
حال ترتدي الحجاب

مايا تطلق الدويتو مع ابنتها

نبيلة تبحث عن طفلة يتيمة

التترك  ال�صغتترة حتتا  البحرينيتتة  النجمتتة  �صاركتتت 
جمهورهتتا عرب �صبتتكات التوا�صتتل االجتماعي �صورة 
لها باحلجاب، ما اثار ت�صتتاوؤالت امل�صتخدمني واجلدل 
بينهتتم، بخا�صتتٍة اأن الن�تتر جتتاء بعتتد انتهتتاء ق�صيتتة 
ح�صانتها، بفوز والدتها منى ال�صابر �صد والدها موفق 
حممتتد الرك، اإذ حكمت املحكمة ال�رعية اال�صتئنافية 
الكربى ل�صاحلها. وكانت النجمة ال�صغرة اأّكدت مراراً 
اأنهتتا تريد العي�ش مع والدها وزوجته الفّنانة املغربية 
دنيتتا بطمتتة ال والدتهتتا، اأمتتام الق�صتتاء ويف اأكرث من 
ت�ريح م�صّور عتترب ح�صاباتها على �صبكات التوا�صل 

االجتماعي. 

اأطلقت الفنانة مايا دياب اأغنية "برا�صيني" بتوزيع 
جديد وباإيقاع �ريع وراق�ش، كما اإ�صتعانت باإبنتها 
كاي وقدمتتت االأغنية معهتتا على �صكل دويتو، بعد اأن 

اإ�صتبدلت بع�ش الكلمات العربية بكلمات اأنكليزية.
 ويبتتدو اأن مايتتا ديتتاب باتتتت حتر�تتش علتتى جتديد 
اأغنيتهتتا، كمتتا فعلت متتع اأغنية "كتتدة بر�صه تغيب" 
واليتتوم مع اأغنيتتة "برا�صيني"، كما حتر�تتش اأي�صًا 
علتتى ظهتتور اإبنتهتتا كاي معهتتا، يف اإطاالتهتتا ويف 
اأعمالهتتا، حيتتث كان لهتتا اإطالتتة خا�صتتة يف عيتتد 
ميادهتتا كما علتتى غاف اإحدى املجتتات مبنا�صبة 
عيتتد االأم. من ناحية اأختترى ت�صتعد مايا دياب لطرح 
اأغنيتتة باللهجتتة امل�رية متتن كلمات اأمتتر طعيمة، 

اأحلان زياد برجي وتوزيع هادي �رارة،

قالتتت النجمتتة امل�ريتتة نبيلتتة عبيد، اإنهتتا تبحث 
حاليتتًا عتتن طفلتتة يتيمتتة لكفالتهتتا، تعوي�صتتًا عن 
�صيتتاع حلمها باالأمومة، بعد اأن كر�صت حياتها يف 

خدمة الفن، بح�صب قولها. 
واأ�صافت عبيتتد، اأن فكرة كفالة اليتيم تراودها منذ 
�صنوات، ولكن اهلل مل يهدها بعد للطفلة التي تكفلها، 
الأنها تبحث عن طفلتتة ولي�ش طفل، م�صرة اإىل اأنها 

ترف�ش فكرة التبني.
وتابعتتت ، البتتد من وجتتود موا�صفتتات معينة بهذه 
الطفلتتة، اأهمها اأن اأحبها وحتبني، ولكني اأعي جيداً 
اأن هتتذه اخلطوة ت�صتلزم اإجتتراءات معينة لتنفيذها، 
ولكني لن اأتوانى عنها خال املرحلة املقبلة، الأنها 

موجودة يف نيتي.
بعد �أقل من عام، �نف�سلت �لنجمة �لأمريكية �آ�سلي �أول�سن Ashley Olsen عن حبيبها ريت�سارد �سا�سز Richard Sachs، بح�سب ما ذكرت 

و�سائل �إعالم �أجنبية.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب 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�سارك����ة �خل����رب �أو �إع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك �خلا�سة على �سب����كات �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

