��ا اجلميع لتك��ون اأقرب اإليه��م، وتلغي 

جميع احلواجز معهم.
ويف ه��ذا الإطار، ن�رضت وعد �س��ورة لها يف ح�س��ابها الر�س��مي 
باإن�س��تقرام، وعلَّق��ت عليه��ا: "م��ن اأي دول��ة اأن��ت، اأو اأي بل��د؟". 

واأجابت عن نف�سها قائلًة: "اأنا من ال�سعودية، واأمي عراقية".
و�رضعان ما تفاعل معها جمهورها، اإذ ك�سف كثريون عن الدول 
التي ينتمون اإليها، ويف غ�سون �ساعتني، اكت�سفت وعد اأن معظم 

جمهورها من خمتلف الدول العربية.
وربط جمهورها �س��بب حبها للعراق باأ�س��ول والدتها، مع الثناء 

على اإجادتها الغناء باللهجة والعراقية.

وق��ع اإختيار امُلنتج �س��ادق ال�س��ّباح على املطربة 
�س��ريين عبد الوهاب لغناء �س��ارة ُم�سل�س��ل "خم�سة 
ون���ض" بطول��ة النجم��ة نادي��ن جني��م والنجم��ني 
ق�س��ّي خويل و ُمعت�س��م النهار، وامُلقّرر عر�سه يف 
رم�س��ان امُلقبل م��ن تاأليف اإميان ال�س��عيد واإخراج 

فيليب اأ�سمر.
وقد عّر ال�س��ّباح عن �س��عادته بهذا التعاون ُم�سرياً 
اأّن النجمة �سريين عبد الوهاب هي من اأهّم الأ�سوات 
الن�س��ائّية العربّية اليوم وهي اإ�س��افة كبرية للعمل 
كا�سفًا اأّنها �ستغّني للمّرة الأوىل باللهجة اللبنانّية.
اأّما النجمة �سريين عبد الوهاب فاأعربت بدورها عن 
حما�سها الكبري للتعاون مع �رضكة "�سّباح اأخوان" 
ال�رضكة الرائدة يف الوطن العربّي ُم�سرية اأّن غنائها 
ل�س��ارة "خم�س��ة ون�ض" �س��تكون خطوة خُمتلفة يف 

م�سوارها وجديدة من حيث الإطار الفنّي.
ُيذكر اأّن ال�سارة �ستحمل عنوان "يا بتفكر يا بتح�ض" 
وهي من كلمات علي املوىل واأحلان �سالح الكردي 

و توزيع جيمي حداد.

رغ��م اأّن عالقتهم��ا العاطفي��ة �س��ارت علنية، تعّم��د املطرب 
امل���رضي عمرو دي��اب التخف��ي بارتداء نظارة �س��م�ض كبرية 
وتغطية راأ�سه بالكامل، اأثناء وجوده يف مطار القاهرة الدويل 
ا الطائرة  ب�سحبة الفنانة دينا ال�رضبيني، قبل اأن ي�ستقاّل �سويًّ
املتجهة اإىل لندن، يف زيارة تردد اأنها للتمهيد لت�سوير بع�ض 
م�س��اهد م�سل�سل دينا اجلديد يف العا�س��مة الريطانية. عمرو 
دياب و دينا ال�رضبيني، ظهرا جمدًدا اليوم يف مطار القاهرة، 
وهم��ا يجل�س��ان عل��ى عربة نق��ل الأمتع��ة داخ��ل املطار، يف 
م�س��هد غري معتاد، وارتدى عمرو دياب مالب�ض �س��توية اأخفت 
مالحم��ه، ولكن متكن رجال الأمن وعّمال املطار من التعرف 
اإليه، بخا�س��ة واأّن دينا اأظهرت نف�سها بو�سوح. ُيذكر اأّن دينا 
ال�رضبيني تعاقدت مع جمموعة "mbc"، على تقدمي م�سل�سل 
جدي��د يف ماراثون دراما رم�س��ان 2019، من اإخراج كاملة 
اأب��و ذك��ري، وتاأليف ال�سيناري�س��ت مرمي نعوم، ع��ن فورمات 
اإيط��ايل حتت اإ�رضاف املنتج حممد م�س��ي�ض، وت��ردد اأّن عمرو 

املو�س��يقى دياب �س��ي�رضف بنف�سه  عل��ى 
ية  ير لت�س��و كم��ا ا للم�سل�س��ل، 

بع�ض م�ساهده �س��يتم ت�س��وير 
العا�س��مة  لندن.يف 

تتواىل الن�سحابات من برنامج "ديو امل�ساهري" 
 ،MTV الذي يعر�ض بن�س��خة جدي��دة على قناة
توؤّك��د اأّن النتيجة ل يح�س��مها ت�س��ويت اجلمهور 
فح�س��ب، بل ما �س��بق واّتفق عليه بني امل�سرتكني 
والقّيم��ني عل��ى الرنام��ج، اأو م��ا يفر�س��ه مزاج 
امل�سرتك يف اللحظات الأخرية يف حال افرت�سنا 
النّية احل�س��نة، وعليه يخرج من �ساء �ساعة ي�ساء، 
ك��ي ل يقف يف عداد امل�س��رتكني الذي��ن يخذلهم 

