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إلى القراء الكرام
ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية والفنية عن
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �صورة الكود
اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج (.. )qr cod
متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ...
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األراء واملقاالت تعرب عن رأي كتابها وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر الصحيفة
تعر�ض��ت الفنان��ة طريق��ة تربية�أبنائها بعد �أن ن��شرت هي مقطع
فيديو ظهر فيه ابنها يتكلم بطريقة غري مفهومه ووا�ض��حه بكالم
متقط��ع حيث اتهمها اجلمهور انها مل ترب��ي اوالدها و�أنهم تربية
خدم حيث قامت بالرد على منتقديها عرب ح�س��ابها اخلا�ص على
ال�س��ناب �ش��ات قائلة �أنها لي�س��ت م��ن الذين يرتك��ون �أطفالها يف
املن��زل مع اخلدم ابدا بل دائما ت�ص��حبهم معها و�أي�ض��ا و�ض��حت
الفنان��ة �ش��يماء عل��ي ان خادماته��ا ثقة ومدربات ب�ش��كل جيد ال
يحدث��ن الأطف��ال �س��وى الإجنليزية وهذا دلي��ل عل��ى �أن �أطفالها
لي�س��وا مت�أثري��ن باخلادم��ات كم��ا اتهموه��ا و�إال كان��وا حتدث��وا
الإجنليزية دائما.

شيماء علي تتعرض
االنتقادات قاسية

غادرت عاملنا املخرجة اللبنانية جو�سلني �صعب
ع��ن عمر ناهز  70عام ًا بعد ��صراع مع املر�ض،
ب��د�أت جو�س��لني حياته��ا املهنية ك�ص��حافية ثم
انتقلت اىل كتابة ال�س��يناريو والإخراج والت�صوير
الفوت��و غ��رايف وه��ى املخرجة الت��ى قدمت فيلم
"دنيا" بطولة الكينج حممد منري والفنانة حنان
ت��رك عام  2005الذي اثار �ض��جة كبرية ب�س��بب
مو�ضوعه اجلريئ التى يتحدث عن اخلتان ،وحاز
عل��ى جوائ��ز وتقدي��ر وا�س��ع فى قرط��اج وميالن
و�ساندان�س ومونرتيال.

وداعا جوسلين
صعب

الشرطة توقف كيفن
سبيسي

ُ
الكشف عن شكل الوحش الغامض
في فيلم "بيرد بوكس"
وفاء
عامر

برسالة
إلى

" عايزة ورد
ياابراهيم "

وافق��ت وفاء عامر للم�ش��اركة يف بطولة م�سل�س��ل "عايزة ورد
يا �إبراهيم" الذي يتكون من  45اخراج �أحمد ح�س��ن يف جتربة
االوىل يف الإخ��راج ويكتب��ه مدح��ت الع��دل اىل االن مل يح��دد
موعد البدء فى الت�ص��وير وي�ش��ارك فى بطولت��ه حنان مطاوع
ورجاء اجلداوى ،و�إينا�س كامل ومراد مكرم.
كما تعاقدت اي�ض��ا للم�ش��اركة فى بطولة م�سل�س��ل "حكايتى"
م��ع النجم��ة يا�س��مني �ص�برى م��ن املق��رر عر�ض��ه فى �ش��هر
رم�ض��ان املقبل ،وهو ت�أليف حممد عبد املعطى و�إخراج �أحمد
�س��مري فرج و�إنتاج �سيرنجى ،وي�شارك فى بطولته �أحمد حامت،
�أحمد �ص�لاح ال�سعدنى� ،إدوارد� ،أحمد بدير� ،إ�سالم جمال� ،أحمد
جمال �سعيد.
وحي��ث يك��ون هذا التع��اون الثاين لوف��اء عامر مع يا�س��مني
�صربى فى الدراما.

