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تعر�ضششت �لفنانششة طريقششة تربية�أبنائها بعد �أن ن�ششرت هي مقطع 
فيديو ظهر فيه �بنها يتكلم بطريقة غري مفهومه وو��ضششحه بكالم 
متقطششع حيث �تهمها �جلمهور �نها مل تربششي �والدها و�أنهم تربية 
خدم  حيث قامت بالرد على منتقديها عرب ح�ضششابها �خلا�ص على 
�ل�ضششناب �ضششات قائلة �أنها لي�ضششت مششن �لذين يرتكششون �أطفالها يف 
�ملنششزل مع �خلدم �بد� بل د�ئما ت�ضششحبهم معها و�أي�ضششا و�ضششحت 
�لفنانششة �ضششيماء علششي �ن خادماتهششا ثقة ومدربات ب�ضششكل جيد ال 
يحدثششن �الأطفششال �ضششوى �الإجنليزية وهذ� دليششل علششى �أن �أطفالها 
لي�ضششو� متاأثريششن باخلادمششات كمششا �تهموهششا و�إال كانششو� حتدثششو� 

�الإجنليزية د�ئما.

�أوقفششت قششو�ت �ل�رطششة �الأمريكية �ملمثششل �ملتهم 
بالتحر�ص �جلن�ضششي كيفن �ضبي�ضششي، وذلك ب�ضششبب 
جتششاوزه لل�رعة �ملحددة علششى �لطريق، جاء ذلك 
بعد �ضششاعات مششن �نتهاء جل�ضششة حماكمتششه �أم�ص، 
�لتششي تعقششد بجزيششرة نانتاكيششت قبالششة �ضششو�حل 
ما�ضات�ضو�ضششت�ص، و�لتششي ح�رهششا مششع حماميه. 
و�كتفششت قششو�ت �ل�رطششة باإ�ضششد�ر حتذير �ضششفهي 
للممثششل كيفن �ضبي�ضششي )59 عامششًا(، بعد جتاوزه 
لل�رعششة �مل�ضششموح بها على �لطريششق، بالقرب من 

مطار رونالد ريغان و��ضنطن �لوطني.

�لفريششق �مل�ضششوؤول عششن �خلششدع و�ملوؤثششر�ت  �أز�ح 
يف فيلششم �لنجمششة �ضششاندر� بولششوك �الأخششري "بريد 
بوك�ص"على �ضششبكة نتفليك�ص، �ل�ضششتار عن �ل�ضششكل 
�لششذي يبششدو عليششه �لوح�ششص �لغام�ششص، �لششذي قاد 
�جلميششع يف �لفيلششم �إىل �جلنششون و�النتحار مبجرد 
�لنظششر �إليششه، خا�ضششة بعششد �نطششالق �لعديششد مششن 
�لتكهنات من �ملتابعني ب�ضششاأن ذلك. ن�ر م�ضوؤول 
�خلششدع �لب�ريششة، �أنششدي بريغولتز، عرب �ضششفحته 
�لر�ضمية على �إن�ضتغر�م، �ضورة �لوح�ص �ملدمر يف 
فيلم "بريد بوك�ص"، مو�ضحًا �أن �ضبب عدم ظهوره 
يف �أحد�ث �لفيلم، بالرغم من �أن �لق�ضششة �لرئي�ضششه 

تدور حوله.

غادرت عاملنا �ملخرجة �للبنانية جو�ضلني �ضعب 
عششن عمر ناهز 70 عامًا بعد �ششر�ع مع �ملر�ص،  
بششد�أت جو�ضششلني حياتهششا �ملهنية ك�ضششحافية ثم 
�نتقلت �ىل كتابة �ل�ضششيناريو و�الإخر�ج و�لت�ضوير 
�لفوتششو غششر�يف  وهششى �ملخرجة �لتششى قدمت فيلم 
"دنيا" بطولة �لكينج حممد منري و�لفنانة حنان 
تششرك عام 2005 �لذي �ثار �ضششجة كبرية ب�ضششبب 
مو�ضوعه �جلريئ �لتى يتحدث عن �خلتان، وحاز 
علششى جو�ئششز وتقديششر و��ضششع فى قرطششاج وميالن 