�صيكتتون حمبي النجمني هيتتا عبد ال�صام وزوجهتتا فوؤاد علي 
علتتى موعد مع جتربة درامية جديدة ت�صتتور حاليًا يف احياء 
ومناطتتق عتتدة متتن مدينتتة الكويتتت العا�صمة حتتتت عنوان " 
كام ا�صفتتر" متتن تاأليتتف الكاتبتتة متترمي ن�صر ومتتن اخراج 
الفنانتتة هيا عبد ال�صام ومن انتاج �ركة �صنيار وي�صارك يف 
بطولتتة العمتتل العديد من جنوم ال�صاحتتة الفنية اخلليجية مثل 
عبتتر احمد و فوؤاد علتتي وروان املهدي واآخريتتن. ورغم تكتم 
الزوجتتان علتتى جتربتهما اجلديدة غر ان بع�تتش امل�صاهد قد 
ت�ربتتت اىل مواقتتع التوا�صل االإجتماعتتي لتك�صف عن مامح 
العمتتل التتذي تدور احداثه حتتول مدى تاأّثتتر االأ�صخا�ش بكام 
النا�تتش متتن حواليهم فيمتتا يتعّلتتق بحياتهتتم ال�صخ�صية وما 
�صابتته، باالإ�صافة اىل االإ�صاعات التي قد ُتطلق عليهم من قبل 
بع�صهتتم، وهتتذه ما ُيقتتال عنها �صحافتتة �صفتتراء اأو ابت�صامة 

�صفراء "كذب ونفاق". 

يف ت�ريحتتات جريئتتة جداً اأكتتدت الفنانتتة اال�صتعرا�صية 
لو�صتتي، خ�صوعها ل�صبع جراحات جتميتتل، م�صرة اإىل اأّنها 
تعّر�صت "للحب�ش �صهرين" داخل منزلها، بعد جراحة لنفخ 
ال�صفاه اأجرتها خافًا لن�صيحة الطبيب، بينما توزعت بقية 
اجلراحتتات على اأجتتزاء متعددة من ج�صدهتتا. لو�صي ك�صفت 
عتتن ا�صمها احلقيقي وهو اأنعتتام، خال حوارها مع الدمية 
"كارو"، يف برنامج "اليف من الدوبلك�ش"، ، ولكن اأو�صحت 
اأّن ا�صتتم لو�صي لي�ش ا�صمهتتا الفني كما يظن البع�ش، ولكنه 
اال�صم الذي اختارته والدتها عند والدتها، ولكّن االأب اأ�ّر 
علتتى قيدهتتا يف �صجتتات االأحتتوال املدنيتتة با�صتتم اأنعام، 
واأكتتدت اأنها ولدت يف منطقتتة عابدين، ورق�صت الأول مرة 
وهتتي يف التتت9 من عمرهتتا، واأّن طولهتتا 169 �صم، وتعاين 
فوبيتتا االأماكتتن املغلقتتة . اأبتتدت لو�صي ندمهتتا على تقدمي 
فيلتتم "مذكرات �صّيئتتة ال�صمعة"، واأكتتدت غرتها من فيفي 
عبده والفنانة دينا، واعرفتتت باأنها قّدمت "الفوازير" يف 
الوقتتت ال�صائتتع، مثلها مثل اأّي فنان غامتتر بتقدميها، بعد 
النجتتاح االأ�صطوري لت"نيللي، و�ريهان، و�صمر غامن، كما 
ك�صفت عن �رقة كّل ماب�صها اال�صتعرا�صّية، وقّدمت فقرة 
ا�صتعرا�صيتتة عن "الفرف�صة الزوجيتتة"، موؤكدة اأّن كّل �صيدة 
يجتتب اأن تدّلع زوجهتتا، الأّن الرجل يحتتتاج اإىل راق�صة يف 
منزله، واأو�صحت اأّن الرق�ش اأنوثة وفن، ولي�ش ابتذااًل كما 

يظّن البع�ش.

هيا عبد السالم وفؤاد علي 
يلتقيان في "كالم أصفر"

لوسي  :  تعّرضت "للحبس 
شهرين"

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

انهيار االقتصاد


