
كيم كارداشيان بفستان 
قديم... أترتدين مثله؟

بن أفليك يشارك بطولة فيلم 
عن الحرب العالمية الثانية

بريتني سبيرز تطمئن 
جمهورها

تفاصيل مسلسل 
"لمس أكتاف"

يب��دو اأن جنم��ة تلفزي��ون الواق��ع كي��م كاردا�شيان 
حت��اول اإع��ادة بع�ض القط��ع القدمي��ة اإىل االنت�شار 
م��ن جديد من خ��الل اختياره��ا للمالب���ض القدمية 

الت�شميم اإال انها تعترب اأنيقة مميزة.
واث��ارت كي��م �شجة كب��رة يف ال�شحاف��ة العاملية 
بع��د ارتدائه��ا اال�شب��وع املا�ش��ي يف حف��ل ميالد 
اأ�ش��ود  اأخته��ا الك��ربى كورتن��ي، ف�شتان��ا ق�ش��راً 
اللون م��ن ت�شمي��م فر�شات�شي.وتاأّلق��ت بالف�شتان 
الق�شر، من الدانتي��ل واأحجار الراين الالمعة، وهو 
جمموع��ة هوت كوتور م��ن فر�شات�شي انت�رشت يف 
الع��ام 1997 واحدثت رواجًا كبراً حينها. ون�ّشقت 
م��ع الف�شت��ات زوج من �شن��ادل الغالديتور باللون 

اال�شود اي�شًا

ي�شتع��د النج��م االأمريك��ي ب��ن اأفلي��ك، لبطول��ة فيلم 
�شينمائ��ي تدور اأحداثه عن احل��رب العاملية الثانية، 
الفيل��م ماأخوذ من رواية للموؤلف االأمريكي ريك باير 
 The Ghost Army of World" بعن��وان 
War II"، والت��ي مت اقتبا�شه��ا يف فيل��م وثائقي 
بنف���ض اال�ش��م ع��ام 2013. وبح�شب ما اأف��اد تقرير 
اأورده موق��ع فاريت��ي، مل حت��دد �رشك��ة يونيفر�شال 
بيكت���رشز موع��د انتقال الفيل��م اإىل مرحل��ة االإنتاج، 
حي��ث ال يزال يف املراح��ل االأوىل من االإع��داد، ومن 
املتوق��ع اأن ي�شارك ب��ن اأفليك يف �شياغ��ة �شيناريو 
العم��ل، بالتع��اون مع الكاتب ني��ك بيزوالتو وهرني 

جايدن.

اتخ��ذت جنم��ة الب��وب االأمريكي��ة، بريتن��ي �شب��رز من 
ح�شابه��ا عل��ى اإن�شتغ��رام، من�شة الإع��ادة توا�شلها مع 
اجلمهور وطماأنتهم على �شحتها بعد ال�شائعات االأخرة 
ع��ن احتجازها يف امل�شحة النف�شية �شد اإرادتها، وذلك 
من خالل مقطع فيديو. وظهرت �شبرز يف الفيديو الذي 
ن�رشته عرب �شفحتها على اإن�شتغرام، موؤكدة اأن كل �شيء 
عل��ى ما يرام، واأنها �شتعود قريبًا، كما ك�شفت عن �شبب 
تغيبها الفرتة االأخ��رة وتواجدها يف امل�شحة النف�شية 
مل��دة 30 يوم��ًا، قائل��ة: "تعي���ض عائلت��ي يف الف��رتة 
االأخ��رة حالة م��ن القل��ق والتوت��ر ال�شدي��د، لذلك كنت 
بحاج��ة لبع���ض الوقت ملواجه��ة ذلك". كم��ا كتبت يف 
تعليق منف�شل عل��ى الفيديو موجهة ر�شالة جلمهورها، 

اأمر رائع. "اإن حبكم وتفانيكم 

حتدث��ت النجم��ة " كاترين��ا كيف"  عن م�شاركتها يف فيل��م النجم  �شلمان خان  اجلديد " بهارات " ، كا�شفة عن �رش م�شاركته��ا يف هذا العمل وهو لي�ض كونها �شديقة 
مقربة من خان واملخرج علي ظفار، بل انها اعجبت كثرا يف ال�شخ�شية التي �شتوؤديها بحيث من املمكن الذهاب فيها بعيدا على حّد قولها.