قام��ت تيفاين ترامب ابنة الرئي�س الأمريكي بن�رش �ص��ورة يف
البي��ت الأبي�ض تظه��ر فيهامع ال�ش��اب العربي ال�ثري مايكل
بول�س .كانت ال�ص��وره التي مت ن�رشها يف احد �ص��االت البيت
االبي���ض الثالث��ة غ�ير املخ�ص�ص��ة لإقام��ة عائل��ة الرئي���س
"الغرف��ة احلم��راء" تيفاين هي االبنة ال�ص��غرى للرئي�س من
زوجتة ال�س��ابقة مارال مابلز والتي انتقلت للعي�ش مع والدتها
من��ذ الط�لاق اىل كاليفورني��ا
تتابع تيفاين حالي ًا درا�سات
يف القانون بجامعة جورج
ت��اون ،ان تيف��اين قابل��ت
بول���س لأول م��رة بجزيرة
"ميكونو���س" يف اليونان
لن��اد ليلي متلكه النجمة
الأمريكي��ة ليند�س��ي
لوهان .وذك��ر موقع
"بيج �سيك�س"الذي
يخت�ص بااخبار
ا مل�ش��ا هري
ان ماي��كل
بو ل���س
ه��و �أب��ن
ا ملليا ر د ي��ر
اللبناين الأ�صل م�سعد
بول�س.
طالبت النجمة األمیركیة أماندا سیفرید من متابعیھا على «إنستغرام» الدعاء لھا ،القتراب موعد والدة طفلھا األول من زوجھا النجم توماس سادوسكي.

زوجته ...الشاب خالد يتفادى
إحراج مطربة جزائرية

خرج��ت املطرب��ة اجلزائري��ة ،فل��ة ،عن م�ش��اعرها ،و�أخذت ت�س��تذكر
عالقتها ال�س��ابقة مبطرب الراي اجلزائري ال�شاب خالد .و�أ�شارت فلة
يف مقابلة مع القناة اجلزائرية الأوىل� ،إىل �أنها كانت يف عالقة حب
م��ع ال�ش��اب خالد ،لكن الأم��ر مل يدم "لأن هذه الأمور ق�ض��اء وقدر"،
بح�س��ب تعبريها .ومل تتمالك فلة نف�س��ها �أثن��اء عر�ض مقطع غنائي
له��ا بجان��ب ال�ش��اب خال��د� ،إذ ذرفت دموع��ا وهي ت�س��تذكر عاطفة
ال�ش��باب جتاه املطرب ال�ش��هري بـ"مل��ك الراي" .وم��ن جانبه ،حاول
ال�شاب خالد تفادي �إحراج فلة اجلزائرية له ،وذلك مب�شاركته �صورة
ل��ه �إىل جان��ب زوجته على موقع "�إن�س��تغرام" .وت�ض��منت ال�ص��ورة،
عبارات توحي بالنفي والرد ال�ض��مني على فلة .وكتب ال�ش��اب خالد
ر�سالة ق�ص�يرة �إىل زوجته هي" :حبي الأول وزواجي الأول والأخري
ون��ور حياتي� ،أعطتني � 5أبناء جميلني ،كما �أنها منحتني ال�س��عادة
حتى �أ�ستمر يف �إي�صال الفرح جلمهوري� ،أحبك يا �سمرية".

أحالم تتعرض لوعكة صحية
لفتت الفنانة الإماراتية �أحالم انتباه رواد ال�سو�شيل ميديا
ب�صورة جديدة لها عرب ح�سابها اخلا�ص على موقع تطبيق
ال�صور ان�ستقرام من داخل امل�شفى �أثارت قلق جمهورها

حيث ت�س�أل الرواد يف التعليقات عن طبيعة مر�ضها ومتنوا
لها ال�شفاء العاجل
اي�ض��ا ك�ش��فت ال�ص��ورة التي �ش��اركتها من داخل امل�ش��فى
عمره��ا احلقيق��ي �إذ تبني �أنها مول��وده يف  13فرباير عام
1968م وذلك كان مكتوب ًا على البطاقة التي على يدها.
كم��ا ن��شرت الفنانة �أح�لام تغريدة عرب ح�س��ابها اخلا�ص
على تويرت ملحت من خاللها ملر�ضها قالت فيها:
ِ
ا�ش��ف و عايف
م�س��ه ال�رض اللهم
"اللهم �أنزل �ش��فاءك ملن ّ
كل مري�ض يت�أمل وال يعلم ب�ض��عفه �إال �أنت �س��بحانك ،اللهم
ب��دل �أقدارنا �إىل �أجمله��ا ف�إنك القادر الذي ال يعجزه �ش��ي
يف االر�ض و ال يف ال�سماء".
و�أ�ض��افت" :ي��ارب بك وح��دك تطيب اخلواط��ر و بك وحدك
يتحق��ق الرجاء ،اللهم انا �إ�س��تودعناك �أم��وراً يف خواطرنا
فاحفظها لنا يا اهلل و بارك لنا فيه".

