journaliraq.com
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 ...

ALJOURNAL
اعداد الصقحة  -:مالذ االوسي

بغداد

3

16

األراء واملقاالت تعرب عن رأي كتابها وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر الصحيفة

أيمي سمير غانم حامل
من جديد

بسمة وهبة تطمن
الجمهور

الشرطة توقف كيفن
سبيسي

كينان أميرزالي أوغلو يفاجئ
معجباته بالصدفة
كارينا
كابور

التقط��ت الفنان��ة �إمي��ي �سم�ير غامن �ص��ور عديدة يف عي��د ميالد
زوجه��ا الفن��ان ح�سن الرداد الذي احتفل في��ه مع الأ�صدقاء حيث
ظه��ر بطنه��ا وك�أنه منتفخ مما دف��ع رواد ال�سو�شيل ميديا بالقول
انها حامل ولكنها مل تعلن اخلرب خوفا من احل�سد
و�أطل��ت �إميي �سمري غامن بف�ستان �أخ�رض ق�صري مطرز وا�سع ،جعل
منطقة البطن تب��دو منتفخة مما �شكك بحملها ،بينما نفى �أخرون
م�س�أل��ة احلم��ل خا�ص��ة و�أنه��ا ن�رشت �ص��ورة عل��ى ح�سابها قبل
يومني وكان �شكل قوامها نحيف وال يوجد �أي بروز يف البطن.
خ�بر احلمل يالح��ق �أميي �سمري غامن وح�سن ال��رداد للمرة الثانيه
منذ زواجهما.
قام��ت الإعالمي��ة ب�سم��ة وهب��ة مب�شارك��ة متابعيه��ا
عل��ى مواقع التوا�صل ،ب�صوره��ا الأوىل بعد خ�ضوعها
جلراح��ة دقيق��ة يف �أمري��كا ،لتعل��ن عن عودته��ا �إىل
�أر�ض الوطن بتعليق م�ؤثر .ظهرت ب�سمة وهبة وهي يف
الطائرة يف طريق عودتها �إىل م�رص ،لتكتب ملتابعيها
تعليق�� ًا م�ؤثراً تعلن من خالله عن ا�شتياقها لهم قائلة:
"�أخ�يراً بع��د ط��ول غياب...وح�شت��وين" .كم��ا �شاركت
ب�سم��ة وهبة متابعيه��ا ب�صورة لها وهي م��ع �أ�رستها
يحتفل��ون بعودته��ا ،ومتاثله��ا ال�شف��اء م��ن عمليته��ا
اجلراحية الدقيقة التي كانت �أجرتها يف املعدة.

برسالة
إلى

تعد بنصف مليون
دوالر أمريكي

�أعلن��ت جنمة بوليوود كارينا كابور �س��وف تقدم مبلغًا قدره ن�صف
ملي��ون دوالر �أمريك��ي لالع��ب الهن��دي ال��ذي �سي�سج��ل يف مرم��ى
الإم��ارات .حي��ث ي�شه��د ملع��ب مدينة زاي��د مباراة جتمع ب�ين الهند
والإم��ارات يوم اخلمي���س املقب��ل  10يناير/كان��ون الأول ،2018
يف �إطار مناف�سات اجلولة الثانية من مرحلة املجموعات لك�أ�س �أمم
�آ�سي��ا  2019لك��رة القدم .وكانت الهن��د قد ت�سبب��ت يف �إقالة مدرب
منتخب تايالند ،عقب الفوز عليه يف افتتاح البطولة .مهن ًّيا تتح�رض
كارينا لعملها املقبل "  "Kabhi Kushi Kabhie Ghamمن
�إخ��راج كاران جوه��ر  ، Karan Joharوه��ي ج��زء مهم من فيلم
"  "Takhtال��ذي ي�شاركها فيه كل من رانفري �سينج Ranveer
 Singhو Vicky Kaushalوغريهماُ .يذكر � ّأن كارينا متزوجة
م��ن النجم �سيف علي خ��ان  Saif Ali Khanبعد عالقة عاطفية
طويلة بد�أت عام  ،2008فقررا االرتباط الأبدي يف �أواخر ،2012

