
ظهور قهوة ستاربكس 
في حلقة صراع العروش

تنصيب ياسمين صبري سفيرة 
لمبادرة بيئية

بهذه الكلمات احتفلت 
أديل بعيد ميالدها

وفاة الفنانة المصرية 
محسنة توفيق

�أث��ار ظه��ور ك��وب مقه��ى �س��تاربك�س يف �أح��د 
م�س��اهد �حللق��ة �لر�بع��ة م��ن �مل�سل�س��ل �لأك��ر 
م�س��اهدة ع��ر �لتاريخ، ج��دًل و��س��عًا بني رو�د 
�عت��ر  �لذي��ن  �لجتماع��ي،  �لتو��س��ل  مو�ق��ع 
بع�سه��م �أن �لأمر مل يكن مغالطة غري مق�سودة، 
بل �إعالن بطريقة غري مبا�رشة ل�سل�سلة �ملقاهي 

�ل�سهرية.
�أو�سحت �ل�رشكة �ملنتج��ة "HBO" يف بيان، 
�أن ك��وب �لقه��وة يف �مل�سه��د كان خط��اأ غ��ري 
مق�سود م��ن �لعاملني يف �لكو�لي���س، و�أ�سافت 
ممازحة �أن دينري�س تارجارين طلبت كوب من 
�س��اي �لأع�ساب، لفت��ًا �إىل �أن مملكة وي�سرتو�س 

�ستكون بذلك �أقدم مكان ُيقدم فيه �ستاربك�س.

 ُن�سب��ت �لفنان��ة يا�سم��ني �س��ري �سف��رية �رشفي��ة 
ملب��ادرة �لإ�سكندرية �سديقة �لبيئة من قبل قن�سلية 
فرن�سا �لعام��ة بالإ�سكندرية برئا�س��ة �لقن�سل �لعام 
�إنه��ا  بي��ان،  �يري��ر�. وقال��ت �س��ري، يف  جانين��ا 
مل ت��رتدد يف �مل�سارك��ة لأهمي��ة �حل��دث، م�سيف��ة: 
"لي���س لدينا �إل �أر���س و�حدة، ولذلك قررت �لتحرك 
و�لتح��دث با�سم ه��ذه �ملب��ادرة" . وفى �سي��اق �آخر، 
ت�ستكم��ل �لفنان��ة �ل�ساب��ة ت�سوير م�ساه��د م�سل�سلها 
�جلدي��د "حكايت��ي" د�خ��ل �أح��د �لأ�ستوديوهات، من 
تاأليف حممد عبد �ملعط��ي و�إخر�ج �أحمد �سمري فرج، 
وي�ساركه��ا �لبطولة وفاء عامر و�أحم��د حامت و�أحمد 

�سالح ح�سني و�إدو�رد وكوكبة من �لنجوم.

�حتفل��ت �لنجمة �لريطانية �أديل بعيد ميالدها �حلادي 
و�لثالث��ني، و�سط حمبيه��ا و�أ�سدقائها، وذل��ك بعد �أيام 
م��ن �إع��الن خ��ر �نف�سالها ع��ن زوجها رج��ل �لأعمال 

�ساميون كونيكي.
و�ساركت �أدي��ل )31 عامًا( جمهورها باأجو�ء �لحتفال 
ع��ر جمموعة من �ل�س��ور، �لتي ن�رشته��ا عر �سفحتها 
عل��ى �إن�ستغ��ر�م معلق��ة "�أمتم��ت �ليوم عام��ي �لثالثني 
ببع�س �لأح��د�ث �ل�سعبة، لكن مازل��ت �أبذل كل جهدي 

ل�ستيعاب ذلك".
و�أ�ساف��ت �أديل "بغ�س �لنظر عن �مل��دة �لتي �ستق�سيها 
يف ه��ذه �حلي��اة، و�لتي �أحيان��ًا تكون �سعب��ة ومعقدة، 
فد�ئم��ًا م��ا نتغري كث��ري�ً، ولكن لباأ���س يف ذلك"، لفتة 

�أنها �سرتكز يف �لأيام �لقادمة على ��ستك�ساف ذ�تها.

�طلق��ت �لنجم��ة �لعاملي��ة  كايل��ي مينوغ ، �لبالغة من �لعمر 48 عامًا، �أغنيته��ا �ملنفردة �جلديدة " New York City " ر�سميا على يوتي��وب بال�سوت فقط. ور�فق �لأغنية 
�سورة لها وهي تتو�سط �ساعة ��ستبدلت �أرقامها باأحرف �إ�سمها وعقاربها بو�سعيتها وقدميها وكتبت �لعودة يف �لزمن �ىل �لور�ء.

