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�لتقط��ت �لفنان��ة �إمي��ي �صم��ر غامن  �ص��ور عديدة يف عي��د ميالد 
زوجه��ا �لفن��ان ح�صن �لرد�د �لذي �حتفل في��ه مع �لأ�صدقاء حيث 
ظه��ر بطنه��ا وكاأنه منتفخ مما دف��ع رو�د �ل�صو�صيل ميديا بالقول 

�نها حامل ولكنها مل تعلن �خلرب خوفا من �حل�صد 
و�أطل��ت �إميي �صمر غامن بف�صتان �أخ�رض ق�صر مطرز و��صع، جعل 
منطقة �لبطن تب��دو منتفخة مما �صكك بحملها، بينما نفى �أخرون 
م�صاأل��ة �حلم��ل خا�ص��ة و�أنه��ا ن�رضت �ص��ورة عل��ى ح�صابها  قبل 

يومني وكان �صكل قو�مها نحيف ول يوجد �أي بروز يف �لبطن.
خ��رب �حلمل يالح��ق �أميي �صمر غامن وح�صن �ل��رد�د للمرة �لثانيه 

منذ زو�جهما.

�أوقف��ت ق��و�ت �ل�رضط��ة �لأمريكية �ملمث��ل �ملتهم 
بالتحر���ش �جلن�صي كيف��ن �صبي�ص��ي، وذلك ب�صبب 
جت��اوزه لل�رضعة �ملحددة عل��ى �لطريق، جاء ذلك 
بع��د �صاعات م��ن �نته��اء جل�صة حماكمت��ه �أم�ش، 
�لت��ي تعق��د بجزي��رة نانتاكي��ت قبال��ة �صو�ح��ل 
ما�صات�صو�صت���ش، و�لت��ي ح�رضه��ا م��ع حماميه. 
و�كتف��ت ق��و�ت �ل�رضط��ة باإ�ص��د�ر حتذي��ر �صفهي 
للممث��ل كيفن �صبي�ص��ي )59 عام��ًا(، بعد جتاوزه 
لل�رضع��ة �مل�صم��وح بها على �لطري��ق، بالقرب من 

مطار رونالد ريغان و��صنطن �لوطني.

�لرتك��ي  �ملمث��ل  ق��رر  �لع��ادة  غ��ر  عل��ى 
�لو�صي��م �لو��ص��ع �ل�صعبي��ة كين��ان �أمرز�يل 
�أوغل��و �ل�صف��ر �إىل �أنقرة ب��ر�ً ب�صيارته ولي�ش 
بالطائرة. وخالل توجه��ه �إىل �أنقرة، توقف 
يف ��صرت�ح��ة ل���رضب �ل�ص��اي، و�لتقى بع�ش 
بب�صاط��ة  معجبات��ه، حي��ث حت��دث معه��ّن 
�لوق��ت  بع���ش  معه��ّن  وق�ص��ى  وتو��ص��ع، 
�ملمت��ع، و�لتقط معهّن �صور�ً تذكارية. وبعد 
مغ��ادرة كينان �أم��رز�يل �أوغلو �لإ�صرت�حة، 
بن���رض  فقم��ن  �أنق��رة،  �إىل  طريق��ه  و��ص��ل 
�صوره��ّن مع��ه يف ح�صاباته��ّن �ل�صخ�صي��ة 

مبو�قع �لتو��صل �لإجتماعي.

قام��ت �لإعالمي��ة ب�صم��ة وهب��ة مب�صارك��ة متابعيه��ا 
عل��ى مو�قع �لتو��صل، ب�صوره��ا �لأوىل بعد خ�صوعها 
جلر�ح��ة دقيق��ة يف �أمري��كا، لتعل��ن عن عودته��ا  �إىل 
�أر�ش �لوطن بتعليق موؤثر. ظهرت ب�صمة وهبة وهي يف 
�لطائرة يف طريق عودتها �إىل م�رض، لتكتب ملتابعيها 
تعليق��ًا موؤثر�ً تعلن من خالله عن ��صتياقها لهم قائلة: 
"�أخ��ر�ً بع��د ط��ول غياب...وح�صت��وين". كم��ا �صاركت 
ب�صم��ة وهبة متابعيه��ا ب�صورة لها وهي م��ع �أ�رضتها 
يحتفل��ون بعودته��ا، ومتاثله��ا �ل�صف��اء م��ن عمليته��ا 

