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بعييد انت�سييار حتييدي الع�يير �سنييوات بيين الفنانيين 
وامل�ساهيير الذي غزا العامل كله بييداأ بع�ض النجوم يف 

اإطالق حتديات جديدة تخ�سهم.
كان اآخيير هييوؤالء النجوم النجم اأحمييد زاهر الذي اأطلق 
حتديييًا جديداً اأطلق عليه "حتييدي الطفولة"، حيث ن�ر 
�سييوراً عييدة لييه وهو طفييل �سغيير يقابلها �سييورة له 

حالية بنف�ض الهيئة.
وعلييق علييى ال�سييور قائييال: "التحييدي اجلديييد حتدي 
ينزلييوا  وزمايلييي  اأ�سحابييي  كل  بتحييدى  الطفوليية، 
�سورهم وهمييا �سغرين، �سباح الفييل"، ليتلقى زاهر 
اآالف التعليقات التي اأكدت اأن ابنته ليلى ت�سبهه كثراً 

يف �سوره فرتة الطفولة.

مواقييع  الغريييب  بتعبرهييا  روبييي  �سييورة  اجتاحييت 
ال�سو�سيييال ميديييا وانت�رت "الكوميك�ييض" والتعليقات 
الطريفيية عليها، بحيييث مت ا�ستخدامها كي meme للرد 

بدون كالم على الكاذبن واملدعن يف مواقف معينة.
ورغييم اأن ال�سييورة التي تظهيير فيها روبييي بنظرة عن 
غريبة، قد مت التقاطها من حفل عيد ميالد درة منذ عدة 
اأيييام، اإال اأنهييا اأ�سعلت مواقع التوا�سييل موؤخراً و�سارت 
ال�سورة االأكيير تداواًل، حتى اأن البع�ييض و�سفها باأنها 

ال�سورة االأف�سل منذ بداية عام 2019.
واأملحت بع�ض التعليقات اإىل اأنه رغم جمال درة واأناقة 
ف�ستانهييا بحفل عيد ميالدهييا، اإال اأن روبييي ا�ستطاعت 

بلقطة واحدة �رقة االأ�سواء بدون ق�سد منها.

ا�ستكييت الراكبة يف ال�سيييارة الثانييية يف حادثة االأمر 
فيليييب "اإميييا فرويذر" عرب �سحيفيية "�سنداي مرور" 
ميين عدم تلقيها اأي اعتييذار من االأمر. وقالت لل�سحيفة 
"اأنييا حمظوظيية الأين ال اأزال علييى قيد احلييياة لكنه مل 
يكلييف نف�سه حتى عنيياء االعتذار. لقد كانت تلك اللحظة 
�سادميية وموؤمليية للغاييية، كنييت اأتوقييع �سلييوكا اأف�سل 
ميين العائلة امللكية".  ونفت مييا زعمه ق�ر بكينجهام 
باالت�سييال بهييا. وذكرت هيئة "بي بي �سييي" اأن �سيارة 
االأميير وهي من نييوع "الندروفر" انقلبييت بعدما كانت 
خارجة ميين طريق فرعي موؤد اإىل �ساندرينغهام ل�سلوك 
الطريق العام وا�سطدمت عندها ب�سيارة من نوع "كيا".
اأن ر�سيعييا كان يف املقعييد اخللفييي  واأو�سييح �ساهييد 

لل�سيارة االأخرى من دون اأن ي�ساب باأذى.