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم  PDFبصورة دامئة
يعرض االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ا�س��تطاع متح��ف اللوفر يف باري���س ،وهو واحد من
�أكرث املتاحف �ش��عبية وا�س��تقطاب ًا لل��زوار يف العامل،
�أن يحق��ق رقم�� ًا قيا�س��ي ًا جديداً بنهاي��ة عام 2018
املا�ض��ي ،حي��ث اجت��ذب �أكرث م��ن  10ملي��ون زائر،
ويرجع ال�س��بب يف ذل��ك �إىل الفيدي��و الغنائي الأخري
الذي �أ�ص��درته النجمة بيون�س��يه وزوجه��ا جاي زي،
والذي مت ت�صويره يف متحف اللوفر.
وجاء ذلك يف البيان الذي �أ�ص��دره املتحف مو�ضحاً:
"�أنهم �س��عداء بالتفاعل ال��ذي حققه الفيديو اخلا�ص
ب�أغني��ة " "APESH**Tلبيون�س��يه وج��ي زي،
واللذي��ن ظهرا خالله �أمام بع���ض الأعمال واللوحات
الفني��ة ال�ش��هرية يف اللوف��ر مث��ل لوح��ة املونالي��زا،
ومتث��ال فينو���س دي ميل��و ،وغريه��ا" ،كم��ا تخطت
�أعداد م�ش��اهدات الفيديو  148مليون م�ش��اهدة على
يوتيوب.
و�أ�ش��ار املتح��ف يف بيان��ه �إىل �أن الأغنية امل�ص��ورة
عل��ى طريقة الفيديو كليب �س��اهمت يف ت�س��جيل رقم
قيا�س��ي جدي��د ،بع��د توافد ال�س��ياح ب�ش��كل �أك�بر �إىل
املتحف ،وحتقيق زيادة بن�سبة  25باملائة يف �أعداد
ال��زوار مقارنة بعام  ،2017وهم رقم مل ي�س��تطع �أي
متحف يف العامل الو�صول �إليه.
يذك��ر �أن �ألب��وم الثنائي بيون�س��يه وج��ي زي بعنوان
"� "Everything Is Loveص��در يف �شهر يونيو
املا�ض��ي ،وت�ض��من عدداً من الأغني��ات التي تتناول
مراحل حياتهما املختلفة بكل تغرياتها وم�ش��اكلهما
الفنية الأخرية مع بع�ض الفنانني مثل كاين وي�ست.

تيفاني ترامب مع ثري
عربي

�أوقف��ت ق��وات ال�رشط��ة الأمريكية املمث��ل املتهم
بالتحر�ش اجلن�س��ي كيفن �سبي�س��ي ،وذلك ب�س��بب
جت��اوزه لل�رسعة املحددة عل��ى الطريق ،جاء ذلك
بعد �س��اعات م��ن انتهاء جل�س��ة حماكمت��ه �أم�س،
الت��ي تعق��د بجزي��رة نانتاكي��ت قبال��ة �س��واحل
ما�سات�شو�س��ت�س ،والت��ي ح�رضه��ا م��ع حماميه.
واكتف��ت ق��وات ال�رشط��ة ب�إ�ص��دار حتذير �ش��فهي
للممث��ل كيفن �سبي�س��ي ( 59عام�� ًا) ،بعد جتاوزه
لل�رسع��ة امل�س��موح بها على الطري��ق ،بالقرب من
مطار رونالد ريغان وا�شنطن الوطني.
�أزاح الفري��ق امل�س���ؤول ع��ن اخل��دع وامل�ؤث��رات
يف فيل��م النجم��ة �س��اندرا بول��وك الأخ�ير "بريد
بوك�س"على �ش��بكة نتفليك�س ،ال�س��تار عن ال�ش��كل
ال��ذي يب��دو علي��ه الوح���ش الغام���ض ،ال��ذي قاد
اجلمي��ع يف الفيل��م �إىل اجلن��ون واالنتحار مبجرد
النظ��ر �إلي��ه ،خا�ص��ة بع��د انط�لاق العدي��د م��ن
التكهنات من املتابعني ب�ش���أن ذلك .ن�رش م�س�ؤول
اخل��دع الب�رصي��ة� ،أن��دي بريغولتز ،عرب �ص��فحته
الر�سمية على �إن�ستغرام� ،صورة الوح�ش املدمر يف
فيلم "بريد بوك�س" ،مو�ضح ًا �أن �سبب عدم ظهوره
يف �أحداث الفيلم ،بالرغم من �أن الق�ص��ة الرئي�س��ه
تدور حوله.

