
مي كساب تخطط لالعتزال

ترامب ينتظر حفيده التاسع

سيرين تبتعد عن اإلعالم

خا�ش��ت النجم��ة م��ي ك�ش��اب اأول جترب��ة ح��وار م�شرتك��ة 
م��ع زوجها املط��رب ال�شعب��ي اأوكا وجمهوره��ا عرب موقع 
"تويرت"، وك�شفت عن عدة مفاجاآت اأبرزها تفكريها اجلاد 
يف اعت��زال التمثي��ل، ولكن بع��د تقدمي ق�شة حي��اة الزاهدة 
رابعة العدوية بعمل درامي، كما متنت تقدمي ال�شرية الذاتية 
للفنان��ة املعتزلة �شادي��ة ب�رشط اأن حت�شل عل��ى موافقتها 
اأوًل. م��ي تلقت الأ�شئلة م��ن جمهورها عرب ها�شتاق بعنوان 
"ا�ش��األ اأم فريدة" و�شاحبها زوجها املطرب ال�شعبي اأوكا 
، وتلق��ت يف البداي��ة �ش��وؤاًل حمرج��ًا ح��ول ردة فعله��ا ل��و 
عر���ض عليها التخل��ي عن زوجها مقاب��ل 9 ماليني دولر، 
وجاءت اإجابتها مفاجئة للجميع موؤكدة اأنها �شتجد طريقة 

للح�شول على الرثوة الهائلة بدون ترك زوجها.

اأعل��ن اإيري��ك ترام��ب اأن��ه وزوجته ينتظ��ران طفلهما 
ترام��ب  دونال��د  الأمريك��ي  الرئي���ض  اأن  اأي  الأول، 
�شي�شبح ج��داً للمرة التا�شعة بعد ب�شعة �شهور. وغرد 
اإيري��ك عرب ح�شاب��ه على"تويرت" قائ��اًل: "ي�شعدنا اأنا 
ولرا اأن نعل��ن لك��م اأنن��ا �شن�شي��ف �شبي��ًا اإىل طاقم 
ترم��ب يف �شبتمرب/اأيل��ول. في��ا لها من �شن��ة مذهلة 
واإنه��ا لنعمة كبرية!" و�رشعان ما وجه لهما الرئي�ض 
الته��اين، مغرداً: "اأنا فخور و�شعي��د كثرياً بكما". هذا 
الطفل �شيكون احلفيد التا�شع لرتامب البالغ من العمر 
70 عام��ًا وال��ذي له 5 اأولد م��ن 3 زوجات. يتوىل 
اإيري��ك ترامب مع �شقيقه البك��ر دونالد جونيور اإدارة 
جمموعة ترامب التي تعن��ى با�شتثمارات العائلة يف 

الوليات املتحدة واخلارج يف جمالت متنوعة.

طالب��ت نقيب��ة الفنان��ني املحرتف��ني يف لبن��ان �شادي��ة 
زيت��ون دوغان، النجمة اللبنانية �شريي��ن عبدالنور بعدم 
الإدلء ب��اأي ت�رشيحات �شحافي��ة وتليفزيونية لو�شائل 
الإعالم، عن اأزمتها الأخرية مع نقيب الفنانني ال�شوريني 
زهري رم�شان، حلني بدء ت�شوير م�شاهد م�شل�شلها اجلديد 
"قنادي��ل الع�ش��اق" داخ��ل الأرا�شي ال�شوري��ة.   وعلمت 
م�ش��ادر اأن �شريي��ن �ش��وف ت�شاف��ر اإىل �شوري��ا، الأ�شبوع 
املقب��ل، لب��دء ت�شوي��ر اأوىل م�شاه��د م�شل�شله��ا اجلدي��د، 
املقرر عر�شه يف رم�ش��ان املقبل، ومن املقرر اأن تلتقي 
رم�ش��ان ف��ور و�شولها لطي �شفح��ة تلك الأزم��ة ب�شكل 
معل��ن للجمي��ع، ل�شيم��ا اأن الأخ��ري اأعل��ن ع��ن ترحيب��ه 
بقدومه��ا اإىل �شوري��ا للت�شوير فيها، نافي��ًا ما تردد عن 

اإ�شداره قرارات مبنع دخولها.
تعترب ن�ت�يل بورمت�ن الع�مل احلقيقي لنج�ح فيديو كليب اأغنية جيم�س بليك اجلديد My willing heart"", ولكن املف�ج�أة الكبرية هي انه 

