
إطالق سراح آر كيلي بكفالة 100 
ألف دوالر في قضية االعتداء الجنسي

نرمين الفقي: »أبو العروسة« 
يهدف للم شمل العائالت

3 فنانين فقط في عزاء الفنان 
مصطفي الشامي

توتر العالقة بين أصالة وأنغام 
بعد زواج األخيرة

�أُخل��ي �س��بيل �ملو�س��يقي �لأمريك��ي �آر. كيل��ي، بكفالة 
قيمته��ا مائ��ة �أل��ف دولر �أمريكي، �أم���س �لإثنني، يف 
�نتظ��ار حماكمت��ه باتهام��ات �لعتد�ء �جلن�س��ي �لتي 
تع��ود �إىل ع��ام 1998 عل��ى �أربع ن�س��اء، بينهن ثالث 
قا���ر�ت. وكان كيل��ي ق��د �أنكر �لتهام��ات �ملوجهة 
ور�ء  �لأ�سب��وع  نهاي��ة  عطل��ة  ق�س��ى  بعدم��ا  �س��ده، 
�لق�س��بان. و�أف��ادت وكال��ة "�أ�سو�س��ييتد بر���س" ب��اأن 
كيلي توقف �أمام �أحد فروع �سل�سلة "ماكدونالدز" فور 
�إطالق �ر�حه. وكانت �رطة �سيكاغو قد �عتقلت كيلي 
ي��وم �جلمعة، ووجه��ت �إليه ع�رة �تهام��ات، بعد نحو 
�س��هرين من بث �سبكة "ليف تامي" �لتلفزيونية �سل�سلة 
�أف��الم وثائقية مدتها �س��ت �س��اعات، عنو�نها "�لنجاة 

Surviving R. Kelly "من �آر. كيلي

�لث��اين  �إن �جل��زء  �لفق��ي،  �لفنان��ة نرم��ني  قال��ت 
م��ن م�سل�س��ل "�أب��و �لعرو�س��ة" �ملعرو���س حالي��ًا 
عل��ى ف�س��ائية DMC، جن��ح يف �إع��ادة �لدر�م��ا 
�لجتماعية �مل�رية �إىل مكانتها �لطبيعية، وذلك 
بعد �نت�سار م�سل�سالت �لعنف خالل �لآونة �لأخرية، 
بح�س��ب قولها. و�أ�سافت �لفقي، ل� 24، �أن �مل�سل�سل 
يهدف �إىل مل �سمل �لأ�رة، وعودة �لأجو�ء �لعائلية 
�لتي �أ�سبحنا نفتقدها، لفتة �إىل تلقيها ردود فعل 
هائلة عن م�س��هد بكائها بع��د علمها بزو�ج مدحت 
�سالح من ندى عادل، بح�سب �لأحد�ث، حيث �أكدت 
�أن �مل�س��هد �آملها نف�س��يًا ملا يت�س��منه من م�س��اعر 

جيا�سة، 

�أقيم عز�ء �لفنان �لر�حل م�س��طفي �ل�س��امي د�خل 
م�س��جد �ل�سديق مب�س��اكن �س��ري�تون يف �لقاهرة، 
م�س��اء �أم���س �لإثن��ني، بح�س��ور زوجته هب��ة بدر 

و�أولده مهاب ومرينا م�سطفي �ل�سامي.
و�س��هد �لعز�ء ح�س��ور 3 فنانني فق��ط، وهم نقيب 
�مله��ن �لتمثيلي��ة �مل���ري �لفن��ان �أ���رف زكي 
و�لفن��ان جمدي فكري و�لفن��ان عالء زينهم، فيما 
ح�ر عدد من �أ�س��دقاء �لفنان �لر�حل و�ملقربني 

منه.
يذكر �أن م�س��طفي �ل�سامي قد و�فته �ملنية، �ل�سبت 
�ملا�س��ي، بعد �ر�ع مع �ملر�س ع��ن عمر يناهز 

75 عامًا.
�أوقفت �جلهة �ملنتجة مل�سل�س��ل "حدوتة مرة"، بطولة غادة عبد�لر�زق، �لت�س��وير ب�س��كل مفاجيء، ��س��تجابة لتعليمات نقابة �ملهن �لتمثيلية وجهاز �لرقابة علي �مل�س��نفات �لفنية يف م�ر. وقال 

م�سدر من د�خل �مل�سل�سل، ل�24، �إن عبد�لر�زق �سورت يومني يف غاردن �سيتي بالقاهرة، ولكنها فوجئت بتعليمات من نقابة �ملمثلني وجهاز �لرقابة بوقف �لت�سوير.