و�ضاند�ن�ص ومونرتيال.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�ضية  و�القت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �مل�ضتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�ضع �لكامري� على �ضورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

زوجته... الشاب خالد يتفادى 
إحراج مطربة جزائرية 

هذه عالقة بيونسيه بارتفاع 
زيارات متحف اللوفر في باريس

تيفاني ترامب مع ثري 
عربي

أحالم تتعرض لوعكة صحية

 " عايزة ورد 
ياابراهيم "

خرجششت �ملطربششة �جلز�ئريششة، فلششة، عن م�ضششاعرها، و�أخذت ت�ضششتذكر 
عالقتها �ل�ضششابقة مبطرب �لر�ي �جلز�ئري �ل�ضاب خالد. و�أ�ضارت فلة 
يف مقابلة مع �لقناة �جلز�ئرية �الأوىل، �إىل �أنها كانت يف عالقة حب 
مششع �ل�ضششاب خالد، لكن �الأمششر مل يدم "الأن هذه �الأمور ق�ضششاء وقدر"، 
بح�ضششب تعبريها. ومل تتمالك فلة نف�ضششها �أثنششاء عر�ص مقطع غنائي 
لهششا بجانششب �ل�ضششاب خالششد، �إذ ذرفت دموعششا وهي ت�ضششتذكر عاطفة 
�ل�ضششباب جتاه �ملطرب �ل�ضششهري بش"ملششك �لر�ي". ومششن جانبه، حاول 
�ل�ضاب خالد تفادي �إحر�ج فلة �جلز�ئرية له، وذلك مب�ضاركته �ضورة 
لششه �إىل جانششب زوجته على موقع "�إن�ضششتغر�م". وت�ضششمنت �ل�ضششورة، 
عبار�ت توحي بالنفي و�لرد �ل�ضششمني على فلة. وكتب �ل�ضششاب خالد 
ر�ضالة ق�ضششرية �إىل زوجته هي: "حبي �الأول وزو�جي �الأول و�الأخري 
ونششور حياتي، �أعطتني 5 �أبناء جميلني، كما �أنها منحتني �ل�ضششعادة 

حتى �أ�ضتمر يف �إي�ضال �لفرح جلمهوري، �أحبك يا �ضمرية". 

و�فقششت وفاء عامر للم�ضششاركة يف بطولة م�ضل�ضششل "عايزة ورد 
يا �إبر�هيم" �لذي يتكون من 45 �خر�ج �أحمد ح�ضششن يف جتربة 
�الوىل يف �الإخششر�ج ويكتبششه مدحششت �لعششدل �ىل �الن مل يحششدد 
موعد �لبدء فى �لت�ضششوير وي�ضششارك فى بطولتششه حنان مطاوع 

ورجاء �جلد�وى، و�إينا�ص كامل ومر�د مكرم. 
كما تعاقدت �ي�ضششا للم�ضششاركة  فى بطولة م�ضل�ضششل "حكايتى" 
مششع �لنجمششة يا�ضششمني �ضششربى مششن �ملقششرر عر�ضششه فى �ضششهر 
رم�ضششان �ملقبل، وهو تاأليف حممد عبد �ملعطى و�إخر�ج �أحمد 
�ضششمري فرج و�إنتاج �ضيرنجى، وي�ضارك فى بطولته �أحمد حامت، 
�أحمد �ضششالح �ل�ضعدنى، �إدو�رد، �أحمد بدير، �إ�ضالم جمال، �أحمد 

جمال �ضعيد.
 وحيششث يكششون هذ� �لتعششاون �لثاين لوفششاء عامر مع يا�ضششمني 

�ضربى فى �لدر�ما.