ن���رشت م�ش��ادر �شحف��ي تفا�شي��ل م�شل�ش��ل "مل�ض 
اأكت��اف"، بطول��ة يا�رش ج��الل، واملق��رر عر�شه يف 
رم�ش��ان املقب��ل. ويج�شد ج��الل دور مالك��م ُيدعي 
"اأده��م"، يتعر���ض الإ�شاب��ة متنع��ه م��ن ريا�شته، 
فيتج��ه للتدري��ب يف �ش��االت االألع��اب الريا�شي��ة 
وال�شاح��ات ال�شعبية، ولكن حيات��ه تنقلب راأ�شًا على 
عق��ب بعد تورطهفي جرمية قتل رغمًا عنه، وُيزج به 
يف ال�شجن، ويتعر���ض ملحاولة اغتيال فا�شلة داخل 

حمب�شه ينجو منها باأعجوبة. 
وتتف��ق اجلهات االأمنية مع "اأده��م" علي االإيقاع ب� 
"حم��زة"، فتح��ي عبدالوهاب، رج��ل االأعمال الذي 
يتاج��ر يف املمنوع��ات واملخ��درات، بع��د دخول��ه 

ل�رشكة االأخر.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامرا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

توجه ضربة قاضية 
ألحد المشاهير 

أليك بالدوين يدعو إلى التضحية 
لحماية األرض

باميال أندرسون تهاجم 
المتبرعين لكاتدرائية نوتردام

موجة جدل تسود بعد خبر منع ميريام فارس من دخول الكويت 

ياسمين صبري سفيرًة 
للمرأة األفريقية

ن���رش احل�ش��اب الرئي�ش��ي ملجموع��ة م��رمي البح��ر القانوني��ة خرب 
انت�ش��ار االإعالمي��ة الكويتي��ة حليم��ة بولن��د على اأح��د امل�شاهر، 
وربحها دعوى ق�شائي��ة �شده. خرب انت�شار حليمة بولند ق�شائيًا 
عل��ى اأح��د امل�شاه��ر مت ن�رشه على ح�ش��اب جمموعة م��رمي البحر 
القانوني��ة على ان�شتقرام، وذك��ر االآتي: "موكلتي االإعالمية حليمة 
بولند تك�شب حكمًا بتغرمي �شخ�شية م�شهورة على ال�شو�شيال ميديا 
بع��د االإ�ش��اءة اإليها، ع��رب برام��ج التوا�شل االجتماع��ي و�شنطالب 
مببلغ مايل كبر عن االأ�رشار االأدبية والنف�شية".  ومل يتم ذكر ا�شم 
ال�شخ�شي��ة ال�شهرة التي نالت منها حليمة بولند، وربحت الق�شية 
�شدها، حتى اأن االإعالمية الكويتية نف�شها مل تن�رش تفا�شيل اخلرب 
ع��رب ح�شابه��ا. ومن جهة اأخ��رى، اأثارت حليمة بولن��د جداًل كبراً 
بع��د اأن �شاركت متابعيها عل��ى �شناب �شات، بفيدي��و يجمعها مع 

االإعالمي في�شل العجمي والفا�شيني�شتا فيني�شا.

ُعين��ت يا�شم��ن �ش��ربي �شف��رًة للم��راأة االأفريقي��ة يف املوؤمتر 
العرب��ي االأفريق��ي لتمك��ن امل��راأة الي��وم الثالث��اء، بالقاهرة، 
بح�ش��ور وزراء و�شخ�شي��ات عام��ة من خمتلف ال��دول العربية 

واالأفريقية.
وُمنحت �ش��ربي هذا اللقب تقديراً جلهودها االإن�شانية يف حملة 
"اأنتي االأهم" التي تدعم املراأة، ف�شاًل عن م�شاركتها يف اأعمال 

وم�شاريعا خرية وتنموية.
واأعربت �شربي ع��ن �شعادتها باملن�شب، معتربًة اأن م�شاركتها 
يف "اأنت��ي االأه��م" ن���رشة للم��راأة يف الع�رش احلدي��ث، وتوعية 
لل�شيدات بحقوقهن ومناه�شة العنف باأ�شكاله، حتقيقًا الأهداف 

التنمية امل�شتدامة يف 2030.
ووع��دت يا�شم��ن احل�ش��ور بتكثيف جهودها للو�ش��ول اإىل كل 

فتاة وامراأة يف القارة.