 توت��رت �لعالق��ة ب��ني �ملطربة �ل�س��ورية �أ�س��الة 
و�مل�ري��ة �أنغام بع��د زو�ج �لأخ��رية من �ملوزع 
�ملو�سيقي �أحمد �إبر�هيم، �لذي ما ز�ل متزوجًا من 

�بنة �سقيقة زوج �أ�سالة، �ملخرج طارق �لعريان.
و�ألغت �أ�س��الة متابعتها لأنغام عرب "�ن�س��تغر�م"،  
�لثالثاء، ما �أثار غ�سب �لأخرية �لتي ردت بالفعل 
نف�س��ه، كم��ا غردت �أ�س��الة ع��رب ح�س��ابها مبوقع 
"توي��ر" قائلة: "�لف��ن �إن مل ينق روح �س��احبه 
م��ن دن��اء�ت �حلي��اة، و�إن مل يرت��ق به ع��ن �لظلم 
و�لغ��در، ف��ال قيم��ة ل��ه ول ل�س��احبه". يذك��ر �أن 
�أنغام قد تغزلت يف زوجها �أحمد �إبر�هيم، م�س��اء 
�أم�س �لأثنني، عرب ح�س��ابها بتطبيق "�ن�س��تغر�م"، 

وو�سفته بحب عمرها و�أقرب �لنا�س لقلبها.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

تعلن زواجها رسميًا من 
حفل الكويت

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز 
األوسكار

شرطية تفوز بلقب ملكة جمال 
ألمانيا لعام 2019

سلمى حايك تحتفي بفوز الفيلم "روما" بالرد على ترامب..

يقاضي شركة باعته سيارة 
مزيفة

 ��س��تغلت �ملطرب��ة �مل�ري��ة �أنغ��ام حفله��ا يف �لكوي��ت لإعالن 
زو�جه��ا من �مل��وزع �ملو�س��يقى �أحم��د �إبر�هيم ر�س��ميًا، ولكنها 
�خت��ارت طريق��ة غري مبا���رة حيث ن�رت �س��ورة ر�س��مية لها 
من كو�لي�س �حلفل وحر�س��ت عل��ى �إظهار خامت �لزفاف يف يدها 
�لي�رى. �أنغام �مل�س��هورة بحر�س��ها على �إبعاد حياتها �خلا�سة 
ع��ن و�س��ائل �لإعالم و�جلمه��ور، و�جهت �ل�س��جة �ملث��ارة حول 
زو�جه��ا ���ر�ً من �مل��وزع �أحم��د �إبر�هي��م، مب�س��اركة جمهورها 
�س��ورة من كو�لي�س حف��ل "هال فرب�ير"، وبد� و��س��حًا من ز�وية 
�لت�س��وير، �أن �له��دف �لأول ه��و �إظه��ار "دبل��ة �ل��زو�ج" يف �ليد 
�لي�رى، ولكنها جتنبت �لتعليق ب�س��كل مبا�ر على خرب زو�جها 
و�كتفت بو�سع تعليق تقليدي على �ل�سورة قالت فيه: "��ستمتعت 

مع جمهوري �لر�قي يف �لكويت".