   ��ضششتطاع متحششف �للوفر يف باري�ششص، وهو و�حد من 
�أكرث �ملتاحف �ضششعبية و��ضششتقطابًا للششزو�ر يف �لعامل، 
�أن يحقششق رقمششًا قيا�ضششيًا جديد�ً بنهايششة عام 2018 
�ملا�ضششي، حيششث �جتششذب �أكرث مششن 10 مليششون ز�ئر، 
ويرجع �ل�ضششبب يف ذلششك �إىل �لفيديششو �لغنائي �الأخري 
�لذي �أ�ضششدرته �لنجمة بيون�ضششيه وزوجهششا جاي زي، 

و�لذي مت ت�ضويره يف متحف �للوفر.
وجاء ذلك يف �لبيان �لذي �أ�ضششدره �ملتحف مو�ضحًا: 
"�أنهم �ضششعد�ء بالتفاعل �لششذي حققه �لفيديو �خلا�ص 
زي،  وجششي  لبيون�ضششيه   "APESH**T" باأغنيششة 
و�للذيششن ظهر� خالله �أمام بع�ششص �الأعمال و�للوحات 
�لفنيششة �ل�ضششهرية يف �للوفششر مثششل لوحششة �ملوناليششز�، 
ومتثششال فينو�ششص دي ميلششو، وغريهششا"، كمششا تخطت 
�أعد�د م�ضششاهد�ت �لفيديو 148 مليون م�ضششاهدة على 

يوتيوب.
و�أ�ضششار �ملتحششف يف بيانششه �إىل �أن �الأغنية �مل�ضششورة 
علششى طريقة �لفيديو كليب �ضششاهمت يف ت�ضششجيل رقم 
قيا�ضششي جديششد، بعششد تو�فد �ل�ضششياح ب�ضششكل �أكششرب �إىل 
�ملتحف، وحتقيق زيادة بن�ضبة 25 باملائة يف �أعد�د 
�لششزو�ر مقارنة بعام 2017، وهم رقم مل ي�ضششتطع �أي 

متحف يف �لعامل �لو�ضول �إليه.
يذكششر �أن �ألبششوم �لثنائي بيون�ضششيه وجششي زي بعنو�ن 
"Everything Is Love" �ضششدر يف �ضهر يونيو 
�ملا�ضششي، وت�ضششمن عدد�ً من �الأغنيششات �لتي تتناول 
مر�حل حياتهما �ملختلفة بكل تغري�تها وم�ضششاكلهما 

�لفنية �الأخرية مع بع�ص �لفنانني مثل كاين وي�ضت.

قامششت تيفاين تر�مب �بنة �لرئي�ص �الأمريكي بن�ر �ضششورة يف 
�لبيششت �الأبي�ص تظهششر فيهامع �ل�ضششاب �لعربي �لششرثي مايكل 
بول�ص. كانت �ل�ضششوره �لتي مت ن�رها يف �حد �ضششاالت �لبيت 
�البي�ششص �لثالثششة غششري �ملخ�ض�ضششة الإقامششة عائلششة �لرئي�ششص 
"�لغرفششة �حلمششر�ء"  تيفاين هي �البنة �ل�ضششغرى للرئي�ص من 
زوجتة �ل�ضششابقة مارال مابلز و�لتي �نتقلت للعي�ص مع و�لدتها 

كاليفورنيششا  �ىل  �لطششالق  منششذ 
تتابع تيفاين حاليًا در��ضات 
يف �لقانون بجامعة جورج 
قابلششت  تيفششاين  �ن  تششاون، 
بول�ششص الأول مششرة بجزيرة 
�ليونان  يف  "ميكونو�ششص" 

لنششاد ليلي متلكه �لنجمة 
ليند�ضششي  �الأمريكيششة  

لوهان. وذكششر موقع 
"بيج �ضيك�ص"�لذي 

يخت�ص با�خبار 
هري  مل�ضششا �

مايششكل  �ن 
ل�ششص  بو
�أبششن  هششو 

يششر  د ر ملليا �
�الأ�ضل م�ضعد  �للبناين 

بول�ص.