العدي��د م��ن ال�صحف الإجنليزية ن�رشت خ�بر عن عودة دوقة
�سا�سيك���س ميغ��ان م��اركل  Meghan Markleللتمثي��ل
حتدي�� ًدا للم�سل�س��ل ال��ذي حق��ق له��ا �شه��رة �إىل ح��د م��ا وهو
م�سل�س��ل  Suitsعل��ى الرغ��م من �إنه��اء دورها بال��زواج قبل
زواجه��ا ر�سم ًي��ا من الأمري ه��اري .اذا وافق��ت ميغان ماركل
عل��ى العر���ض �سوف تظه��ر وهي حام��ل مل��دة دقيقتني على
ال�شا�ش��ة يف �إحدى احللقات القادم��ة .الأمر قيد التفاو�ض مع
ميغ��ان ماركل حيث رفع��ت ال�رشكة املنتجة قيم��ة العقد �إىل
 6ملي��ون دوالر مقاب��ل الدقيقت�ين على ان تت�برع بهم لأي
جمعي��ة خريية تختارها ميغان� .سيت��م الت�صوير ملدة يوم �أو
ماركل
ن�صف يوم فقط ،ويف حال عودة ميغان
للت�صوي��ر �ستك��ون �أك�بر حمل��ة
دعاي��ة للم�سل�س��ل يف التاريخ
التلفزي��وين .الأم��ر مل يح�سم
بع��د ،وت�ش�ير �أغل��ب التقارير
لإحتمالي��ة رف���ض ميغ��ان
م��اركل له��ذا العر���ض ،فال
ني��ة لديه��ا للع��ودة
للتمثيل.

جيسون ستاثام وروزى هنتنجتون وايتلى على السجادة الحمراء لحفل « « Golden Globes

زوجته ...الشاب خالد يتفادى
إحراج مطربة جزائرية

خرج��ت املطرب��ة اجلزائري��ة ،فل��ة ،عن م�شاعره��ا ،و�أخ��ذت ت�ستذكر
عالقتها ال�سابقة مبطرب ال��راي 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 الأم��ور ق�ضاء وقدر"،
بح�س��ب تعبريه��ا .ومل تتمالك فلة نف�سها �أثن��اء عر�ض مقطع غنائي
له��ا بجان��ب ال�ش��اب خال��د� ،إذ ذرفت دموع��ا وهي ت�ستذك��ر عاطفة
ال�شب��اب جتاه املط��رب ال�شهري 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 عل��ى موقع "�إن�ستغ��رام" .وت�ضمن��ت ال�صورة،
عب��ارات توحي بالنفي والرد ال�ضمني على فل��ة .وكتب ال�شاب خالد
ر�سالة ق�صرية �إىل زوجت��ه هي" :حبي الأول وزواجي الأول والأخري
ون��ور حياتي� ،أعطتني � 5أبناء جميلني ،كم��ا �أنها منحتني ال�سعادة
حتى �أ�ستمر يف �إي�صال الفرح جلمهوري� ،أحبك يا �سمرية".

عملية تجميل تودي بحياة مطرب جزائري
غادر عاملنا مطرب الراي اجلزائري هواري املنار عن عمر
عام��ا ،يف �إحدى عيادات التجمي��ل اخلا�صة يف
ناه��ز ً 38
العا�صمة اجلزائرية.