رف��ع �ملمث��ل �لكوميدي و�ملنت��ج �لأمريك��ي جريي �س��ينفيلد دعوى 
ق�س��ائية �س��د �ركة بيع �س��يار�ت كال�س��يكية، بعد �أن باعته �سيارة 
"بور�س��ه" مزيفة مقابل مبلغ مليون دولر ون�سف. وياأتي ذلك يف 
�أعقاب دعوى �س��ابقة مرفوعة �سده من �ركة �سيار�ت �آخرى "فيكا 
فريو ليمتد" بعد �ر�ئها �ل�س��يارة يف مز�د علني، ز�عمة �أنها مزيفة. 
وزعم��ت �ركة �ل�س��يار�ت "في��كا فريو ليمت��د" بعد �ر�ئها ل�س��يارة 
بور�س��ه طر�ز "جي �إ�س جي.كارير� �سبيد�س��تار" من مالكها �سينفيلد 
يف د�ر م��ز�د�ت "غودن��غ �أن��د كومب��اين �أميليا �آيالند" ع��ام 2016، 
�أنها مزيفة وغري �أ�س��لية، متهمة �س��ينفيلد بت�سوية �س��معة �ل�سيار�ت 
�لريا�س��ية. يف �ملقابل، رفع �س��ينفيلد دعوى ق�س��ائية مو�س��حًا �أنه 
عن��د �ر�ئه لل�س��يارة قدمت ل��ه �ل�ركة �لأوىل "�س��هادة �لأ�س��الة"، 
وله��ذ� عندم��ا باعه��ا بع��د 3 �س��نو�ت م��ن �ر�ئه��ا �عتمد عل��ى هذ� 

�ل�سمان، ومل يفكر يف �حتمالية �أن تكون �ل�سيارة مزيفة.

و�س��ط جدل كبري ب�س��بب ع��دم وجود مق��دم حف��ل و�لتي تعد 
�مل��رة �لأوىل من��ذ 30 عام��ًا، تعل��ن �لي��وم �أكادميي��ة فن��ون 
وعلوم �ل�س��ور �ملتحركة �أ�س��ماء �لفائزين بجو�ئز �لأو�سكار، 
و�لتي تر�س��ح فيه��ا فيلمان عربيان للف��وز بجائزتني. وفيما 
يلي �لقائمة �لكاملة للفائزي��ن بجو�ئز �لأكادميية �لأمريكية 
للعلوم و�لفنون )�أو�س��كار( يف �لن�سخة �ل�91: * جائزة �أف�سل 

فيلم: "جرين بوك".
* جائ��زة �أف�س��ل ممثلة: �أوليفيا كوملان ع��ن دورها يف فيلم 

"ذ� فيفوريت".
* جائ��زة �أف�س��ل ممث��ل: ر�م��ي مال��ك ع��ن دوره يف فيل��م 

"بوهيميان ر�ب�سودي".
* جائزة �أف�سل خمرج: �ألفون�سو كو�رون عن فيلم "روما".

* جائزة �أف�س��ل ممثل م�س��اعد: ماهر�س��ال علي عن دوره يف 
فيلم "جرين بوك".

* جائزة �أف�س��ل ممثله م�ساعدة: ريجينا كينج عن دورها يف 
فيلم "�إف بيلي ��سريت كود توك".

* جائزة �أف�سل فيلم �أجنبي: �لفيلم �ملك�سيكي "روما".
* جائزة �أف�سل �سيناريو �أ�سلى: "جرين بوك".

* جائزة �أف�سل �سيناريو مقتب�س: "بالك كالن�سمان".
* جائزة �أف�سل مونتاج �سوت: "بوهيميان ر�ب�سودي".

* جائزة �أف�سل مزج �سوتي: "بوهيميان ر�ب�سودي".
* جائزة �أف�سل ت�سميم �إنتاج: "بالك بانرث".

* جائزة �أف�سل موؤثر�ت ب�رية: "فر�ست مان".
* جائزة �أف�سل مونتاج: "بوهيميان ر�ب�سودي".

* جائزة �أف�سل ت�سوير �سينمائي: "روما".
* جائزة �أف�سل مو�سيقى ت�سويرية: "بالك بانرث".

* جائزة �أف�سل �أغنية: "�سالو" من فيلم "�إيه �ستار �إيز بورن".
* جائزة �أف�سل ت�سميم �أزياء: "بالك بانرث".

* جائزة �أف�س��ل فيلم ر�س��وم متحركة طويل: "�س��بايدر مان: 
�إنتو ذ� �سبايدر فري�س".

* جائزة �أف�سل فيلم ر�سوم متحركة ق�سري: " باو".
* جائزة �أف�سل فيلم وثائقي طويل: "فري �سولو".

