
ميادة الحناوي تطمئن جمهورها

كيندل جينر تتعرض للسرقة

أماندا سيفريدتتزوج سّرًا

ا�س��تنكرت الفنان��ة مي��ادة احلن��اوي الأخب��ار الت��ي مت 
تداوله��ا يف الف��رة الأخ��رة عنه��ا، باأنه��ا تع��اين من 
مر�ض و�سحتها لي�ست على ما يرام، لهذا تبدو مالحمها 
خمتلف��ة يف اآخر ظهور له��ا. ميادة احلناوي حتدثث عن 
مر�سها بعد �س��ورها التي انت�رشت، لتطمئن جمهورها 
على و�س��عها ال�س��حي م�س��ددة على اإنها تتمتع ب�سحة 
جيدة، نافية كافة ال�سائعات التي طالتها والتي حتدثت 
عن مر�س��ها، وموؤكدة على اأن من ح��ق الفنان اأن يظهر 
بدون و�س��ع م�س��احيق جتميل. وكانت ميادة احلناوي 
قد ا�س��علت مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي يف الأ�س��ابيع 
املا�س��ية، بف�س��ل ن�رش �س��ورتني لها وهي تبدو نحيفة 

للغاية ومالمح تقدم العمر وا�سحة عليها.

عل��ى خطى ما ح�س��ل مع �س��قيقتها جنم��ة تلفزيون 
الواقع كيم كاردا�س��يان ، تعّر�ست العار�سة ال�سهرة 
كيندل جيرن اإىل عملي��ة �رشقة كبرة، حيث مت �رشقة 
جموه��رات بقيم��ة 200 األ��ف دولر م��ن منزلها يف 
لو�ض اأجنلو�ض.والالف��ت اأّن احلادثة مل ينتج عنها اأي 
اأث��ار عنف، حيث اأن باب املن��زل فتح بطريقة عادية 
ولي���ض بعنف.واأبلغ��ت كين��دل ال�رشط��ة عن��د حوايل 
ال�س��اعة الواح��دة �س��باحًا ، ب��اأّن هن��اك جموه��رات 
مفقودة بقيمة 200 األف دولر تقريبًا.وكانت كيندل 
تقي��م حفاًل يف منزله��ا، قبل اأن تغادره عند ال�س��اعة 
اإليه جمّدداً بعد �س��اعة تقريبًا،  12 �س��باحًا، لتعود 

وجتد اأّن الدرج مفتوح وجموهراتها مفقودة.

اأعل��ن النج��م توما�ض ثادو�س��كي خالل حلوله �س��يفًا يف 
برنامج The Late Late Show مع جيم�ض كوردن، 
اأّنه قد تزّوج من خطيبته النجمة العاملّية اأماندا �س��يفريد 
ب�س��كل ���رّشي ي��وم الأح��د املن�رشم، كم��ا واأظه��ر خامت 

الزواج.
وق��ال توما���ض، البالغ من العم��ر 40 عام��ًا: "نحن فقط 
هربن��ا، ذهبنا اإىل بل��د غريب نحن الثنني فق��ط، وفعلنا 

ال�سيء الذي نريده، هذا كّل �سيء".
ي�س��ار اإىل اأّن الثنائي اأعلنا خطوبتهما يف اأيلول/�سبتمرب 
بعد 6 اأ�سهر على عالقتهما، وقد اأعلنت النجمة عن حملها 

بعد �سهرين من اخلطبة.
يذك��ر اأّن توما���ض واأمان��دا التقي��ا للم��ّرة الأوىل خ��الل 

.The Way We Get By امل�ساركة يف م�رشحية

Brad Pitt عن زوجتها املمثلة العاملية  اأّنها كانت ال�شبب يف انف�شال املمثل ال�شهري براد بيت  بعد اأن ذكرت العديد من و�شائل الإعالم العاملّية 
اأجنلينا جويل Angelina Jolie، اأجنبت النجمة الفرن�شّية ال�شهرية ماريون كوتيار Marion Cotillard مولودتها الثانية، من حبيبها 

املمثل الفرن�شي جيلوم كانيت.
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إلى 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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�شتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�شاح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة ، وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