ن�ت�يل يف مرحلة متقدمة من احلمل.  
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن , وملت�بع����ة اخ����ر امل�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ص�ح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والع�ملي����ة , وخلدمة االخب�ر الع�جلة حمل تطبيق  ) اجلورن�ل (  )

 : الذكية  االجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كت�بة كلمة اجلورن�ل يف خ�نة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيق�ت ميكن 

اإيج�����د التطبي����ق اخل��س بن�����, واأي�صً� الدخ����ول اإىل اأي �صفحة وق����راءة تعليق�ت 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برن�مٍج مع����ن واأي�ص����ً� كت�بة اآرائ����ك اخل��ص����ة, كم� ميكنك 
م�ص�رك����ة اخل����رب اأو اإع�����دة ن�صره على ح�ص�ب�ت����ك اخل��صة على �صب����ك�ت التوا�صل 

االإجتم�عي ك�لفي�صبوك Facebook بكت�بة كلمة اجلورن�ل .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

اأجاب الإعالمي ني�شان على 25 �شوؤال مع الإعالمية �شارة 
دندراوي يف برنامج تفاعلكم، ليك�شف من خالل اإجاباته 
الكث��ري من �شخ�شيته، واأ�رشار من الربنامج اخلا�شة به مل 
يك�شفها من قب��ل. ني�شان رف�ض الإف�شاح عن ا�شم اأ�شخف 
فنان��ة ا�شت�شافها يف م�ش��واره الإعالمي، موؤكداً على اإنها 
ممثلة وتعلم جيداً مدى كرهه لها، لأنها �شخ�شية مدعية.

وع��ن ال�شوؤال الذي ندم على طرحه، اأجاب ني�شان اإنه �شعر 
بال�شيق يف ذات مرة، على �شوؤال وجد اإنه كان غري مالئمًا 
لطبيعي��ة ال�شهر الكرمي رم�شان. ورف���ض ني�شان ب�شدة اأن 
ي�شاف��ر اإىل تركي��ا يف يوم من الأي��ام، لأن الأتراك ت�شببوا 
يف مذبحة الأرمن، واإنه رمبا ي�شافر يف حالة واحدة فقط، 
وهي اأن يتم العتذار لالأرمن ب�شكل ر�شمي من قبل تركيا. 
واأ�ش��ار ني�شان اإىل اأكرث النتقادات التي توجه له، مثل اإنه 
يتعم��د احلدي��ث باللغة العربي��ة كا�شتعرا���ض لف�شاحته، 

واإنه ي�شغط على خمارج احلروف ب�شكل مبالغ فيه.

حل��ت الفنان��ة ي���رشا يف برنامج �شاحب��ة ال�شع��ادة لتتحدث عن 
م�شواره��ا الفن��ي، كا�شف��ة الكث��ري م��ن الأ���رشار لأول م��رة. ي�رشا 
حتدث��ت عن عالقته��ا بالفنان الراحل اأحمد زك��ي، لرتوي حكاية 
ع��ن خالفهم��ا ال��ذي ح��دث يف كوالي�ض اأح��د الأف��الم، ورد فعله 
ال�ش��ادم جتاهها. وقالت ي���رشا اإنها يف اإحدى املرات 
وج��دت اأن اأحمد زكي منزع��ج منها، ويرف�ض 
احلدي��ث معه��ا ولكنه��ا مل تك��ن تع��رف 
�شب��ب ذلك، ليم��ر اأ�شبوع كام��ل وهو ل 
يتح��دث معه��ا، مما دفعه��ا لتخاذ 
ق��رار با�شتف��زازه. واأ�شافت ي�رشا 
اإنه��ا ن��ادت لإح��دى العامالت 
يف الفيلم طالبة منها اأن تذهب 
اأن  لتخ��ربه  زك��ي  لأحم��د 
الطع��ام جاهز. اأحمد زكي 
ي���رشا  كالم  م��ن  �شع��ق 
ليدخ��ل عليه��ا غا�شبًا ، 
لتخ��ربه باأنه ل يتحدث 
اأ�شب��وع  مل��دة  معه��ا 
وهن��ا  م�شكلت��ه؟،  م��ا 
اأحم��د زكي  رد عليه��ا 
بغ�ش��ب: "م��ا اأنا م�ض 

فاكر اأنا زعالن ليه".

نيشان يكشف عن أسخف فنانة 
استضافها

ألول مرة يسرا تكشف عن 
سبب خالفها مع أحمد زكي 

تـشـغـل شـبـابـنـا
اموالك في المصارف
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