ح�س��ب ماذكرته تقارير �إخباري��ة ،ان املطرب كان يخ�ضع
لعملي��ة �شف��ط دهون ،يف اثن��اء ذلك تعر���ض ل�سكتة قلبية،
وتويف على �إثرها.
كم��ا ان اجلهات الطبية الر�سمية مل ت�ص��در بعد اي تف�صيل
حول وفاة مطرب الراي اجلزائري.
�أن ه��واري املنار هو مط��رب راي و�شاعر وملحن وعازف،
وه��و من مواليد ع��ام  1981يف حي �سي��دي الهواري ،يف
والية وهران باجلزائر.
م��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان املن��ار ت�أث��ر يف طفولت��ه و�صباه
بوالدته ،حيث كانت من �أ�شهر املداحات يف مدينة وهران،
فكان يرافقها يف العديد من احلفالت التي حتييها.
ان املطرب الراحل ميلك �شعبية وا�سعة ،حيث حققت �أغانيه
ملحوظا
كبريا ،كم��ا �أنه االقبال اجلماه�يري كان
جناح��ا
ً
ً
ً
حل�ضور حفالته.

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

عرب الفنان الإماراتي عبداهلل باخلري عن ا�ستيائه من
تنظيم حفل افتتاح ك�أ���س �آ�سيا  2019الذي �أقيم يف
مدين��ة زايد الريا�ضية يف �أبو ظبي .احلفل افتتحه كل
من الفنان الإماراتي ح�سني اجل�سمي والفنانة بلقي�س
فتحي �أما قال عبداهلل باخلري عن افتتاح احلفل�":أين
ه��م الفنانون الإماراتيون" ،الن احلفل كان متوا�ضع
ج��دا وال يليق بالإمارات و�ض��ح عدم ر�ضاه مل�شاركة
الفنانة بلقي�س فتح��ي الفتتاح احلفل فهي لي�ست من
يج��ب �أن تغني �أر�ض��ي وبالدي بل فن��اين الإمارات .
الفنان��ة بلقي���س كانت ق��د قدمت حف��ل االفتتاح مع
الفن��ان ح�س�ين اجل�سمي والنجم عي�ض��ة املنهايل يف
�أوبري��ت "زانه��ا الزاي��د" وت�ألقت بزي فخ��م و�ساري
هن��دي انتق��ده الكث�ير م��ن متابعيه��ا �إذ اعتق��دوا �أن
حف��ل االفتتاح ال يحت��اج لذلك .عل��ى ال�صعيد الآخر
كان زوج الفنانة بلقي���س فتحي �سلطان عبد اللطيف
ق��د �شارك اجلمهور على �سن��اب �شات ،مبوقف طريف
جمع��ه مع زوجته ك�شف م��ن خالله عن انزعاجه من
رد فعله��ا على رومان�سيته معها .ذل��ك بعدما �أح�رض
زوج الفنان��ة بلقي�س فتح��ي وروداً ونرثه يف ال�سيارة
لتعتقد هي ب�أن �أهل املغرب هم من فعلوا هذا ويفاج�أ
هو بردها عليه.

هل تعود دوقة ساسيكس
ميغان ماركل للتمثيل

�أوقف��ت ق��وات ال�رشط��ة الأمريكية املمث��ل املتهم
بالتحر���ش اجلن�سي كيف��ن �سبي�س��ي ،وذلك ب�سبب
جت��اوزه لل�رسعة املحددة عل��ى الطريق ،جاء ذلك
بع��د �ساعات م��ن انته��اء جل�سة حماكمت��ه �أم�س،
الت��ي تعق��د بجزي��رة نانتاكي��ت قبال��ة �سواح��ل
ما�سات�شو�ست���س ،والت��ي ح�رضه��ا م��ع حماميه.
واكتف��ت ق��وات ال�رشط��ة ب�إ�ص��دار حتذي��ر �شفهي
للممث��ل كيفن �سبي�س��ي ( 59عام�� ًا) ،بعد جتاوزه
لل�رسع��ة امل�سم��وح بها على الطري��ق ،بالقرب من
مطار رونالد ريغان وا�شنطن الوطني.
عل��ى غ�ير الع��ادة ق��رر املمث��ل الرتك��ي
الو�سي��م الوا�س��ع ال�شعبي��ة كين��ان �أمريزايل
�أوغل��و ال�سف��ر �إىل �أنقرة ب��راً ب�سيارته ولي�س
بالطائرة .وخالل توجه��ه �إىل �أنقرة ،توقف
يف ا�سرتاح��ة ل��شرب ال�ش��اي ،والتقى بع�ض
معه��ن بب�ساط��ة
معجبات��ه ،حي��ث حت��دث
ّ
معه��ن بع���ض الوق��ت
وتوا�ض��ع ،وق�ض��ى
ّ
معهن �صوراً تذكارية .وبعد
املمت��ع ،والتقط
ّ
مغ��ادرة كينان �أم�يرزايل �أوغلو الإ�سرتاحة،
وا�ص��ل طريق��ه �إىل �أنق��رة ،فقم��ن بن��شر
ح�ساباته��ن ال�شخ�صي��ة
�صوره��ن مع��ه يف
ّ
ّ
مبواقع التوا�صل الإجتماعي.