* جائ��زة �أف�س��ل فيل��م وثائقي ق�س��ري: " بريي��ود . �إيند �أوف 
�سينتين�س."

* �أف�سل فيلم رو�ئي ق�سري: "�سكن".
* جائزة �أف�سل ماكياج وت�سفيف �سعر: "فاي�س".

نال��ت �ل�رطية �لأملانية، نادي��ن بريني�س لقب ملكة جمال 
�أملاني��ا لعام 2019. وفازت �لفت��اة �لبالغة من �لعمر 28 
عاًما، و�ملول��ودة يف مدينة �س��توتغارت �لأملانية، باللقب 
بعد مناف�س��ٍة �ر�سة، �ليوم �لأحد، يف مدينة رو�ست بالقرب 
من مدينة فر�يبورغ، مع 15 �سابة �أعمارهن بني 19 و28 
عامًا، كما ذكرت "�س��بيغل �أون لي��ن".  و�رحت بريني�س 
لوكال��ة �لأنباء �لأملانية، باأنها �س��تاأخذ �إج��ازة من عملها 
مل��ّدة عاٍم كامل لكي تتف��رغ لن�س��اطاتها باعتبارها ملكة 
جمال �أملانيا. وقالت عن �لتتويج: "�إنه حلٌم حتّقق". وتعمل 
بريني�س حمققة يف ق�س��م مكافح��ة �جلر�ئم �لإلكرونية يف 
مدين��ة �س��توتغارت. وق��د ح�س��لت بع��د �لظفر بلق��ب ملكة 
جم��ال �أملانيا على �س��يارة فاخرة ومالب���س و�أمو�ل تكفي 
ن�س��اطاتها مل��ّدة ع��ام كامل.  وكان��ت بريني�س ق��د تاأهلت 
�إىل �لأدو�ر �لنهائي��ة م��ن �مل�س��ابقة بع��د تتويجه��ا بلق��ب 
ملكة جمال "بادن فيتنربغ"، وهي م�س��ابقة على م�س��توى 

�لوليات يف �أملانيا.

تناقل��ت مو�قع �لتو��س��ل �لجتماعي يف �ملغ��رب �أغنية 
لفنانة من �آ�سيا �لو�س��طى مطابقة متامًا لأغنية مغربية. 
�لعم��ل �ملته��م بال�رق��ة هو لأغنية �س��عبية �س��هرية يف 
�ملغ��رب، وه��و م��ا جع��ل �لن�س��خة �جلدي��دة تنت���ر يف 
�لإنرن��ت وتدف��ع فري��ق �لفنان��ة �لأ�س��لية �إىل �لتوع��د 

باملالحقة �لقانونية.
 Явош �أغني��ة حتم��ل ��س��م  وظه��رت عل��ى �لإنرن��ت 
явош )ترجمته��ا �حلرفية "يافو���س يافو�س" وتعني 

"تعال"(، وميكن فور�ً �لقفز �إىل �ل�س��تنتاج باأنها حتمل 
نف���س حلن "�س��دي ول��دك علي��ا". و"�س��دي ول��دك عليا" 
�أغنية �س��عبية طرحتها �لفنانة �ملغربي��ة، زينة �لد�ودية، 
بد�ي��ة 2015، ولقي��ت جناح��ًا كب��ري�ً، بحي��ث ح�س��دت 
يف "يوتي��وب" �أك��رث م��ن 64 ملي��ون م�س��اهدة. و�تهمت 
�لفنان��ة �ملغربي��ة نظريته��ا �لطاجكية ب�رق��ة �أغنيتها، 
وقال فريقها �إنها قّررت مالحقة �لقائمني على �لن�س��خة 

�جلديدة قانونيًا. 
ويف �ت�س��ال مع "�لعربي �جلديد"، قال �ملن�سق �لإعالمي 
يف فري��ق �لد�ودي��ة، عادل خزيز، �إنه��ا "مل تكن على علم 

دم �لفريق عندما ر�أى �لفيديو"،  دمت كما �سُ بالأغنية و�سُ
"مل ياأخذو� منها �لإذن حتى ي�ستخدمو� �للحن".