ا�سطييرت النجميية ال�سورييية كنييدة علو�ييض لالعتييذار 
لزوجها النجييم امل�ري عمرو يو�سييف، حيث رف�ست 
الظهييور معه يف فيلمييه اجلديد "اأعز الولييد" مما �سبب 
حاليية ميين احلزن بيين جمهورهييا الييذي كان ي�ستاق 
مل�ساهدتها على ال�سا�سة بعد غيابها لعدة اأ�سهر نتيجة 

ان�سغالها باحلمل يف طفلتها االأوىل حياة.
�سبب رف�ض كندة علو�ض للظهور مع زوجها يف فيلمه 
اجلديييد هييو نف�ييض �سبييب غيابها عيين ال�ساحيية طوال 
االأ�سهيير املا�سييية، وهو رعاييية طفلتهييا االأوىل حياة 
التييي مييا زالت يف ال�سهييور االأوىل، حيييث ترف�ض االأم 

تركها واالن�سغال بالت�سوير ل�ساعات طويلة.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

من تصوير "بنات 
المالكمة"

داليا البحيري ترفض اللقب 

خالد بو صخر .. يرد بعنف 
على االتهامات

بطل مسلسل "حب لأليجار" يفرض شروطا قاسية 
للقبول بـ "الغراب"

تؤكد خضوعها لعملية 
تجميل بـ 21 ألف دوالر

يف اإطييار التعيياون امل�ستميير بيين �ركيية "O3 لالإنتيياج والتوزيع 
 "Studios MBC" الدرامي وال�سينمائي" املندرجيية حتت مظلة
وtwofour54 اأبوظبييي، اأنهييى املخييرج �سميير عييارف ت�سوييير 
الدرامييا ال�سعودييية اجلديييدة "بنييات املالكمة"، وهييي اأوىل جتارب 
التاأليييف الدرامييي للكاتبيية ال�سابة اأفنييان القا�سمييي، وبطولة نخبة 
ميين املمثييالت ال�سابييات اللواتييي ا�ستهييرن عييرب مواقييع التوا�سييل 
االجتماعييي، ومب�ساركة جمموعة من املمثلن املخ�رمن. اأم�سى 
فريييق امل�سل�سل نحييو �سهرين من الت�سوييير يف العا�سمة االإماراتية 
اأبوظبييي، بن االأحياء واملنازل ومواقييع الت�سوير املنا�سبة لل�سياق 
الدرامييي، ثم انتقل اإىل اململكيية العربية ال�سعودييية الإجناز املرحلة 
الثانية ميين العمل، وحتديداً يف العا�سميية الريا�ض. بدورها، قامت 
twofour54اأبوظبييي كعادتهييا بتقييدمي كل الت�سهيالت الالزمة 

الإجناز العمل على اأف�سل �سورة،

ك�سفت النجمة البوليودية بريانكا �سوبرا، ا�ستعدادها الإطالق برناجمها االأول على يوتيوب بعنوان "If I Could Tell You Just One Thing"، تقابل فيه م�ساهر 
الفن والريا�سة واملو�سة، للحديث عن اأ�رار النجاح.

بعييد انت�سار اأخبار خ�سوعها لعدد كبر من العمليات التجميلة، التي 
ا بعد طرحهييا الأغنييية "احلقيقة"، التييي اأطلت من  بييدت وا�سحة جييدًّ
خاللهييا بي"لوك" جديييد، واعتمدت ق�سة �سعر ق�سييرة، قالت الفنانة 
اأ�ساليية اإنها خ�سعت بالطبع لعمليات جتميييل، واأو�سحت، "اأنا اأقوم 
بعمليييات التجميل التييي يجب اأن يقوم بهييا كل النا�ض. ورمبا تكون 
100 اأو رمبييا مئتييي عملييية جتميل، ولكن اأحيياول اأن تكون اأ�سياء 
�سغييرة". كمييا اأكييدت اأ�ساليية اأنها حتييب اأن تكييون اأحلييى واأف�سل، 

واأ�سافت، "قريًبا �سوف اأ�سافر اإىل كوريا".
كذلييك اأو�سحييت اأنها �سوف حت�ييررّ الأغنية خا�سة للجييزء الثاين من 
فيلييم "اأوالد رزق"، ولكن مل يتمرّ اختيارهييا حتى االآن، م�سرة اإىل اأنرّ 

ابنها خالد لن ميثرّل يف هذا الفيلم، ولكنه �سيعمل فيه.
كالم اأ�ساليية جيياء خييالل مقابليية معهييا يف برنامييج "ذا اإن�سايييدر 

بالعربي".