هذه عالقة بيونسيه بارتفاع
زيارات متحف اللوفر في باريس

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

رافضة اإلجابة على أهم سؤال
نجوى كرم في احتفالية عودتها إلى "روتانا" ً
بغداد – مالذ االوسي

مل تكن �رشكة "روتانا" تدرك يف �أ�س��و�أ
احتفالية ع��ودة الفنانة
التو ّقع��اتّ � ،أن
ّ
جنوى كرم �إىل ح�ض��ن ال�رشكة امل� ّؤجلة
من ال�ش��هر املا�ضي �سترتافق مع �أجواء
مناخية عا�صفة.
ّ
كان كل �ش��يء ي�ؤ��ّشإرّ �إىل � ّأن احل�ض��ور
ل��ن يك��ون كم��ا يلي��ق بتاري��خ جن��وى
الرتحيبية بعودتها
االحتفالي��ة
وحجم
ّ
ّ
�إىل ال�رشك��ة ،و� ّأن الكث�ير من املدعوين
خ�صو�ص�� ًا القادمني م��ن خارج بريوت
�س��يعتذرون ع��ن احل�ض��ور ،م��ع ت��دنيّ
درج��ات احل��رارة ،وت�س��اقط الأمط��ار
بغزارة ،و�س��وء الر�ؤية يف اللي��ل� ،إال � ّأن
حجم احل�ضور قلب كل املقايي�س ،و� ّأكد
خا�ص��ة يف قل��وب
�أن لنج��وى مكان��ة
ّ
حمبيه��ا ،م��ن �أ�ص��دقاء و�ص��حافيني
وفنانني.
مل يك��ن امل�ؤمت��ر ال��ذي عق��د مبنا�س��بة
جتديد العهد مع "روتانا" د�سم ًا ،معظم
الأ�سئلة كان مهادن ًا ،فاملدعوون كانوا
يق��درون � ّأن منا�س��بة �أقيم��ت لإع�لان
ّ
ان�ض��مام جن��وى �إىل ال�رشكة ،ال حتتمل
مناكف��ات ،و�أن جن��وى املح ّنكة تعرف
كيف تدير الد ّفة ل�صاحلها ،وكيف تقول
عما يجب �أال
ما يجب �أن يقال ،وترت ّفع ّ
يق��ال دون �أن ت�ش��عر حماوريه��ا � ّأن ما
قام��وا بطرح��ه ال يتنا�س��ب م��ع �أجواء
االحتفالية.
ّ
أعده مدير ال�ش���ؤون
ب��د�أ امل�ؤمتر بتقرير � ّ
الف ّني��ة يف �رشك��ة "روتان��ا" ط��وين
�س��معان� ،أ�ض��اء على تاريخ جنوى مع
قرن من التع��اون انتهى
ال�رشك��ة ،ربع ٍ
أ�س��باب مل يعلن عنها ،وا�ست�أنف دون
ل
ٍ
�أن يعل��ن عنه��ا ،فق��ط ع��ادت ونقط��ة