توفيت �لفنانة �مل�رشية، حم�سنة توفيق، د�خل 
منزلها، م�ساء �لأثنني، عن عمر يناهز 80 عامًا.
وق��ال نقي��ب �مله��ن �لتمثيلي��ة، �لفن��ان �أ�رشف 
زك��ي، �إن جن��ازة �لفنان��ة �لر�حل��ة �ُست�سيع من 
م�سج��د �ل�سي��دة نفي�سة يف �لقاه��رة، ظهر �ليوم 
�لثالث��اء، على �أن ي��و�رى جثمانها �لرى د�خل 

مقابر عائلتها.
يذك��ر �أن �آخ��ر ظه��ور ملح�سنة توفي��ق كان يف 
مهرج��ان �أ�س��و�ن �ل��دويل لأفالم �مل��ر�أة، حيث 
مت تكرميه��ا �سم��ن فعالي��ات �ل��دورة �لثالث��ة 
للمهرج��ان �ل��ذي �أقيم��ت فعاليات��ه يف فر�ير 

�ملا�سي.
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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 ... 

حليمة بولند بسبب رد فعلها 
الصادم على أحد معجبيها

ما هو اللقب الذي سيحصل عليه 
الطفل الملكي الجديد؟ 

مشهد جريء بين محمد رمضان 
ونسرين أمين في "زلزال" 

:2019 Met Gala
 كيندال وكايلي جينر 

شقيقات سندريال

وألفاظ خارجة لفيفي عبده 
في مقلب رامز جالل 

تعر�س��ت حليمة بولند لنتقاد�ت و��سع��ة من جانب متابعيها 
ع��ر "�سن��اب �س��ات" بع��د �أن عرت ع��ن رد فعلها نح��و هدية 
فاخرة من �أحد معجبيها، و�لذي جاء بعيد�ً متامًا عن �لكيا�سة 
و�ل��ود. فق��د ن�رشت حليمة بولن��د �سورة �لهدي��ة �لفاخرة �لتي 
تلقته��ا من �أح��د �ملعجبني، وه��ي عبارة عن �ساع��ة يد ف�سية 
فخم��ة من مارك��ة Rolex، لكنه��ا فاجاأت �جلمي��ع بتعليقها 
�مل�ستفز، حيث كتبت: "ثانك�س على �لهدية مع �إنه مو عاجبتني 
و�يد"، مع �ميوجي لوجه حزين. وتناقل رو�د �ل�سو�سيال ميديا 
�سورة من�س��ور �لنجمة �لكويتية عر خمتل��ف مو�قع �لتو��سل 
�لجتماع��ي، معلقني بغ�سب عل��ى �أ�سلوبها غري �ملقبول، حيث 
طالبوه��ا بالت�رشف ب�س��كل �أكر رقيًا وتهذيب��ًا مع �ملعجبني 
�لذين ينفق��ون من �أمو�لهم على تقدمي �لهد�ي��ا لها لإ�سعادها، 
ولكنها يف �ملقابل ل تظهر �متنانها وتعلق ب�سكل مثري للحنق.

حلت �لفنانة فيفي عبده �سيفة يف مقلب ر�مز جالل "ر�مز 
يف �ل�س��الل"، فل��م تتمال��ك نف�سها من �سدة رع��ب �ملوقف، 
فانه��ارت بالألفاظ �خلارجة عل��ى �ملوجودين حولها، �إىل 

جانب �عتد�ئها بال�رشب على ر�مز فور روؤيته.
 ر�م��ز ج��الل يف "ر�مز يف �ل�سالل" ��ست��درج �سيفته فيفي 
�أم��ام  �إندوني�سي��ا، بحج��ة ت�سويره��ا لإع��الن  �إىل  عب��ده 
�س��اللت وفج��اأة ي�سقط بها �جل���رش يف �مل��كان، فت�سارع 
من �أجل �إنقاذ نف�سها، حتى ياأتي قارب وينقذها به �لعديد 
م��ن �لأ�سخا���س.  فج��اءت �للحظ��ة �لتي مل تتمال��ك فيفي 
عب��ده نف�سه��ا، عندم��ا ركبت �لق��ارب و�أخذ ي�س��ارع �ملاء 
و�ل�س��اللت، فاأخذت ت���رشخ وت�سب كل م��ن حولها، بينما 
ظ��ل ر�مز ج��الل بجو�ره��ا متنكر�ً حم��اوًل �لإم�س��اك بها، 

ولكنها نهرته �أكر من مرة. 