الت�سويت فيخرجون مطاأطاأي الراأ�ض.
قبل اأ�س��بوعني، خرج وزير الإعالم اللبناين ملحم 
ريا�س��ي م��ن برنام��ج "دي��و امل�س��اهري" معلن��ًا 
ان�س��حابه، متعّذراً بواجباته يف الوزارة التي اأّدت 

اإىل تق�سريه يف واجباته الغنائية.
ب��دت م�س��اركة الوزي��ر خمّيبة، مقارن��ة بالنائب 
ال�س��ابق م�سباح الأحدب، الذي �سارك يف املو�سم 

املا�س��ي واأذهل امل�س��اهدين ب�س��وته وح�سوره 
وقدرت��ه عل��ى اأداء كافة الألوان الغنائّية، ف�س��اًل 

عن ثقافته الفنّية.
م��ع  يق��ف  اأن  ال�س��ابق يومه��ا  النائ��ب  ي�س��اأ  مل 
امل�س��رتكني لي�س��مع خر اإق�س��ائه، كم��ا اأّن فوزه 
كان �س��يحمل عالم��ات ا�س��تفهام، بحك��م اأّن كل 
ما تدخل فيه ال�سيا�س��ة ي�س��بح حماطًا بعالمات 
ا�س��تفهام. اأعلن يومها ان�س��حابه متنحي��ًا، تاركًا 
الفر�س��ة اأم��ام غريه م��ن امل�س��رتكني، يف حركة 
ا�ستعرا�س��ّية نال��ت الكثري من النتق��ادات، اإذ اأن 
النائ��ب ق��ال دون اأن ي��دري، اإّن مزاج امل�س��رتك 
و�س��ورته ومركزه الذي يح��ول دون اأن يقف يف 
ع��داد اخلا�رضي��ن، هو م��ا يح��ّدد �س��ري الرنامج 

ولي�ض الت�سويت.
ه��ذا املو�س��م، �س��ّم الرنام��ج اإىل وزي��ر الإعالم 
ملحم ريا�سي، الإعالمّية فريا ميني ع�سو املكتب 
ال�سيا�س��ي يف ح��زب "امل��ردة"، ب��دا ح�س��ورها 

مقبول اأكرث من ريا�س��ي، اإل اأّنها مل تنتظر طوياًل، 
فبعد خروج الوزير باأ�س��بوعني، ق��ّررت اأن تخرج 

من املناف�سة على طريقتها.
ه��الل  اأنابي��ال  الرنام��ج  مقّدم��ة  �س��ّلمتها 
ب��ات  اخلا���رض  ا�س��م  اأّن  لتعل��ن  امليكروف��ون، 
بحوزتها، واأّنها �س��تمنحه فر�س��ة البقاء اأ�سبوعًا 
اإ�س��افيًا يف الرنام��ج، لأّنها ق��ّررت اخلروج من 

املناف�سة دون اإبداء الأ�سباب.
بدا اأّن فريا قّدمت ما لديها، �س��كرت القّيمني على 
الرنامج ومل تفتها الإ�س��ارة اإىل اأّن املفاو�سات 

لإقناعها بامل�ساركة ا�ستمّرت ثالثة اأ�سهر.
عل��ى  �س��لبيًا  اأث��راً  مي��ني  ف��ريا  لن�س��حاب  كان 
م�س��داقّية الرنام��ج الت��ي ع��ادت لت���رضب يف 
ال�سميم، فامل�سّوتون مل يح�س��موا النتيجة للمّرة 
الثاني��ة يف الرنام��ج ه��ذا املو�س��م، ف�س��اًل عن 
�سة بالأعياد التي مل يخرج فيها  احللقات املخ�سّ

اأي م�سرتك.