عبد الله بالخير منزعج
وبلقيس السبب

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

إعالمية سعودية تخطف قلب احمد جمال
متابعة  -الجورنال

بع��د انتظ��ار طوي��ل ك�ش��ف املط��رب امل��صري
ال�ش��اب �أحم��د جم��ال �أخ�يراً خرب خطبت��ه على
الإعالمي��ة ال�سعودية ديان��ا اخلمي�س ،وذلك عن
طري��ق �صورة ن�رشها ع�بر ح�سابه الر�سمي على
موق��ع "في�سبوك" وعلق عليها قائ ًال« :جمهوري
الغ��ايل ،حبي��ت ا�شاركك��م فرحت��ي و عقبالك��م
يارب».
وكانت "ديانا" ق��د ا�ست�ضافت �أحمد جمال عام
 ،2014يف برناجمه��ا (�صباحكم عيد) ،والذي
كان��ت تقدم��ه ع�بر �إذاع��ة ( ،)MBC FMث��م
ب��د�أت عالق��ة ال�صداقة بينهما تتط��ور مع مرور
الوق��ت ،حت��ي تكلل��ت �أخ�يراً ب�إعالنهم��ا خ�بر
اخلطوبة.
خ�بر خطوب��ة "�أحم��د" و"ديان��ا" قابلت��ه ردود
�أفع��ال متباين��ه عل��ى "ال�سو�شي��ال ميدي��ا" ،ما

ب�ين تق��دمي الته��اين من جان��ب ،وخيب��ة الأمل
الت��ي �أ�صابت بع�ض املعجب��ات اللواتي يعتربن
"جمال" مبثابة فار�س �أحالمهن من جانب �آخر.
ديان��ا اخلمي���س هي مذيع��ة �سعودي��ة ،حا�صلة

عل��ى بكالوريو���س �صحاف��ة و�إع�لام وعل��ى
ماج�ستري يف علم الفل�سفة من الأردن.
ب��د�أت العمل ع��ام � 2005صحفي��ة يف �صحيفة
"ال��ر�أي" الأردني��ة حي��ث كانت تدر���س هناك،

ث��م انتقل��ت �إىل قن��وات "العربي��ة" و""MBC
كمتدرب��ة يف البداي��ة ،وذل��ك قب��ل تخ ُّرجها من
اجلامعة ب�سنتني.
بد�أت عام  2006العمل يف دوبالج امل�سل�سالت
و�أفالم كرتون.
تع�ش��ق الريا�ض��ة ،والر�س��م ،وحت��ب الق��راءة،
وبالأخ�ص لغ�سان كنف��اين .ورواياتها املف�ضلة
له هي "رجال يف ال�شم�س"
بينم��ا �أحم��د جم��ال ه��و مط��رب م��صرى ،ذاع
�صيت��ه من��ذ ا�شرتاك��ه يف برنام��ج اكت�ش��اف
املواهب "�أراب �آيدول" عام .2013
وكان��ت "ديانا" قد ن�رشت مقطع فيديو يف �شهر
يوليو املا�ضي عرب ح�سابها الر�سمي على موقع
"توي�تر" م��ن حفل الفنان �أحم��د جمال ،والذي
�أقام��ه عل��ى امل��سرح املك�ش��وف يف دار الأوبرا
امل�رصي��ة �آن��ذاك ،وعلق��ت علي��ه قائل��ة« :حلظة
دخول �أحمد جمال مع قلب».