مل تكن �ركة "روتانا" تدرك يف �أ�ضششو�أ 
�لتوّقعششات، �أّن �حتفالّية عششودة �لفنانة 
جنوى كرم �إىل ح�ضششن �ل�ركة �ملوؤّجلة 
من �ل�ضششهر �ملا�ضي �ضترت�فق مع �أجو�ء 

مناخّية عا�ضفة.
كان كل �ضششيء يوؤ�ششّر �إىل �أّن �حل�ضششور 
لششن يكششون كمششا يليششق بتاريششخ جنششوى 
وحجم �الحتفالّيششة �لرتحيبّية بعودتها 
�إىل �ل�ركششة، و�أّن �لكثششري من �ملدعوين 
خ�ضو�ضششًا �لقادمني مششن خارج بريوت 
�ضششيعتذرون عششن �حل�ضششور، مششع تششديّن 
�الأمطششار  وت�ضششاقط  �حلششر�رة،  درجششات 
بغز�رة، و�ضششوء �لروؤية يف �لليششل، �إال �أّن 
حجم �حل�ضور قلب كل �ملقايي�ص، و�أّكد 
ششة يف قلششوب  �أن لنجششوى مكانششة خا�ضّ
و�ضششحافيني  �أ�ضششدقاء  مششن  حمبيهششا، 

وفنانني.
مل يكششن �ملوؤمتششر �لششذي عقششد مبنا�ضششبة 
جتديد �لعهد مع "روتانا" د�ضمًا، معظم 
�الأ�ضئلة كان مهادنًا، فاملدعوون كانو� 
�أقيمششت الإعششالن  �أّن منا�ضششبة  يقششّدرون 
�ن�ضششمام جنششوى �إىل �ل�ركة، ال حتتمل 
مناكفششات، و�أن جنششوى �ملحّنكة تعرف 
كيف تدير �لدّفة ل�ضاحلها، وكيف تقول 
ما يجب �أن يقال، وترتّفع عّما يجب �أال 
يقششال دون �أن ت�ضششعر حماوريهششا �أّن ما 
قامششو� بطرحششه ال يتنا�ضششب مششع �أجو�ء 

�الحتفالّية.
بششد�أ �ملوؤمتر بتقرير �أعّده مدير �ل�ضششوؤون 
طششوين  "روتانششا"  �ركششة  يف  �لفّنيششة 
�ضششمعان، �أ�ضششاء على تاريخ جنوى مع 
�ل�ركششة، ربع قرٍن من �لتعششاون �نتهى 
الأ�ضششباٍب مل يعلن عنها، و��ضتاأنف دون 
�أن يعلششن عنهششا، فقششط عششادت ونقطششة 

عال�ضششطر كمششا قششال طششوين يف تقريره، 
�أّن  موؤمترهششا  يف  جنششوى  و�أ�ضششافت 
"نقطششة عال�ضششطر" يليهششا "حّبيتك" يف 
�إ�ضششارة �إىل �أغنيتها �ل�ضهرية، و�إىل ر�بط 

حمبششة جمعها بروتانا �لتششي كانت من 
موؤ�ّض�ضششيها، ر�ف�ضششة �الإجابششة على �أهم 
�ضششوؤ�ل �أثششار ف�ضششول �حلا�رين "كيف 
�نتهششت هششذه �لعالقششة �ملهنيششة، وملاذ� 

عادت؟". موؤمتر كان مفعمًا بالعاطفة، 
و�أّن "روتانششا" حتّب جنششوى وال تتخّلى 
عنهششا، و�أّن جنششوى ت�ضششعر بنق�ششصٍ مششا 
خششارج جششدر�ن �ل�ركششة، و�أّن حياتهششا 
بعيششد�ً عششن "روتانششا" كانت عذ�بششًا. مل 
تو�ضششح �لفنانششة مششا �إذ� كانششت تتكّلششم 
ب�ضششورة جششاّدة، �أو مششا �إذ� كانششت تطلق 
مزحة م�ضتوحاة من "بعيد عّنك حياتي 
عششذ�ب"، الإ�ضششفاء حيوّية علششى موؤمتر، 
قالششت �إّن �أجو�ءه �جلاّدة تربكها، طالبة 
من �ل�ضحافيني �أن ي�ضفو� �أجو�ء�ً مرحة 
علششى �حتفالّية مل تخششُل من جمامالت، 
وخلت من �أّية معلومششات تتعّلق بالعقد 
وبنششوده، وبظششروف عششودة جنششوى �إىل 
�ل�ركششة، وباال�ضششرت�تيجّية �لتي تتعّلق 
بكيفّيششة �إد�رة �أعمال جنششوى يف �لفرتة 
�ملقبلششة، با�ضششتثناء �إعششالن �لفّنانششة �أّن 
باكورة تعاونها مع "روتانا" �ضششتكون 
�ملقبششل  فرب�يششر  يف  �ضي�ضششدر  عمششاًل 