 : الذكية  الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا، واأي�شًا الدخ����ول اإىل اأي �شفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ش����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ش����ة، كما ميكنك 
م�شارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�شره على ح�شابات����ك اخلا�شة على �شب����كات التوا�شل 

الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

يحر�ض النجم جاريد ليتو على التواجد مع اأجنلينا جويل 
كلما �س��نحت له الفر�سة. فقد �سوهد النجمان ليتو وجويل 
يتناولن الع�س��اء يف مطعم »�س��اتو مارمون« ال�س��هر يف 
لو�ض اأجنلي�ض يف نهاية العام املا�س��ي، وبداأت ال�سائعات 
ت���رشي حول وج��ود عالق��ة عاطفية بني الثن��ني. يعرف 
ليتو وجويل بع�سهما منذ زمن بعيد، اإذ التقيا عام 1999 
 ،Girl Interrupted اأو Une vie volée يف فيل��م
وبعده��ا باأربعة اأع��وام يف فيل��م Alexandre لأوليفر 
�س��تون. قيل يومه��ا اإن عالقة عاطفية وجيزة ن�س��اأت بني 
الثنني، ولكن ما من دليل يثبت ذلك، اإىل اأن وقعت جويل 
 Mr & Mrs اأخراً يف غرام براد بيت، �رشيكها يف فيلم
Smith.  بعد انهيار زواج براد بيت واأجنلينا جويل يف 
�سهر �سبتمرب املا�س��ي، يبدو اأن الأخرة جلاأت اإىل جاريد 
ليتو مل�ساعدتها يف تخطي حمنتها الع�سيبة. ومل يخذلها 
ليتو على الإط��الق، اإذ بقي معها على الدوام ومل يفارقها 
البتة. ويبدو اأن �رشارة احلب ا�ستعلت جمدداً بني النجمني، 
ل�س��يما واأنهم��ا ين�س��جمان كث��راً يف التفك��ر. ويق��ول 
املقرب��ون م��ن الثنائ��ي اإن جاريد ميكن اأن يك��ون الرجل 
املث��ايل لأجنلينا اإذا كانت م�س��تعدة جمدداً حلب كبر يف 
حياته��ا. اإل اأن��ه يتوجب عل��ى جويل معاجل��ة الكثر من 
الأزم��ات العالقة حالي��ًا يف حياتها، مثل اإنهاء معامالت 
الطالق واحل�سول على ح�سانة اأولدها. اإنها فرة دقيقة 
وحا�س��مة، حتتاج فيها جويل حتمًا اإىل م�س��اعدة �س��ديق 

خمل�ض مثل جاريد ليتو. 

وا�س��لت الفنانة يا�س��مني �س��ربي متّرده��ا على �س��ورتها كفتاة 
رقيقة ورومان�سّية، واأكدت يف لقاء "الت�رشيحات ال�سادمة"  اأّنها 
ل تع��اين م��ن اأية م�س��كالت عاطفّية، ول يوجد راج��ل "يك�رشها". 
كم��ا اأ�رّشت عل��ى ممار�س��ة الريا�س��ة داخل الأ�س��تديو، وك�س��فت 
ع��ن فوزه��ا �س��ابقًا ببطول��ة اجلمهوري��ة يف ال�س��باحة، واعرفت 
ب��اأّن جماله��ا كان ج��واز مرورها اإىل ع��امل النجومّية وال�س��هرة. 
ت�رشيح��ات يا�س��مني ال�س��ادمة مل تكن م��ع الدمية اأبل��ة فاهيتا، 
واإمنا يف جل�س��ة التعارف مع الدمي��ة كارو، وجاءت املقّدمة كلها 
لرّكز على جمالها واأنوثتها. واأكدت يا�سمني اأّنها تع�سق الريا�سة 
كّلها، اإل األعاب الكرة، وك�س��فت عن ممار�س��تها ريا�س��ة ال�س��باحة 
وراث��ة ع��ن والدتها، وقالت اأّنه��ا مل تتعّر���ض لأي جتربة عاطفية 

ك�رش فيها قلبها، لرّد عليها كارو باأّنها "امراأة �سد الك�رش". 

أنجلينا جولي وجاريد ليتو والحب 
ثالثهما

ياسمين صبري: مافيش راجل 
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