من �ملتوقع �أن يح�سل �لبن �لبكر لدوق ودوقة �سا�سك�س 
�جلدي��د عل��ى لقب �إي��رل دمبارت��ون، �إل �إذ� قام��ت �مللكة 
بتدخ��ل غري متوق��ع يف �للحظة �لأخرية. ل��ن يكون �لولد 
�ملول��ود حديًثا، و�لذي �أطلق علي��ه �ملتابعون لقب "بيبي 
�سا�سك���س"، �أم��ري�ً �أو يتمت��ع باأ�سل��وب "�ساح��ب �ل�سم��و 
�مللك��ي". من �ملتوقع �أن يح�سل �لبن �لبكر لدوق ودوقة 
�سا�سك���س �جلديد على لقب �إي��رل دمبارتون، �إل �إذ� قامت 
�مللك��ة بتدخل غري متوقع يف �للحظ��ة �لأخرية. لن يكون 
�لول��د �ملولود حديًث��ا، و�لذي �أطلق علي��ه �ملتابعون لقب 
"بيب��ي �سا�سك���س"، �أم��ري�ً �أو يتمت��ع باأ�سل��وب "�ساحب 
�ل�سم��و �مللك��ي". وكان �سب��ق وتدخل��ت �مللك��ة م��ن �أجل 
�لأمري جورج و�لأمرية �سارلوت و�لأمري لوي�س، �أبناء ملك 
�مل�ستقب��ل، لك��ي يرثو� �لألق��اب يف �إعالن ع��ام ُن�رش قبل 
�أ�سه��ر م��ن ولدة جورج. فم��ن غري �ملحتم��ل، على �لرغم 
م��ن �أن ذلك لي���س م�ستحياًل، �ن ُيعام��ل �بن �لأمري هاري 
باملث��ل. وُيتوقع �أن ُيع��رف ر�سميًا با�سم �إيرل دمبارتون، 
لأنه ُي�سمح لالبن �لأول للدوق با�ستخد�م �أحد �ألقاب و�لده 
�لأق��ل �سه��رة كلقب جمامل��ة. �للقب �ل�سكتلن��دي - �لذي 
ي�س��ري �إىل دومبارتون على �ل�سف��ة �ل�سمالية لنهر كاليد، 
�إىل �لغ��رب من غال�سكو - و�لذي �أعطي لالأمري هاري من 

قبل �مللكة يف �سباح يوم زفافه.

ت�سب��ب م�سهد جم��ع بني �لفن��ان حممد رم�س��ان و�لفنانة 
ن�رشي��ن �أمني يف �أول حلقة من م�سل�س��ل "زلز�ل" يف �إثارة 
�جل��دل، حي��ث �عت��ره �لبع���س ج��ريء ول ي�سل��ح ل�سه��ر 
رم�سان. �مل�سهد �لذي �أثار �جلدل يف م�سل�سل"زلز�ل"، ظهر 
في��ه حممد رم�سان وهو يطلب من زوجته ن�رشين �أمني �أن 
ترق���س له، وبعد �أن قامت �لأخ��رية بو�سلة رق�س مرتدية 
"قمي�س نوم"، ظهر� �سويًا على �ل�رشير وهو عاري �ل�سدر 
بينم��ا هي جتل�س بج��و�ره، فاأك��د بع���س �مل�ساهدين فور 

عر�س �مل�سهد �أنه خاد�س للحياء.
ه��ذه لي�س��ت �مل��رة �لأوىل �لت��ي يثري فيها حمم��د رم�سان 
�جل��دل يف رم�سان ب�سبب م�ساهد يعترها �لبع�س جريئة، 
فقط �سبق و�أن مت ح��ذف م�سهد من م�سل�سل "ن�رش �ل�سعيد" 
ت�سم��ن �ألفاظ��ًا به��ا �إيح��اء�ت جن�سية خالل ح��و�ر مت مع 
زوجت��ه �سم��ن �لأح��د�ث �لفنان��ة وف��اء عام��ر. ومن جهة 
�أخرى، ي�سارك حممد رم�سان نخبة من �لنجوم يف م�سل�سل 
"زلز�ل" �لذي تدور �أحد�ثه حول �لزلز�ل �لذي �رشب م�رش 
عام 1992، فيت�سب��ب يف �نهيار منزل �لبطل قبل ت�سجيل 
ملكيته للعائلة، �لأمر �لذي �سوف يوقعه يف م�ساكل جمة.