يف مفاجيياأة ميين العيييار الثقيييل، ك�سفييت الفنانيية داليييا 
البحري عن رف�سهييا للقب ملكة جمال رغم اأنها حتمله، 
موؤكييدة اأنرّ الفائزات مب�سابقات اجلمال االآن، ميثرّلن بنات 
بلدهنرّ وفقط، ولكنهنرّ ل�سَن االأجمل، وقالت ال توجد �سيدة 
غر جميلة، ولكنرّ معاير اجلمال تختلف من وقت الآخر.

واأ�سافت خالل لقائها مع �سربي زكي بربنامج "قول يا 
كبر"، علييى راديو اإيرنجي، :اأنا �سييد لقب "ملكة جمال" 
وميين يتييم اختيارهيينرّ يف م�سابقييات اجلميييالت ميثليين 
، م�ض هما االأجمل، فال يوجد �ست م�ض  البنات يف بلدهيينرّ
جميلة"، وتابعت: "معاير اجلمال االآن خمتلفة واجلميع 

اأ�سبح مهتم باجلمال".
وحتدثت عيين امل�سادفة االأهييم يف حياتهييا قائلة: بداأت 
حياتييي كمر�سييدة �سياحييية، وقابلتنييي االإعالمييية �سناء 
من�سييور بال�سدفة يف حفل يف اأوبييرا عايدة يف االأق�ر، 
وعر�سييت عليرّ العمل كمذيعة، ومنها كانت بداية دخويل 

جمال تقدمي الربامج املختلفة.
وعن بداية دخولها جمال التمثيل، قالت: مل يكن التمثيل 
يف خمططاتييي، ودخلت بال�سدفة حيين كنت اأُجري لقاًء 
مييع املخرج راأفت امليهي، فعر�ض عليرّ التمثيل وقال يل: 
"تعييايل بكرة الت�سوييير" وكان دوري يف فيلم "عل�سان 
ربنا يحبك"، فهو له الف�سل الكبر يف تعليمي العديد من 

االأمور يف هذا املجال.
وب�سوؤالها عن املالب�ض واللوك الذي تظهر به يف اأعمالها، 
قالت: اأتعامل مع �ستايلي�ست، واأغلب مالب�ض ال�سخ�سيات 
التييي اأقدرّمهييا تكييون غالًبييا من دوالبييي اخلا�ييض، اإال لو 
ال�سخ�سييية حمتاجة مالب�ض خا�سة، واأكرت لون بحبه هو 

االأ�سفر الأنه لون الدفء واحلياة.
واأجييرى زوج داليا البحري رجييل االأعمال ح�سن �سامي، 
ا، ولكنها ال  ا اأكد خالله اأنها اأم ناجحة جدًّ ات�سييااًل هاتفيًّ

حتب االأعمال املنزلية.
ُيذكيير اأنرّ البحييري ُتورّجييت بلقب ملكة جمييال م�ر عام 
1990 كمييا حييازت علييى املركييز ال�سابييع والع�رييين 
يف م�سابقيية ملكيية جمييال العييامل، التي اأقيمييت يف لو�ض 
اأجنلو�ييض يف العييام نف�سييه، كمييا ان�سمييت لع�سوية جلنة 

حتكيم م�سابقة ملكة جمال م�ر عام 2016.