نا�شد النجم االأمريكي األي��ك بالدوين املجتمعات الدولية 
ببذل املزيد الت�شحيات حلماية كوكب االأر�ض من اأ�شباب 
التغ��ر املناخي، وذلك من خ��الل توفر املزيد من الدعم 
وامل�شاع��دات لل�شع��وب االأ�شلي��ة، ج��اء ذلك خ��الل كلمة 
األقاه��ا اأثن��اء اجتماع��ه ال�شن��وي يف جلنة تابع��ة لالأمم 

املتحدة.
اأ�ش��ار بالدوين اإىل اإميانه بال��دور الرئي�شي واجلهود التي 
تق��وم به��ا ال�شع��وب االأ�شلي��ة يف جمي��ع اأنح��اء العامل، 
حلماية املوارد الطبيعي��ة والغابات، مطالبًا املجتمعات 
الدولية باإنهاء تاري��خ العبودية ووقف ا�شتعباد ال�شعوب 
االأ�شلي��ة وتوف��ر املزي��د م��ن الدع��م وامل�شاع��دة الت��ي 

ي�شتحقونها.
واأو�ش��ح بالدوي��ن "بالرغ��م م��ن فخ��ري ب��اأين اأمريكي، 
ولكن��ي اأعلم جي��داً اأن �شيا�شة اأمريكا تق��وم على عدد من 
الركائ��ز مثل العم��ل والتع��اون واالبت��كار، اإال اأنها تقوم 
اأي�شًا على العبودية، على العامل تقدمي بع�ض الت�شحيات 

جلعل هذا الكوكب قاباًل للعي�ض لالأجيال القادمة.
كم��ا اأ�شاد بالدوي��ن بالدور امل�شتمر ال��ذي تقوم به االأمم 

املتحدة يف هذا املجال من خالل بعثاتها الدائمة.

�شنت النجمة وعار�شة االأزياء االأمريكية، باميال اأندر�شون 
هجوم��ًا حاداً على حف��ل خري �شنوي، اأقام��ه ملعب كرة 
الق��دم الفرن�ش��ي "اأوملبي��ك مار�شيلي��ا"، للح�ش��ول عل��ى 
ع��دد من التربع��ات وامل�شاعدات املالي��ة لالأطفال الفقراء 

والبوؤ�شاء يف مدينة مار�شيليا يف فرن�شا.
عربت بامي��ال اأندر�شون عن ا�شتيائه��ا من احلفل اخلري، 
الذي ح�رشت��ه اأم�ض االأربعاء، بعد اإع��الن اأحد احلا�رشين 
ع��ن تربع��ه مببل��غ اأك��ر م��ن 100 األ��ف ي��ورو، ل�شال��ح 

كاتدرائية نوتردام بداًل من االأطفال املحتاجن".
وكتب��ت اأندر�شون عرب ح�شابها على تويرت، "من املوؤكد اأن 
االأطف��ال الذين يعانون يف مار�شيليا باإمكانهم اال�شتفادة 
ب�ش��كل اأكرب من الكني�شة الت��ي تلقت بالفعل اأكر من مليار 
ي��ورو من التربع��ات م��ن ال���رشكات والعائ��الت الرية"، 

الإعادة ترميمها وبنائها بعد ت�رشرها من احلريق".
كما نا�شدت القائمن على احلفل اخلري باإعادة النظر يف 
االأمر، والت��ربع ل�شالح عائالت االأطف��ال املحتاجن كما 

كان مقرراً"، موؤك��دة اأن ذلك من �شاأنه 
جعل احلياة اأف�شل للجميع.

الر�شم��ى  احل�ش��اب  وك�ش��ف 
مللعب "اأوملبي��ك مار�شيليا" 
اأن اإجم��ايل التربع��ات التي 
ح�شل عليها من حفل املزاد 
اخل��ري اأكر من 439 األف 
ي��ورو، وذلك يف رد مبا�رش 
عل��ى تغري��دات اأندر�ش��ون 

االأخرة.