�جلر�حية �لدقيقة �لتي كانت �أجرتها يف �ملعدة.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامر� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

زوجته... الشاب خالد يتفادى 
إحراج مطربة جزائرية 

عبد الله بالخير منزعج
 وبلقيس السبب

هل تعود دوقة ساسيكس 
ميغان ماركل للتمثيل 

عملية تجميل تودي بحياة مطرب جزائري 

تعد بنصف مليون 
دوالر أمريكي 

خرج��ت �ملطرب��ة �جلز�ئري��ة، فل��ة، عن م�صاعره��ا، و�أخ��ذت ت�صتذكر 
عالقتها �ل�صابقة مبطرب �ل��ر�ي �جلز�ئري �ل�صاب خالد. و�أ�صارت فلة 
يف مقابلة مع �لقناة �جلز�ئرية �لأوىل، �إىل �أنها كانت يف عالقة حب 
م��ع �ل�ص��اب خالد، لكن �لأم��ر مل يدم "لأن هذه �لأم��ور ق�صاء وقدر"، 
بح�ص��ب تعبره��ا. ومل تتمالك فلة نف�صها �أثن��اء عر�ش مقطع غنائي 
له��ا بجان��ب �ل�ص��اب خال��د، �إذ ذرفت دموع��ا وهي ت�صتذك��ر عاطفة 
�ل�صب��اب جتاه �ملط��رب �ل�صهر ب�"مل��ك �لر�ي". وم��ن جانبه، حاول 
�ل�صاب خالد تفادي �إحر�ج فلة �جلز�ئرية له، وذلك مب�صاركته �صورة 
ل��ه �إىل جان��ب زوجته عل��ى موقع "�إن�صتغ��ر�م". وت�صمن��ت �ل�صورة، 
عب��ار�ت توحي بالنفي و�لرد �ل�صمني على فل��ة. وكتب �ل�صاب خالد 
ر�صالة ق�صرة �إىل زوجت��ه هي: "حبي �لأول وزو�جي �لأول و�لأخر 
ون��ور حياتي، �أعطتني 5 �أبناء جميلني، كم��ا �أنها منحتني �ل�صعادة 

حتى �أ�صتمر يف �إي�صال �لفرح جلمهوري، �أحبك يا �صمرة". 

�أعلن��ت جنمة بوليوود كارينا كابور  �ص��وف تقدم مبلًغا قدره ن�صف 
ملي��ون دولر �أمرك��ي لالع��ب �لهن��دي �ل��ذي �صي�صج��ل يف مرم��ى 
�لإم��ار�ت. حي��ث ي�صه��د ملع��ب مدينة ز�ي��د مبار�ة جتمع ب��ني �لهند 
و�لإم��ار�ت يوم �خلمي���ش �ملقب��ل 10 يناير/كان��ون �لأول 2018،  
يف �إطار مناف�صات �جلولة �لثانية من مرحلة �ملجموعات لكاأ�ش �أمم 
�آ�صي��ا 2019 لك��رة �لقدم. وكانت �لهن��د قد ت�صبب��ت يف �إقالة مدرب 
ا تتح�رض  منتخب تايالند، عقب �لفوز عليه يف �فتتاح �لبطولة. مهنيًّ
كارينا لعملها �ملقبل " Kabhi Kushi Kabhie Gham" من 
�إخ��ر�ج  كار�ن جوه��ر Karan Johar ، وه��ي ج��زء مهم من فيلم 
 Ranveer ل��ذي ي�صاركها فيه كل من  ر�نفر �صينج� "Takht "
Singh وVicky Kaushal وغرهما. ُيذكر �أّن كارينا متزوجة 
م��ن �لنجم  �صيف علي خ��ان Saif Ali Khan بعد عالقة عاطفية 