بالن�سبة �إىل �لعاملني يف �ملو�سيقى �لعربية، يبقى �لفلكلور 
ه��و �لأ�سل؛ �أي �أن��ه ميثل �جلذور �لتي تناث��رت منها �أنو�ع 
�ملو�سيق��ى �ملتباين��ة. �نطالق��ًا م��ن ه��ذ� �لو�ق��ع، يح��اول 
�لفنانون و�لفنانات �لع��رب، كل فرتة و�أخرى، �لعودة �إليه، 
�ساعني �إىل �لدمج بني زمنني، لتخرج �إلينا �أعمال فلكلورية 

يف قالب معا�رش. 
منا�سب��ة �حلديث هذ�، هو �س��دور �أغنيتني عربيتني يف هذ� 
�لقالب �لفلكلوري �ملعا�رش؛ "بنت �أكابر" ل� �أ�سالة ن�رشي، 

و"ملعون �أبو �لع�سق" لنجوى كرم. 
نبد�أ من �أ�سالة �لتي رغم جن�سيتها �ل�سورية، �إل �أنها ككثري 
م��ن فناين �مل�رشق �لعربي، قّدمت ق�سم��ًا كبري�ً من �أغانيها 
باللهجة �مل�رشي��ة. هذه �ملرة يف �إ�سد�ره��ا �جلديد، "بنت 
�أكاب��ر"، تذهب �ساحبة "ي��ا جمنون" �أبعد من جمرد �لغناء 
باللهج��ة �مل�رشي��ة �لبي�س��اء، فتطع��م �أغنيته��ا باللكن��ة 

�ل�سعيدية. 
فبع��د �لنجاح �لكب��ري لأغنية "من��ازل" لأ�سال��ة )2014( 
ق��ررت �لفنان��ة �ل�سوري��ة �لدخول �أك��ر �إىل ع��امل �لفلكلور 
�مل���رشي، وتق��دمي �أغني��ة معتمدة عل��ى �ل�س��كل �ل�سعيدي 
يف �لكلم��ات �لت��ي كتبه��ا حممد �أب��و نعم��ة يف �أول تعاون 
له بينهما. ورغ��م �أن �أ�سالة ح�سلت على �لأغنية و�سجلتها 
�لعام �ملا�سي، �إل �أنها مل تطرحها �إل يف �لأ�سابيع �ل�سابقة. 
وقد �عتمد �أبو نعمة على "فن �لو�و" يف كتابة �لأغنية، وهو 
طريق��ة يف نظ��م �ل�سعر ُت�سم��ى مربعات. وبا�ستخ��د�م �للغة 
�ل�سعبي��ة �ل�سعيدية. هكذ� جند عبار�ت مث��ل: "بت�سوى منه 

علي جنابي.. يظهر ما يعرف�س جنابي". 
كم��ا جند يف �ملقطع �لثاين لأ�سالة "م��ع �إن توبه ماهو�س 
توب��ي.. طالع يف قدري ومكتوب��ي". يبدو و��سحًا �لقرت�ب 
ب�س��كل كب��ري من �أغني��ة "ي��ا �سم�س ي��ا منورة غيب��ي" من 
م�سل�س��ل يحيى �لفخ��ر�ين "�للي��ل و�آخره". �ملقط��ع �لأخري، 
جن��د في��ه تنا�س��ًا يف �لأد�ء بينه��ا وب��ني دني��ا م�سع��ود، 
عام��ة  �مل���رشي  �لفلكل��ور  بغن��اء  م�سه��ورة  و�لأخ��رية 

و�ل�سعيدي خا�سة. 
�أم��ا حم��ور �لأغنية، فه��و �لغزل، �حل��ب بكل حالت��ه، وهو 
�أح��د �أهم دروب �لغن��اء �لفلكلوري، م��ن �ل�سعيد �إىل لبنان. 
لذل��ك، جن��د �أن �لقا�سم �مل�س��رتك بني �أغني��ة �أ�سالة و�أغنية 

جن��وى كرم، �أنهما تدور�ن يف فلك �حلب و�لغزل و�لهجر�ن، 
م��ع �خت��الف �ملف��رد�ت و�للهجة. م��ع جنوى ك��رم، كانت 
�لكلم��ات من كتابة عامر لوند، �ل��ذي �عتمد على �لب�ساطة 
يف �لقافي��ة، و�لكلمات و�ل�سور �ل�سعرية، كتاأكيد على فكرة 

�لفلكلور. 
�لآلت  ب��ني  �لعمل��ني  يف  و�لتوزيع��ات  �لأحل��ان  تتنق��ل 
�ملو�سيقي��ة �ملعرة عن �لفلكل��ور، فنجد �ملزم��ار و�لربابة 
يف �أغني��ة �أ�سال��ة، و�لريغول لدى جن��وى، وجند �إىل جانب 
ذلك، �ملو�سيقى �ملعا�رشة و�لتوزيعات �ل�"تكنو" �ملتد�خلة 