اأّيام قليلة وينطلق املاراث��ون الدرامي لرم�شان 2019. 
العي��ون �شاخ�ش��ة نح��و مئ��ات االإنتاج��ات الدرامّية هذا 
العام، املناف�شة حممومة، واملمّثل��ون اأمام اختباٍر قا�ٍض 
�شتظه��ر نتائجه يف االأ�شب��وع االأّول من ال�شه��ر الف�شيل، 
حي��ث �شتحج��ز بع���ض االإنتاج��ات مواق��ع متقّدم��ة لها، 
وتنكف��ىء اأخ��رى. امل�شل�ش��الت العربّي��ة امل�شرتك��ة التي 

تخو���ض املناف�شة هذا العام متّكنت م��ن خطف االأ�شواء 
قب��ل بداية عر�شه��ا، ب�شب��ب الدعاية املكّثف��ة، وجنومّية 
اأبطاله��ا، والأّن ه��ذه الّظاهرة ال تزال ت�شته��وي امل�شاهد 

العربي، بثنائياتها وبق�ش�شها الرومان�شية.
ورغ��م خ��روج امل�شل�ش��الت الدرامّي��ة العربّي��ة م��ن اإطار 
الثنائيات والق�ش���ض الرومان�شّية، اإال اأّن الدراما العربية 
امل�شرتك��ة ال ت��زال قادرة على ج��ذب امل�شاه��د بق�ش�ض 
رومان�شّية تبدو االأ�شا�ض الذي تدور عليه احلبكة الرئي�شّية 

واإن اختلف االإطار العام لكل م�شل�شل.
�شرين عبد النور و تيم ح�شن

بع��د ثنائي��ة ا�شتم��ّرت �شنوات ب��ن املمثل ال�ش��وري تيم 

ح�ش��ن، واملمثل��ة اللبنانية نادين جني��م، ينتظر م�شاهدو 
م�شل�ش��ل "الهيبة" ثنائّية جديدة بن تيم واملمثلة �شرين 
عبد النور، التي �شتلعب بطولة املو�شم الثالث من امل�شل�شل 

الذي �شيحمل ا�شم "الهيبة-احل�شاد".
�شّن��اع امل�شل�شل يعّولون كثراً عل��ى ثنائّية �شرين وتيم 
لتق��دمي مو�ش��م جدي��د بعي��داً ع��ن اأج��واء "الهيب��ة" التي 
ا�شتهلك��ت يف جزئ��ن، وب��ات �رشوري��ًا اإدخ��ال عنا�رش 
جدي��دة ال�شتثم��ار جن��اح امل�شل�ش��ل دون الوق��وع يف فخ 

التك��رار. �شرين وتيم ظهرا يف بروم��و اأغنية "اأزمة ثقة" 
الت��ي اأّداه��ا املط��رب نا�شيف زيت��ون، وظه��ر االن�شجام 
ة حب  وا�شح��ًا بن النجمن اللذين يلعبا دورهما يف ق�شّ

ينتظرها جمهورهما ب�شغف.
 نادين جنيم و ق�شي خويل... 

و معت�شم نهار
ثالثي��ة �شم��ن م�شل�ش��ل "خم�ش��ة ون���ض" جتم��ع نادي��ن 
العالق��ة ب��ن ق�ش��ي ومعت�ش��م، اأحدهما زوجه��ا واالآخر 
��ة ح��ب �شائكة، ق��د حت�شم اأي  مرافقه��ا اخلا���ض، يف ق�شّ

ثنائّية �شتنجح اأكر نادين وق�شي؟ اأم نادين ومعت�شم؟
�شب��ق لنادي��ن اأن خا�ش��ت جترب��ة البطول��ة الثالثي��ة يف 

م�شل�ش��ل "ل��و" م��ع عاب��د فه��د ويو�ش��ف اخل��ال، وعادت 
وخا�ش��ت التجرب��ة نف�شه��ا م��ع يو�ش��ف وتي��م ح�شن يف 
"ت�شيلل��و"، لتع��ود وت�شتقر على ثنائية م��ع تيم ا�شتمّرت 
�شن��وات، قب��ل اأن تلع��ب الع��ام املا�ش��ي دور البطولة يف 
م�شل�شل "طريق" مع عابد فهد يف ا�شتعادة لثنائّية "لو".