طويلة بد�أت عام 2008، فقرر� �لرتباط �لأبدي يف �أو�خر 2012،

عرب �لفنان �لإمار�تي عبد�هلل باخلر عن ��صتيائه من 
تنظيم حفل �فتتاح كاأ���ش �آ�صيا 2019 �لذي �أقيم يف 
مدين��ة ز�يد �لريا�صية يف �أبو ظبي. �حلفل �فتتحه كل 
من �لفنان �لإمار�تي ح�صني �جل�صمي و�لفنانة بلقي�ش 
فتحي �أما قال عبد�هلل باخلر  عن �فتتاح �حلفل:"�أين 
ه��م �لفنانون �لإمار�تيون"، لن �حلفل كان متو��صع 
ج��د� ول يليق بالإمار�ت و�ص��ح عدم ر�صاه مل�صاركة 
�لفنانة بلقي�ش فتح��ي لفتتاح �حلفل فهي لي�صت من 
يج��ب �أن تغني �أر�ص��ي وبالدي بل فن��اين �لإمار�ت . 
�لفنان��ة بلقي���ش كانت ق��د قدمت حف��ل �لفتتاح مع 
�لفن��ان ح�ص��ني �جل�صمي و�لنجم عي�ص��ة �ملنهايل يف 
�أوبري��ت "ز�نه��ا �لز�ي��د" وتاألقت بزي فخ��م و�صاري 
هن��دي �نتق��ده �لكث��ر م��ن متابعيه��ا �إذ �عتق��دو� �أن 
حف��ل �لفتتاح ل يحت��اج  لذلك. عل��ى �ل�صعيد �لآخر 
كان زوج �لفنانة بلقي���ش فتحي �صلطان عبد �للطيف 
ق��د �صارك �جلمهور على �صن��اب �صات، مبوقف طريف 
جمع��ه مع زوجته ك�صف م��ن خالله عن �نزعاجه من 
رد فعله��ا على رومان�صيته معها. ذل��ك بعدما �أح�رض 
زوج �لفنان��ة بلقي�ش فتح��ي ورود�ً ونرثه يف �ل�صيارة 
لتعتقد هي باأن �أهل �ملغرب هم من فعلو� هذ� ويفاجاأ 

هو بردها عليه.

 �لعدي��د م��ن �ل�صحف �لإجنليزية ن�رضت خ��رب عن عودة دوقة 
�صا�صيك���ش ميغ��ان م��اركل Meghan Markle للتمثي��ل 
حتدي��ًد� للم�صل�ص��ل �ل��ذي حق��ق له��ا �صه��رة �إىل ح��د م��ا وهو 
م�صل�ص��ل Suits عل��ى �لرغ��م من �إنه��اء دورها بال��زو�ج قبل 
زو�جه��ا ر�صمًي��ا من �لأمر ه��اري. �ذ� و�فق��ت ميغان ماركل 
عل��ى �لعر���ش �صوف تظه��ر وهي حام��ل مل��دة دقيقتني على 
�ل�صا�ص��ة يف �إحدى �حللقات �لقادم��ة. �لأمر قيد �لتفاو�ش مع 
ميغ��ان ماركل حيث رفع��ت �ل�رضكة �ملنتجة قيم��ة �لعقد �إىل 
6 ملي��ون دولر مقاب��ل �لدقيقت��ني على �ن تت��ربع بهم لأي 
جمعي��ة خرية تختارها ميغان. �صيت��م �لت�صوير ملدة يوم �أو 

ماركل ن�صف يوم فقط، ويف حال عودة ميغان 
للت�صوي��ر �صتك��ون �أك��رب حمل��ة 

دعاي��ة للم�صل�ص��ل يف �لتاريخ 
�لتلفزي��وين. �لأم��ر مل يح�صم 
بع��د، وت�ص��ر �أغل��ب �لتقارير 
ميغ��ان  رف���ش  لإحتمالي��ة 
م��اركل له��ذ� �لعر���ش، فال 

للع��ودة  لديه��ا  ني��ة 
للتمثيل.