بعد  ١٧عام من الزواج ياسمين عبد العزيز ومحمد حالوة يتطلقان
متابعة  -الجورنال

مت انف�ص��ال الفنان��ة يا�سم�ين عبدالعزي��ز ع��ن
زوجه��ا رجل الأعم��ال حممد ح�لاوة وذلك بعد
زواج ا�ستمر لعدة �سنوات.
حي��ث و�ضح��ت يا�سم�ين عبدالعزي��ز ،يف
ت�رصيح��ات �صحفي��ة� ،إن انف�صالها عن زوجها
حممد حالوة مت منذ عام.
مت الك�شف عن خرب انف�صال "يا�سمني" بعد �أيام
قليلة من ت��داول �أنباء ع��ن زواج الفنانة ريهام
حج��اج برج��ل الأعم��ال حمم��د ح�لاوة ،زوج
يا�سمنيً � ،رسا منذ �أ�سبوع.
وك�شف��ت م�ص��ادر م��ن فري��ق عم��ل م�سل�س��ل
"كارم��ن"� ،أن "ح�لاوة" ب��ادر بامل�شارك��ة يف

�إنت��اج امل�سل�س��ل ،لي�صب��ح �أول بطول��ة مطلق��ة
لريه��ام ،كم��ا ق��دم له��ا مه�� ًرا عبارة ع��ن فيال
فاخرة.

و�أكدت امل�صادر نف�سه��ا � ّأن يا�سمني التي تعترب
الزوج��ة الثانية ملحمد ح�لاوة ،على علم ب�أنباء
ارتباط زوجها بالفنان��ة ال�شابة ريهام حجاج،

و�أن��ه ال يزال يحتفظ بزوجت��ه الأوىل و�أ ّم �أوالده
يف ع�صمته ،مبوافقة يا�سمني نف�سها.
ُيذك��ر � ّأن يا�سم�ين ظه��رت للم��رة الأخ�يرة م��ع
زوجه��ا حمم��د ح�لاوة� ،أثن��اء ق�ض��اء عطلته��ا
ال�صيفي��ة ب�إح��دى ال��دول الأوروبي��ة ،وقام��ت
يا�سم�ين بن��شر �صورة لهم��ا وزوجه��ا مينحها
قبل��ة ،يف خط��وة غ�ير م�سبوق��ة منه��ا ،حي��ث
اعتادت التكتم على حياتها اخلا�صة،
كما رف�ضت النجم��ة ريهام حجاج التعليق على
الق�ص��ة بر ّمته��ا� ،أثن��اء ح�ضورها حف��ل افتتاح
مهرجان القاه��رة ال�سينمائي الثالثاء املا�ضي،
سرا من
و�سب��ق �أن نف��ت متا ًم��ا ق�ص��ة زواجها �� ًّ
النجم �أحمد ال�سعدين ،وقالت �إنها لن تتزوج � ًّرسا
و�ستخرب جمهورها بالأمر فور حدوثه.

ً

تطبيق «الجورنال» متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة

006947827824135

يمكنك تنزيله من أسواق

006947827824131

التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابعة اخر املستجدات التي تظهر عىل الساحة العراقية والعربية 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 وأيضاً
الخ��اص بن��ا ،وأيضاً الدخول إىل أي صفحة وقراءة تعليقات الق��راء حول خ ٍرب أو ٍ
كتابة آرائك الخاصة ،كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إعادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة عىل شبكات
التواصل اإلجتامعي كالفيسبوك  Facebookبكتابة كلمة الجورنال .