وقال خزي��ز �إن �لفنانة "ق��ّررت �أن ُتبلغ عن �لأغنية عرب 
مو�ق��ع �لتو��س��ل �لجتماعي، وكّلف��ت حماميها و�ركة 

�لتوزيع باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية". 
وهذه لي�س��ت �ملرة �لأوىل �لتي ُيتهم فيها فنان من �آ�س��يا 
�لو�س��طى ب�رق��ة �أغني��ة مغربية، �إذ ظه��رت عام 2015 
�أغني��ة من كاز�خت�س��ان مطابق��ة متامًا لأغنية لأ�س��ماء 
ملن��ور، �إذ قام��ت فرقة "�إنديغ��و" �لكاز�خية با�ستن�س��اخ 

حلن �أغنية "هاكاو�" للمنور.

   عربت النجمة املك�س��يكية �س��لمى حايك، عن �سعادتها بفوز 
فيل��م نتفليك���س املك�س��يكي "روم��ا" بث��اث جوائز اأو�س��كار 
عرب ح�س��ابها عل��ى اإن�س��تغرام، من خال مقط��ع فيديو جديد 
ير�س��د ت�رصيحات �س��ابقة م�س��يئة للرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب ب�س��اأن املهاجرين من املك�س��يك، بالإ�س��افة لعدد من 
الت�رصيحات لعدد من �س��ناع ال�سينما من املك�سيك احلائزين 

على الأو�سكار، مثل ديل تورو واملخرج األفون�سو كوارون.
وبطريقة �س��اخرة حاولت حايك الرد على ت�رصيحات �سابقة 
2015 وق��ت تر�س��حه لانتخاب��ات  لدونال��د ترام��ب ع��ام 
الرئا�س��ية، عندم��ا انتقد املك�س��يك، لفت��ًا اإىل اأنها "ل تر�س��ل 
اإىل اأمري��كا الأف�س��ل بني اأفراد �س��عبها بل الأ�س��خا�س الذين 
ي�س��اهمون يف رف��ع معدلت اجلرمي��ة والغت�س��اب وجتارة 
امل��واد املخ��درة، والذي��ن يت�س��ببون يف العديد من امل�س��اكل 

الأخرى بني �سعبها". 

ا�ستعر�س��ت حايك خال ردها على هذه الت�رصيحات لقطات 
ملخرجني وممثلني من املك�س��كيك نالوا الأو�س��كار، وتر�سحوا 
لأك��رب اجلوائز العاملية ومنهم املخ��رج ليخاندرو اإنريتو عن 
فيلم��ه " العائد"، وغيلرمو ديل تورو عن فيلمه "�س��كل املاء" 
احلائز على الأو�س��كار، واألفون�سو كوارون عن فيلمه "روما"، 
حيث علق��ت قائلة": "ملرة اأخرى، 3 جوائز فاز بها األفون�س��و 

كوارون".
يذكر اأن املمثل الإ�س��باين ال�س��هري خافيري باردمي قدم جائزة 
اأف�س��ل فيلم اأجنبي باللغة الإ�سبانية ليعلن فوز فيلم "روما"، 
خ��ال حف��ل الأو�س��كار يف دورت��ه احلادية والت�س��عني حيث 
اأو�س��ح خال كلمته اإنه ل توجد حدود اأو جدران من �س��اأنها 
اأن متنع و�س��ول ملوهبة والإب��داع، يف اأي منطقة من اأي بلد، 
داخل حدود اأي قارة، توجد دائما ق�س�س عظيمة تدفعنا نحو 

الأمام".

اتهام مغنية من طاجكستان بسرقة أغنية شعبية مغربية أنغام جيري 
سينفليد

االن , وملتابعة اخر املستجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربية والعاملية , ولخدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) الجورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أسواق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق 
الخاص بنا، وأيضاً الدخول إىل أي صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب أو برنامٍج معني 
وأيضاً كتابة آرائك الخاصة، كام ميكنك مشاركة الخرب أو إعادة نرشه عىل حساباتك الخاصة 

عىل شبكات التواصل اإلجتامعي كالفيسبوك Facebook بكتابة كلمة الجورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 
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