بع��د �نتظ��ار طوي��ل ك�ص��ف �ملط��رب �مل���رضي 
�ل�ص��اب �أحم��د جم��ال �أخ��ر�ً خرب خطبت��ه على 
�لإعالمي��ة �ل�صعودية ديان��ا �خلمي�ش، وذلك عن 
طري��ق �صورة ن�رضها ع��رب ح�صابه �لر�صمي على 
موق��ع "في�صبوك" وعلق عليها قائاًل: »جمهوري 
�لغ��ايل، حبي��ت ��صاركك��م فرحت��ي و عقبالك��م 

يارب«.
وكانت "ديانا" ق��د ��صت�صافت �أحمد جمال عام 
2014، يف برناجمه��ا )�صباحكم عيد(، و�لذي 
كان��ت تقدم��ه ع��رب �إذ�ع��ة )MBC FM(، ث��م 
ب��د�أت عالق��ة �ل�صد�قة بينهما تتط��ور مع مرور 
�لوق��ت، حت��ي تكلل��ت �أخ��ر�ً باإعالنهم��ا خ��رب 

�خلطوبة.
خ��رب خطوب��ة "�أحم��د" و"ديان��ا" قابلت��ه ردود 
�أفع��ال متباين��ه عل��ى "�ل�صو�صي��ال ميدي��ا"، ما 

ب��ني تق��دمي �لته��اين من جان��ب، وخيب��ة �لأمل 
�لت��ي �أ�صابت بع�ش �ملعجب��ات �للو�تي يعتربن 
"جمال" مبثابة فار�ش �أحالمهن من جانب �آخر.
ديان��ا �خلمي���ش هي مذيع��ة �صعودي��ة، حا�صلة 

وعل��ى  و�إع��الم  �صحاف��ة  بكالوريو���ش  عل��ى 
ماج�صتر يف علم �لفل�صفة من �لأردن.

ب��د�أت �لعمل ع��ام 2005 �صحفي��ة يف �صحيفة 
"�ل��ر�أي" �لأردني��ة حي��ث كانت تدر���ش هناك، 

 "MBC"ث��م �نتقل��ت �إىل قن��و�ت "�لعربي��ة" و
كمتدرب��ة يف �لبد�ي��ة، وذل��ك قب��ل تخُرّجها من 

�جلامعة ب�صنتني.
بد�أت عام 2006 �لعمل يف دوبالج �مل�صل�صالت 

و�أفالم كرتون.
�لق��ر�ءة،  وحت��ب  و�لر�ص��م،  �لريا�ص��ة،  تع�ص��ق 
وبالأخ�ش لغ�صان كنف��اين. ورو�ياتها �ملف�صلة 

له هي "رجال يف �ل�صم�ش"
بينم��ا �أحم��د جم��ال ه��و مط��رب م���رضى، ذ�ع 
�كت�ص��اف  برنام��ج  يف  ��صرت�ك��ه  من��ذ  �صيت��ه 

�ملو�هب "�أر�ب �آيدول" عام 2013.
وكان��ت "ديانا" قد ن�رضت مقطع فيديو يف �صهر 
يوليو �ملا�صي عرب ح�صابها �لر�صمي على موقع 
"توي��رت" م��ن حفل �لفنان �أحم��د جمال، و�لذي 
�أقام��ه عل��ى �مل���رضح �ملك�ص��وف يف د�ر �لأوبر� 
�مل�رضي��ة �آن��ذ�ك، وعلق��ت علي��ه قائل��ة: »حلظة 

دخول �أحمد جمال مع قلب«.