8 اأعم��ال فني��ة فق��ط تت��وزع م��ا ب��ني اأف��الم 
ال�س��ينما وامل�سل�س��الت حقق��ت النجم��ة ال�س��ابة 
يا�س��مني �س��ري م��ن خالله��ا يف 6 �س��نوات، 
جنومية تفوق اأ�س��عاف ما حتقق لبقية جنمات 
جيلها، والف�س��ل الأك��ر يف جنوميتها يعود اإىل 
قدرتها على اإثارة اجلدل يف كل ظهور لها، �سواء 
بالط��اللت ال�س��احرة عل��ى ال�س��جادة احلمراء 
للمهرجان��ات الفنية، اأو الت�رضيحات ال�س��اخنة 
يف برامج التوك �س��و، اأو الأزم��ات التي تفجرها 

يف كل عمل.
ن�س��اأت و�س��ط عائل��ة مرموق��ة تع��ّد م��ن اأك��ر 
العائالت الرثية يف الإ�سكندرية، فوالدها �سري 

حممود، يعمل طبيًبا باأحد امل�ست�سفيات الكرى 
بالإ�س��كندرية، بينم��ا والدته��ا تعم��ل مهند�س��ة 
ا،  ديكور، اإ�سافة اإىل اأّن جدها كان قبطاًنا بحريًّ
تلّق��ت تعليمه��ا الإبتدائ��ي والثان��وي مبدار���ض 
اجلامع��ي،  تعليمه��ا  وا�س��تكملت  الإ�س��كندرية، 
والتحق��ت بكلي��ة الإعالم بجامعة الإ�س��كندرية، 

ودر�ست بق�سم ال�سحافة والعالقات العامة.
لدى يا�س��مني العديد من املواهب، فهي عا�س��قة 
للفن والتمثيل والإعالم، كما اأنها ريا�س��ية من 
الدرج��ة الأوىل، حيث تهوى ممار�س��ة الريا�س��ة 
وال�س��باحة واليوغا. وقد ح�سلت على العديد من 
امليدالي��ات الذهبية، وُتّوج��ت كبطلة جلمهورية 
م�رض بريا�س��ة ال�سباحة، كما اأنها بطلة اأفريقيا 

يف ال�سباحة.

نفت الفنانة امل�رضية هالة �س��دقي علمها بوج��ود م�رضوع اإنتاج جزء 
ث��اٍن من فيل��م "يا دنيا ي��ا غرامي" م��ع النجمتني ليلى عل��وي واإلهام 
�س��اهني، موؤك��دة اأّن م���رضوع الفيلم مل يطرح عليها ومل تتم م�س��اورتها 
ح��ول ال�س��يناريو، كما اأك��دت اأّن موقفها من دراما رم�س��ان 2019 ل 
��ا، حيث مل ت�س��تقر على امل�س��اركة يف اأّي عم��ل حتى الآن.  ي��زال غام�سً
وقال��ت هالة �س��دقي: اإنن��ي اأحر�ض عل��ى التدقي��ق يف كل اختياراتي، 

والتن��وع يف ال�سخ�س��يات الت��ي 
اأقوم بتج�س��يدها، واأعتر اأّن كل 
عمل درامي اأ�س��ارك فيه مبثابة 
حتدٍّ جديد بالن�سبة يل، من اأجل 
موا�س��لة النج��اح ال��ذي حققته 
الفن��ي".  م�س��واري  م��دار  عل��ى 
وعن م�رضوع فيلم "قلبي يحبك 
يا دني��ا"، للموؤلف حممد حلمي 

ه��الل، ال��ذي يدور حول بطالت فيلم "يا دنيا يا غرامي"، اأ�س��ارت هالة 
اإىل اأنه��ا ل تعلم �س��يًئا ب�س��اأن هذا الأم��ر، ومل تتلقَّ اأّي �س��يناريو خا�ض 
بهذا العمل الدرامي، لفتة اإىل اأنها حال ا�ستقرارها على اأّي عمل درامي 
جديد، فاإنها �ستعلن التفا�سيل اخلا�سة به. واأكدت الفنانة هالة �سدقي 
اأنه��ا مل حت�س��م بع��د اأمر م�س��اركتها يف �س��باق دراما رم�س��ان 2019، 
م�س��رية اإىل اأنها لن ترتد يف املوافقة على امل�س��اركة يف اأّي عمل درامي 

جيد ي�سيف اإىل ر�سيدها الفني.
اأو�س��حت اأنها ب�س��دد ت�سوير م�س��اهدها الأخرية يف م�سل�س��لها اجلديد 
"بركة" خالل الأيام املقبلة، معربة عن تفاوؤلها باأن يحقق امل�سل�س��ل 
��ا عند عر�س��ه على �سا�س��ة التليفزيون، بخا�س��ة واأّن  جناًح��ا جماهرييًّ
فريق امل�سل�س��ل بذل جهًدا كبرًيا من اأجل خروج العمل يف اأبهى �س��ورة 
ممكنة، وا�سفة امل�سل�س��ل باأنه من الأعمال الدرامية املتميزة، لفتة اإىل 
اأنها جت�س��د خالل اأحداثه التي تدور يف اإطار اجتماعي بولي�سي الأك�سن 

الكوميدي، بالإ�سافة اإىل دور املراأة ال�سعيدية لأول مرة.
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