رد الفنييان الكويتي خالد بو�سخر بعنف على منتقدي خ�سوعه 
جلراحيية موؤخييراً باالأنييف والذييين اتهمييوه باخل�سييوع لعملييية 
جتميل لت�سغرهييا. فقد ن�ر خالد بو�سخر �سورة له من داخل 
امل�ست�سفييى مرفقة بتعليييق �ساخر اأخر�ض منتقديييه، حيث كتب: 
"اأمتنى حمد يتفل�سف وي�سويلي فيها كونان.. هذا تقرير االأ�سعة 
ويبيين اأنييه يف انحييراف داخلييي وت�سخم يف اللحمييية تخليني 
ماتنف�ييض عدل واختنق وقييت النوم.. ومبا انييه العملية عالجية 
قلنييا باملييرة نعالييج االنحراف اخلارجييي جتميلييي.. وينه اللي 
يتفل�سييف؟". وطماأن النجم الكويتييي حمبيه مبقطع فيديو ن�ره 
عييرب ح�سابه على "�سنيياب �سات"، حيث قال اإنييه �سيقوم باإزالة 
االأربطيية عيين اأنفه خييالل 48 �ساعيية، ممازحًا جمهييوره بقوله: 
"توكلييوا علييى اهلل و�سووها يال".. �ساخراً بطريقة ذكية من كل 
من قال اإنه جلاأ جلراحة لتجميل وجهه. وكان البع�ض قد هاجم 
خالييد بو�سخيير وو�سفوه باأنه يييروج لدخييول الفنانن الرجال 
عييامل جراحييات التجميييل التي اأدمنتهييا كثرات ميين النجمات 
العربيات، حيث ن�روا �سورة له تقارن بن �سكله قبل اجلراحة 

وبعدها، مهاجمن ت�رفه.

قبييل �سهر من حفييل توزيع جوائز االأو�سييكار يف ن�سخته 91، 
اأعلنت اأكادميية فنون وعلوم ال�سور املتحركة اأم�ض الثالثاء، 
قائميية الرت�سيحييات الق�سييرة يف خمتلف جوائزهييا، والتي 
ت�سمنت مفاجاآت عييدة، واأثارت ردود فعل خمتلفة بن رواد 

مواقع التوا�سل االجتماعي.
ويف ما يلي بع�ض تلك مفاجاآت قوائم الرت�سيحات الق�سرة:

اأول فيلم لالأبطال اخلارقن

ت�سييدر فيلييم "بييالك بانيير" ميين اأفييالم مارفييل لالأبطييال 
اخلارقن، التي مل تفز اأبداً بجوائز االأو�سكار، قوائم االأو�سكار 
ب�سبييع تر�سيحييات دفعيية واحدة، وذلييك جلوائز اأف�سييل فيلم، 
واأف�سل مو�سيقى اأ�سلية، واأف�سل اأغنية فيلم، واأف�سل مونتاج 
�سوتييي، واأف�سييل ميك�ساج �سوتييي، واأف�سل ت�سميييم اإنتاج، 

وغرها من الفئات االأخرى.
وحقق الفيلييم الكثر من النجاحات العييام املا�سي، لي�سبح 
ثالييث اأكيير االأفييالم حتقيقييًا لالإيييرادات يف تاريييخ ال�سينما 
االأمريكييية، بعد فيلمي اأفتار و"حرب النجوم: �سحوة القوة"، 

اإال اأن تر�سحييه الأكيير من فئيية يف االأو�سكار، اأثييار موجة من 
اجلدل واال�ستنكار بن املتابعن على تويرت.

اأف�سل ت�سوير واالأكر جماهرية
فاجيياأت اأكادميية علوم وفنون ال�سييور املتحركة املتابعن 
باإعييالن تر�سيحات جائييزة اأف�سل ت�سوييير �سينمائي الأفالم 
حققييت جناحييًا جماهريييًا كبييراً يف �سبيياك التذاكيير حييول 
العييامل، لفيلم بالك بانر، وفيلم "رومييا"، وفيلم "بوهيميان 
راب�سييودي"، وفيلم والدة جنم" وغرها، وياأتي ذلك يف اإطار 
م�ساعي اأكادميية االأو�سكار لتغير �سكل اجلائزة، ورفع ن�سب 

م�ساهدة احلفل.
و�سهييدت ال�سنييوات املا�سية ا�ستبعيياد اأفالم حققييت اإيرادات 
كبييرة على م�ستوى �سبيياك التذاكر العاملييي ل�سالح ال�سينما 
امل�ستقليية، لكنها مل تفييز باالأو�سكار، و�سط حمالت للمتابعن 
اتهمييت  االأكادميية، مبنح جوائز الأفييالم بعيدة كل البعد عن 