عابد فهد و �شتيفاين �شليبا
"دقيق��ة �شمت" عنوان امل�شل�شل ال��ذي �شيجمع النجم 
عابد فهد باملمثلة ال�شابة �شتيفاين �شليبا يف رم�شان 

املقب��ل. حت��ى االآن مل تت���رّشب الكث��ر م��ن التفا�شيل 
��ة امل�شل�ش��ل، اإال اأّن االإطار الع��ام يدور حول  ح��ول ق�شّ
��ة ح��ب يف ظ��روٍف �شعبة وخطرة ب��ن "�شمارة"  ق�شّ
)�شتيف��اين �شليب��ا( وهي فت��اة تقوم بتزوي��ر جوازات 

ال�شفر، وال�شجن الهارب من حكم االإعدام عابد فهد.
عاب��د الذي حّق��ق جناحًا كبراً ب��دور جابر �شلطان يف 
م�شل�شل "طريق" العام املا�شي، و�شتيفاين �شليبا التي 
حّقق��ت جناحًا يف م�شل�ش��ل "كارما" ال��ذي عر�ض قبل 
اأ�شهر، اأم��ام حتّدي املناف�شة املحموم��ة فهل ينجحان 

يف فر�ض ثنائّية جديدة يف رم�شان؟

�ش��دم ال�شحف��ي نايف ال�شم��ري حمبي 
الفنان��ة مري��ام فار���ض مب��ا ك�شفه عن 
�شب��ب اإلغ��اء حفله��ا، ال��ذي كان مق��رر 
اإحيائ��ه يف ق���رش ح��ويل، ب��اأن االأم��ر 
يع��ود اإىل وجود ق��رار مبنعها من دخول 

الكويت.
ك�شف ال�شحفي نايف ال�شمري من خالل 
تغري��دة ع��ن من��ع مري��ام فار���ض م��ن 
دخ��ول الكويت  قائاًل: "بذل متعهد حفل 
مريام فار�ض بالكوي��ت املنتج املتميز 
اأحم��د اخلالدي ق�شارى جه��وده للقدوم 
مبري��ام لتحي��ي حفلها املق��رر اجلمعة 
بالكوي��ت بح��ويل ب��ارك. لكن��ه ان�شدم 
بالواق��ع املرير حيث تفاجاأ بوجود منع 
عليها بدخول الكوي��ت. لذلك ا�شتقر على 
اإقامة احلفل بعبدال�شالم الزايد و�شلطان 

ال�شي��اق،  نف���ض  ويف  فق��ط".  العم��اين 
مري��ام  اأن  �شحفي��ة  تقاري��ر  اأ�ش��ارت 
فار���ض �شدم��ت م��ن ق��رار منعه��ا م��ن 
دخول الكوي��ت، رغم اأنها كان��ت ت�شتعد 
لل�شف��ر اإىل هناك للق��اء حمبيها، ولكنها 
حت��ى االآن مل تعلق على �شحة ما يرتدد 

اأنها منعت بالفعل من عدمه.
وعن �شبب منع مريام فار�ض من دخول 
الكويت، ك�شفت تقارير �شحفية اأن االأمر 
يعود اإىل اإحيائه��ا حفل يف وقت �شابق، 
مت منعه��ا م��ن الرق���ض عل��ى امل���رشح 
وفق��ًا لق��رار م��ن وزارة االإع��الم، وعلى 
اإث��ره التزم��ت الفنان��ة اللبناني��ة باالأمر 
متامًا وقدم��ت اأغانيها دون اأي حركات 

راق�شة، بح�شب موقع اخلليج 365.
لكن اأبدى بع�ض احل�شور انزعاجهم من 

اأداء مري��ام فار���ض يف احلف��ل وقته��ا، 
"ن�ش��ازاً"  كان  �شوته��ا  اأن  م�شري��ن 
بخ��الف ع��دم وجود تناغ��م بينها وبن 
الفرق��ة املو�شيقي��ة، مم��ا جع��ل التفاعل 
معه��ا �شعيف��ًا يف احلف��ل، االأم��ر ال��ذي 
م��ن  غ�شبه��ا  فاأب��دت  ب�ش��دة  ازعجه��ا 
ال�رشوط التي فر�شت عليها وت�شببت يف 

ف�شل حفلها.
وم��ن جانبها، اعت��ذرت مري��ام فار�ض 
ملحبيه��ا يف الكويت ع��ن اإحيائها حفل 
ي��وم اجلمعة 26 ابريل رغم اإعالنها عنه 
عل��ى ح�شاباته��ا على مواق��ع التوا�شل، 
م�ش��رة اإىل اأن ال�رشك��ة املنظم��ة اأخل��ت 
باالتفاق��ات بينهم��ا، لهذا ل��ن ت�شتطيع 
التواج��د معهم، قب��ل اأن يخرج ال�شحفي 

نايف ال�شمري ويك�شف م�شاألة منعها.
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