مت �نف�ص��ال �لفنان��ة يا�صم��ني عبد�لعزي��ز ع��ن 
زوجه��ا رجل �لأعم��ال حممد ح��الوة وذلك بعد 

زو�ج ��صتمر لعدة �صنو�ت.
يف  عبد�لعزي��ز،  يا�صم��ني  و�صح��ت  حي��ث 
ت�رضيح��ات �صحفي��ة، �إن �نف�صالها عن زوجها 

حممد حالوة مت منذ عام.
مت �لك�صف عن خرب �نف�صال "يا�صمني" بعد �أيام 
قليلة من ت��د�ول �أنباء ع��ن زو�ج �لفنانة ريهام 
�لأعم��ال حمم��د ح��الوة، زوج  حج��اج برج��ل 

يا�صمني، �رًض� منذ �أ�صبوع.
م�صل�ص��ل  عم��ل  فري��ق  م��ن  م�ص��ادر  وك�صف��ت 
"كارم��ن"، �أن "ح��الوة" ب��ادر بامل�صارك��ة يف 

�إنت��اج �مل�صل�ص��ل، لي�صب��ح �أول بطول��ة مطلق��ة 
لريه��ام، كم��ا ق��دم له��ا مه��ًر� عبارة ع��ن فيال 

فاخرة.

و�أكدت �مل�صادر نف�صه��ا �أّن يا�صمني �لتي تعترب 
�لزوج��ة �لثانية ملحمد ح��الوة، على علم باأنباء 
�رتباط زوجها بالفنان��ة �ل�صابة ريهام حجاج، 

و�أن��ه ل يز�ل يحتفظ بزوجت��ه �لأوىل و�أّم �أولده 
يف ع�صمته، مبو�فقة يا�صمني نف�صها.

ُيذك��ر �أّن يا�صم��ني ظه��رت للم��رة �لأخ��رة م��ع 
زوجه��ا حمم��د ح��الوة، �أثن��اء ق�ص��اء عطلته��ا 
�ل�صيفي��ة باإح��دى �ل��دول �لأوروبي��ة، وقام��ت 
يا�صم��ني بن���رض �صورة لهم��ا وزوجه��ا مينحها 
قبل��ة، يف خط��وة غ��ر م�صبوق��ة منه��ا، حي��ث 

�عتادت �لتكتم على حياتها �خلا�صة،
كما رف�صت �لنجم��ة ريهام حجاج �لتعليق على 
�لق�ص��ة برّمته��ا، �أثن��اء ح�صورها حف��ل �فتتاح 
مهرجان �لقاه��رة �ل�صينمائي �لثالثاء �ملا�صي، 
� من  و�صب��ق �أن نف��ت متاًم��ا ق�ص��ة زو�جها ���رضًّ
 � �لنجم �أحمد �ل�صعدين، وقالت �إنها لن تتزوج �رضًّ

و�صتخرب جمهورها بالأمر فور حدوثه.

غادر عاملنا مطرب �لر�ي �جلز�ئري هو�ري �ملنار عن عمر 
ناه��ز 38 عاًم��ا، يف �إحدى عياد�ت �لتجمي��ل �خلا�صة يف 

�لعا�صمة �جلز�ئرية.

ح�ص��ب ماذكرته تقارير �إخباري��ة، �ن �ملطرب كان يخ�صع 
لعملي��ة �صف��ط دهون، يف �ثن��اء ذلك تعر���ش ل�صكتة قلبية، 

وتويف على �إثرها.
كم��ا �ن �جلهات �لطبية �لر�صمية مل ت�ص��در بعد �ي تف�صيل 

حول وفاة مطرب �لر�ي �جلز�ئري.
�أن ه��و�ري �ملنار هو مط��رب ر�ي و�صاعر وملحن وعازف، 
وه��و من مو�ليد ع��ام 1981 يف حي �صي��دي �لهو�ري، يف 

ولية وهر�ن باجلز�ئر.
م��ن �جلدي��ر بالذك��ر �ن �ملن��ار تاأث��ر يف طفولت��ه و�صباه 
بو�لدته، حيث كانت من �أ�صهر �ملد�حات يف مدينة وهر�ن، 

فكان ير�فقها يف �لعديد من �حلفالت �لتي حتييها.
�ن �ملطرب �لر�حل ميلك �صعبية و��صعة، حيث حققت �أغانيه 
جناًح��ا كبًر�، كم��ا �أنه �لقبال �جلماه��ري كان ملحوًظا 

حل�صور حفالته.
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