وحتديد�ً يف عيد �لع�ضاق.
جنششوى رف�ضششت بششذكاء �الإجابششة علششى 
ظششروف �إحيائها حفاًل لفا�ضين�ضششتا يف 
�لكويششت، وما �أثاره من �ضششّجة، مكتفية 
بالقششول �إّنها تعاقششدت قبل �أ�ضششهر على 
حفلة ر�أ�ص �ل�ضنة يف �لفجرية، لتفاجىء 
قبششل �ضششهر باإلغاء �حلفل دون تو�ضششيح 
�الأ�ضششباب. و�أّكششدت �أّنهششا ال تششز�ل لغاية 
�ل�ضششاعة جتهششل �ضششبب �إلغششاء �حلفل، ما 

دفعها �إىل �للجوء �إىل �لق�ضاء.
كمششا حتّدثت عششن عودة برنامششج "�أر�بز 
وعششن  �ملقبششل،  تالنششت" �ل�ضششهر  غششوت 
بع�ششص �خليار�ت �لتي و�ضششفها �لبع�ص 
باخلاطئششة، فقالت �إّن كل �أغنية يطلقها 
�أي فّنششان، يكششون قششد ر�أى فيهششا خيار�ً 
�ضششائبًا، ويعتقششد �أّنهششا �ضششتكون �أغنيششة 

�ضاربة.

لفتت �لفنانة �الإمار�تية �أحالم �نتباه رو�د �ل�ضو�ضيل ميديا 
ب�ضورة جديدة لها عرب ح�ضابها �خلا�ص على موقع تطبيق 

�ل�ضور �ن�ضتقر�م من د�خل �مل�ضفى �أثارت قلق جمهورها 

حيث ت�ضاأل �لرو�د يف �لتعليقات عن طبيعة مر�ضها ومتنو� 
لها �ل�ضفاء �لعاجل

�ي�ضششا ك�ضششفت �ل�ضششورة �لتي �ضششاركتها من د�خل �مل�ضششفى 
عمرهششا �حلقيقششي �إذ تبني �أنها مولششوده يف 13 فرب�ير عام 
1968م وذلك كان مكتوبًا على �لبطاقة �لتي على يدها.
كمششا ن�ششرت �لفنانة �أحششالم تغريدة عرب ح�ضششابها �خلا�ص 

على تويرت ملحت من خاللها ملر�ضها قالت فيها:
"�للهم �أنزل �ضششفاءك ملن م�ّضششه �ل�ر �للهم ��ضششِف و عايف 
كل مري�ص يتاأمل وال يعلم ب�ضششعفه �إال �أنت �ضششبحانك، �للهم 
بششدل �أقد�رنا �إىل �أجملهششا فاإنك �لقادر �لذي ال يعجزه �ضششي 

يف �الر�ص و ال يف �ل�ضماء".
و�أ�ضششافت: "يششارب بك وحششدك تطيب �خلو�طششر و بك وحدك 
يتحقششق �لرجاء، �للهم �نا �إ�ضششتودعناك �أمششور�ً يف خو�طرنا 

فاحفظها لنا يا �هلل و بارك لنا فيه".

نجوى كرم في احتفالية عودتها إلى "روتانا" رافضًة اإلجابة على أهم سؤال برسالة 
إلى
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