الواقع، وال تعك�ض رغبة اجلمهور.
رامي مالك 

اأعلنييت االأكادميييية تر�سيييح املمثييل االأمريكييي ميين اأ�سييول 
م�رييية رامي مالييك، جلائزة اأف�سييل ممثل عيين دوره بفيلم 
املحلميية البوهيمية، بعد ح�سولييه على جائزة غولدن غلوب، 
ويييروي الفليييم ق�سة �سعييود فرقيية" كوين" و�سييرة فريدي 
مركييوري منييذ بداييية ت�سكيييل الفرقة ميين قبل بريييان ماي 

وروغر تايلور يف 1970.
"الكتاب االأخ�ر"

ا�ستطيياع فيلييم ال�سييرة الذاتية "الكتيياب االأخ�يير" اأن يعزز 
فر�ييض ح�سولييه علييى جائييزة االأو�سييكار برت�سيحييه خلم�ض 
فئييات خمتلفيية، رغييم االنتقييادات واالتهامييات للفيلييم منذ 
عر�سييه االأول وحتييى ح�سولييه اأخييراً على جائزتييي غولدن 
غلييوب، والنقاد، واتهام عائلة عييازف البيانو دونالد �سريل 
�سنيياع الفيلم باالختالق ل�رد ق�سيية حياته، واعتذار كاتب 
ال�سيناريييو نيك فاليلونغييا للم�سلمن بعد االإ�سيياءة لهم، قبل 

اإغالق ح�سابه على تويرت ب�سبب ت�ريحات عن�رية.
نتفليك�ض واالأو�سكار

ال تييزال �سبكة نتفليك�ض حتقق جناحات كبرة، اآخرها تر�سح 
فيلمهييا "رومييا" لع�ر جوائييز، بعد النجيياح الهائييل للفيلم، 
لي�سبييح اأول فيلم اأجنبي، يح�سد هييذا العدد من الرت�سيحات، 

يف تاريخ جوائز االأو�سكار.

اأثييار باري�ض اردوت�ض حالة من اجلييدل واأ�سبح حديث 
ال�سحييف الرتكية بعد الك�سف عن ال�روط التي 

و�سعها ليقبل بطوليية امل�سل�سل التليفزيوين 
اجلديد "الغراب". وقالت ال�سحف الرتكية 

اأن باري�ييض اردوت�ييض بطييل م�سل�سل حب 
لالإيجييار قييد ا�سييرتط م�ساعفيية اأجييره 
لي�سييل اإىل 120 األييف لييرة تركية عن 
احللقة الواحدة اأي مييا يقارب 22 األف 

دوالر اأمريكييي، وهو �سعييف راتبه الذي 
كان يح�سييل عليه خالل عر�ييض م�سل�سله 
"حب لالإيجار" الذي حقق جناحًا كبراً.

كما طلب النجم الرتكي "كرافان" خا�ض ليح�سل على 
الراحيية وال�سكينيية يف فرتات اإيقيياف الت�سوير، 
خا�سيية واأن ت�سوير احللقييات ي�ستغرق يف 

بع�ض االأحيان 14 �ساعة يوميًا.
م�سل�سل "الغراب" �سيبداأ عر�سه يف �سهر 
فرباير املقبييل، و�سي�سييارك يف بطولته 
اجلميلة بورجو بريجيك التي ا�ستهرت 
بعييد بطوليية م�سل�سييل "اأغنييية احلياة"، 
اأحييداث امل�سل�سييل حييول فكييرة  وتييدور 
االنتقييام، حيييث يلتقي البطييالن بعد 20 

عامًا من فراقهما يف مرحلة الطفولة. 

بعد إعالن ترشيحات األوسكار.. هذه أبرز مفاجآتها االنتهاء أصالة

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة 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�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, 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 
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