
بياعة تنشر فيديو خضوعها للتجميل

مريم على خطى كيم كارداشيان

عال الفارس تتعرض لحادث خطر

على عك���س كثري م��ن الفنان��ات اللواتي يخفني 
اأم��ر قيامهم بعمليات التجميل بل وينكرن الأمر 
متام��ًا، �س��اركت الفنانة ال�س��ورية دمي��ة بياعة 
متابعيها بجل�سة جتميلية خ�سعت لها يف اإحدى 
مراك��ز التجميل للعناية بب�رشته��ا. حيث ن�رشت 
دمي��ة بياع��ة فيديوهات لها ع��ر تطبيق �سناب 
�سات، بثت فيها جميع مراحل تلك اجلل�سة ب�سكل 
تف�سيلي. والتي ت�سمت تنظيفًا للب�رشة، وحقنها 
بحق��ن الروفيلي��و الت��ي تعم��ل على �س��د الوجه 
ومنحه الكث��ري من الن�سارة وال�سب��اب. يذكر اأن 
دمية بياعة كانت ق��د �ساركت موؤخراً يف بطولة 

م�سل�سل البيت الكبري.

ن���رشت املمّثل��ة العراقي��ة واملثرية للج��دل، مرمي 
ح�سني، عر ح�سابها الر�سمي على تطبيق "�سناب 
�س��ات"، جمموع��ة م��ن الفيديوه��ات، ك�سف��ت من 
خاللها ع��ن الهوية املحتملة لطبيب التوليد الذي 
اختارت��ه. واأعلن��ت ح�سني اأّنها ق��د تختار الطبيب 
ال��ذي قام بعملية توليد اأح��د اأبناء جنمة تلفزيون 

الواقع كيم كاردا�سيان، وهو ُيدعى �ستيفن.
 واأّك��دت اأّن "ال�سه��رة ل تهّمه��ا لك��ن طريقة كالم 
الطبي��ب وخرته وم�ستواه هي الأه��ّم"، لفتًة اىل 
اأّن "�سع��ر ال��ولدة يف ميام��ي ي��راوح ب��ني 40 
و100 األ��ف دولر، ح�سب طريقة الولدة، وح�سب 
الطبيب وامل�ست�سفى". و�سّددت على اأّن "هذا طفلي 

الأّول، ولزم يتدّلع اأحلى دلع".

تعر�ست الإعالمية الأردنية عال الفار�س حلادث 
اأثناء تزجلها على اجلليد بقمم ليخ بالنم�سا، بعد 

ا�سطدام اأحد الأ�سخا�س بها.
ن���رشت العالمية مقطع فيديو ع��ر "ان�ستغرام" 
للحظ��ة �سقوطه��ا من اأعل��ى القمة وعلق��ت عليه 
قائل��ة: "احلمدهلل اأنه احل��ادث �سار اآخ��ر النهار 
ر�سو���س وتعدي.. ب�س هذا اأك��ر دليل اين دائمًا 
بح��ايل وال�رشب��ات دائم��ًا جتين��ي م��ن حيث ل 

احت�سب كملت النزلة على وجهي احلمدهلل".
الفيدي��و  م��ع  وا�س��ع  ب�س��كل  اجلمه��ور  تفاع��ل 
وكلماته��ا الطريفة التي اأك��دت فيها اأنها ب�سحة 
جيدة، ولق املقطع اعجاب وتعاطف اللف من 

متابعيها.

بعد �أن متّكنت عد�سات كامري�ت �لبابار�تزي من �لتقاط �سور للنجمة �لعاملية �سكارليت جوهان�سون يف ولية نيويورك �لأمريكية منذ �أيام 
من دون �أن تكون مرتدية خامت �لزو�ج، �أكدت و�سائل �إعالم عاملية �أّنها �نف�سلت �سّرً� عن زوجها �لفرن�سي رومان ديورك.
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الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�لن ، وملتابع����ة �خ����ر �مل�ستج����د�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�ساح����ة �لعر�قي����ة و�لعربية 
ALJOU R  و�لعاملي����ة ، وخلدمة �لخبار �لعاجلة حمل تطبيق  ) �جلورنال (  )

 : �لذكية  �لجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن 

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بن����ا، و�أي�سًا �لدخ����ول �إىل �أي �سفحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ن و�أي�س����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�س����ة، كما ميكنك 
م�س����اركة �خلرب �أو �إعادة ن�س����ره على ح�س����اباتك �خلا�س����ة على �س����بكات �لتو��سل 

�لإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

ً

يف الذك��رى الثاني��ة لرحيل "�سي��دة ال�سا�سة العربي��ة"، الفنانة 
الكب��رية فاتن حمام��ة، اأقام��ت مكتب��ة الإ�سكندري��ة بالتعاون 
مع الدكت��ور حممد عبدالوه��اب زوج الفنانة الراحل��ة، معر�سًا 
توثيقي��ًا، ي�س��م جمموع��ة م��ن مقتنياته��ا، الت��ي �ستحتفظ بها 
مكتبة الإ�سكندري��ة، يف اإطار م�رشوعها لتوثيق م�سرية الراحلة، 
�سم��ن امل�رشوع الأكر وهو توثيق تاري��خ الفن امل�رشي، الذي 

تتبناه اإدارة امل�رشوعات اخلا�سة باملكتبة.
قدم املعر�س بالوثائق وال�سور رحلة فاتن حمامة ال�سينمائية 
والإن�ساني��ة، وق��د ت�س��درت العر�س �س��ور الراحلة م��ع ابنتها 
نادية ذو الفقار، وابنها طارق عمر ال�رشيف، اىل جانب �سورها 

مع الزعماء والروؤ�ساء العرب، وم�ساهري الفن والأدب والثقافة.
كم��ا �سم املعر�س �سه��ادات التكرمي التي ح�سل��ت عليها فاتن 
حمام��ة يف م�سوارها الفني،و �سمل املعر�س اأي�سًا جمموعة من 
وثائ��ق فاتن حمامة و�سوره��ا ال�سخ�سية يف مراحلها العمرية 
املختلفة، ف�ساًل عن مقتنياتها ال�سخ�سية؛ مثل نّظاراتها، �ساعة 
اليد، جواز �سفرها، بطاقة الرقم القومي، وكذلك البورتريه الذي 
ر�سم��ه لها الفن��ان الت�سكيل��ي الكبري عز الدين حم��ودة 1958، 
وجمموع��ة من ال�س��ور العائلي��ة مع ابنيه��ا وزوجه��ا الدكتور 

حممد عبدالوهاب.
الحتف��ال بالذكرى الثانية لرحيل فاتن حمامة مل يقت�رش على 
املعر�س فقط، اإمنا اأُقيمت ندوة حتدثت فيها الكاتبة ال�سحافية 
زين��ب عبدال��رازق عن م�سوار فات��ن حمامة، من خ��الل الكتاب 
ال��ذي األفته عنها و�س��در بعنوان "فاتن حمام��ة"، وهو مبثابة 

�سرية ذاتية عن "�سيدة ال�سا�سة العربية".

يب��دو اأّن الأحداث تت�سارع يف ق�سية حممد الرك، زوج الفنانة 
املغربية دنيا بطمة وطليقته منى ال�سابر، والدة الفنانة ال�سابة 
ح��ال ال��رك، والت��ي اإ�ستطاعت احل�س��ول على حكم م��ن وزارة 
العدل وال�سوؤون الإ�سالمية- اإدارة املحاكم يف مملكة البحرين، 
بح�سان��ة الأولد. وقد اإنت���رشت �سورة للحك��م وامل�ستند الذي 
�س��در ر�سميًا حي��ث يق�سي ب�سّم ح�سان��ة الأولد حال، عبداهلل 
وحمم��د اإىل والدته��م ر�سميًا، ف�ساًل عن دف��ع حممد الرك نفقة 
ل��الأولد 600 دين��ار، كم��ا ت�سليم��ه الأوراق الثبوتي��ة جميعًا 
لل�ساب��ر. كم��ا يتوّجب عل��ى زوج بطمة، دفع تكالي��ف واأق�ساط 
درا�س��ة اأولده الثالثة، واإلزامه دفع اإج��رة ح�سانة 10 دنانري 
�سهريًا، وت�سديد نفقة �سكن وقدرها 300 دينار لطليقته ور�سوم 

وم�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة وُتقّدر ب� 10 دنانري.
وكان��ت ال�سابر، ق��د وّجهت ر�سالة ملتابعيها ع��ر "اإن�ستغرام"، 
قال��ت فيها: "احلمد هلل عل��ى كل �سي اأ�سكركم من كل قلبي وكل 
النا���س اللي وقف��ت معاي اهلل ل يحرمني منك��م يا رب ول من 

حمبتكم".

االحتفال بالذكرى الثانية لرحيل 
فاتن حمامة

والدة حال الترك تستعيد حضانتها

ُّتـشـغـل شـبـابـنـا

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

اموالك في المصارف 