معها. 
�أم��ا يف �لت�سجيل نف�سه، فيختلف �لعمالن لناحية �لكور�س. 
يف "ملع��ون �أب��و �لع�سق" لنجوى ك��رم، �لكور�س عبارة عن 
خلي��ط من �لأ�س��و�ت �لن�سائية و�لرجالي��ة، وهو ما �أ�ساف 
�لكث��ري لأج��و�ء �لأغني��ة، كم��ا �أّن �لفيدي��و كلي��ب �ل��ذي مت 
ت�سوي��ره ب�س��كل تلقائ��ي يف �س��و�رع ب��ريوت، م��ع رق���س 
�جلماه��ري للدبك��ة، �ساهم ب�س��كل �أ�سا�سي يف جن��اح �لعمل 

)23 مليون م�ساهدة على يوتيوب(. 

م��ن جهتها، مل ت�ستعن �أ�سالة باأي كور�س، و�كتفت باإعادة 
�ملذهب ب�سوته��ا، وذلك �أ�سعف من �سكل �لأغنية �ملعتمدة 
عل��ى قالب �لفلكل��ور؛ �إذ �إن �لكور�س �أ�سا�س��ي وهام يف �أد�ء 

�لفلكلور. 
يف �لنهاي��ة، نح��ن �أمام �أغنيت��ي بوب ت�ستقي��ان كثري�ً من 
�لفلكل��ور، ب�سكل �سل���س وقادر على خط��ف �لأذن من �ملرة 

�لأوىل. 
تق��ف �أ�سال��ة �إذ�ً جم��دد�ً عل��ى ح��دود �لفلكل��ور �مل�رشي، 
بينم��ا تبق��ى جنوى كرم �ملغني��ة �لأكر �سن��ًا وتاريخًا من 
�أ�سالة، متم�سك��ة بعهدها بعدم �لغن��اء باللهجة �مل�رشية، 
ه��ي �ساحب��ة مقول��ة "�ساأغن��ي باللهجة �مل�رشي��ة عندما 
يغن��ي عمرو دي��اب و�أنغام باللهجة �للبناني��ة"، �إىل جانب 
�إ�رش�ره��ا على �أنها ل جتي��د �للهجة �مل�رشية: "�ساع �أين ل 
�أحب �لغناء باللهجة �مل�رشية، ولكني �أوؤكد �أين تربيت على 
�لطرب �مل�رشي �لأ�سيل و�أغاين حممد عبد �لوهاب وحليم، 
لكن��ي ل �أجيد �للهج��ة �مل�رشية، لذلك ل��ن �أغامر بنطق �أي 

حرف بطريقة خاطئة".

�أقي��م حفل MET GALA 2019، وه��و �أكر حدث يف 
�لتقومي �خلا�س باأحد�ث �ملو�سة، يف متحف مرتوبوليتان 

للفنون يف نيويورك، بح�سور �أهم جنوم �ل�سف �لأول.
وحم��ل �حلف��ل لع��ام 2019، �سع��ار "كام��ب: نوت���س �أون 
فا�س��ن Camp: Notes on Fashion"؛ �أي ح��ب م��ا 
هوغري طبيعي: ما هو م�سطنع ومبالغ فيه، لدرجة �ختفاء 
G -  �لأ�سال��ة و�لق�ساء عليها، كما كان برعاية غوت�سي

.cci
وكان �حل��دث �لأب��رز يف �حلفل �أو �لطالل��ة �ل�سادمة، هي 

�إطالل��ة جاريد ليتو Jared Leto �ل��ذي جاء ببدلة ت�سبه 
�ل�س��رت�ت �مللكية، ويحمل ر�أ�سه ب��ني يديه، ما جعله حمور 

كامري�ت �ل�سحافة على �ل�سجادة �حلمر�ء.
ا جاذبة لالأنظار،  وكانت �طاللة زند�ي��ا Zendaya �أي�سً
بع��د �أن �خت��ارت �أن تظهر ك�سندريال، فيم��ا ظهرت كل من 
Kylie Je Kendall Jenner وكايلي جيرن -  كيند�ل
ner باطالل��ة �أ�سبة ب�سقيقات �سندري��ال، ما �أ�سعل مو�قع 
�لتو��س��ل �لجتماع��ي باجلم��ع ب��ني �لط��اللت �لث��الث، 

و�ملقارنة بق�سة ديزين �ل�سهرية.
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