عال�س��طر كم��ا ق��ال ط��وين يف تقريره،
و�أ�ض��افت جن��وى يف م�ؤمتره��ا � ّأن
"حبيتك" يف
"نقط��ة عال�س��طر" يليه��ا ّ
�إ�ش��ارة �إىل �أغنيتها ال�شهرية ،و�إىل رابط

حمب��ة جمعها بروتانا الت��ي كانت من
م� ّؤ�س�س��يها ،راف�ض��ة الإجاب��ة على �أهم
�س���ؤال �أث��ار ف�ض��ول احلا�رضين "كيف
انته��ت ه��ذه العالق��ة املهني��ة ،وملاذا

عادت؟" .م�ؤمتر كان مفعم ًا بالعاطفة،
حتب جن��وى وال تتخ ّلى
و� ّأن "روتان��ا" ّ
بنق���ص م��ا
عنه��ا ،و� ّأن جن��وى ت�ش��عر
ٍ
خ��ارج ج��دران ال�رشك��ة ،و� ّأن حياته��ا
بعي��داً ع��ن "روتان��ا" كانت عذاب�� ًا .مل
تو�ض��ح الفنان��ة م��ا �إذا كان��ت تتك ّل��م
ج��ادة� ،أو م��ا �إذا كان��ت تطلق
ب�ص��ورة
ّ
مزحة م�ستوحاة من "بعيد ع ّنك حياتي
حيوية عل��ى م�ؤمتر،
ع��ذاب" ،لإ�ض��فاء
ّ
اجلادة تربكها ،طالبة
قال��ت � ّإن �أجواءه
ّ
من ال�صحافيني �أن ي�ضفوا �أجواءاً مرحة
تخ��ل من جمامالت،
احتفالية مل
عل��ى
ُ
ّ
وخلت من � ّأية معلوم��ات تتع ّلق بالعقد
وبن��وده ،وبظ��روف ع��ودة جن��وى �إىل
وباال�س�تراتيجية التي تتع ّلق
ال�رشك��ة،
ّ
بكيفي��ة �إدارة �أعمال جن��وى يف الفرتة
ّ
املقبل��ة ،با�س��تثناء �إع�لان الف ّنان��ة � ّأن
باكورة تعاونها مع "روتانا" �س��تكون
�لا �سي�ص��در يف فرباي��ر املقب��ل
عم ً
وحتديداً يف عيد الع�شاق.
جن��وى رف�ض��ت ب��ذكاء الإجاب��ة عل��ى
ال لفا�شين�س��تا يف
ظ��روف �إحيائها حف ً
�ض��جة ،مكتفية
الكوي��ت ،وما �أثاره من
ّ
بالق��ول �إ ّنها تعاق��دت قبل �أ�ش��هر على
حفلة ر�أ�س ال�سنة يف الفجرية ،لتفاجىء
قب��ل �ش��هر ب�إلغاء احلفل دون تو�ض��يح
الأ�س��باب .و� ّأك��دت �أ ّنه��ا ال ت��زال لغاية
ال�س��اعة جته��ل �س��بب �إلغ��اء احلفل ،ما
دفعها �إىل اللجوء �إىل الق�ضاء.
حتدثت ع��ن عودة برنام��ج "�أرابز
كم��ا ّ
غ��وت تالن��ت" ال�ش��هر املقب��ل ،وع��ن
بع���ض اخليارات التي و�ص��فها البع�ض
باخلاطئ��ة ،فقالت � ّإن كل �أغنية يطلقها
�أي ف ّن��ان ،يك��ون ق��د ر�أى فيه��ا خياراً
�ص��ائب ًا ،ويعتق��د �أ ّنه��ا �س��تكون �أغني��ة
�ضاربة.

ً

تطبيق «الجورنال» متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة

006947827824135

يمكنك تنزيله من أسواق

006947827824131

التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية  ,ولخدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( الجورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق
برنامج معني
الخ��اص بن��ا ،وأيضاً الدخ��ول إىل أي صفحة وق��راءة تعليقات الق��راء حول خ� ٍ
بر أو ٍ
وأيض��اً كتاب��ة آرائ��ك الخاصة ،كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إع��ادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة
عىل ش��بكات التواصل اإلجتامعي كالفيس��بوك  Facebookبكتابة كلمة الجورنال .

