
انجلينا تتخلى عن شقيقها

إيمي تحاول إخفاء حملها

تامر يدخل موسوعة جينيس

مل يتمك��ن جامي���س، �شقي��ق النجمة اجنلين��ا جويل، من 
موا�شل��ة عمل��ه كم���رف عل��ى مربي��ات اأطفاله��ا. وقد 
وافق��ت النجم��ة عل��ى اإعفائ��ه م��ن مهمت��ه ه��ذه بعدما 
الحظت اأنه ي�شعر بالتعب ال�شديد. وقال م�شدر مقّرب من 
العائل��ة ، مل تعد االأمور �شهلة بعد انف�شال اأجنلينا وبراد 
بيت. وقد بذل جامي�س كل ما يف و�شعه من جهود ليقّدم 
الع��ون الأ�رته يف هذا الظرف الع�شي��ب،  واأ�شاف اأحّب 
كث��راً البق��اء اإىل جانب اأطفال �شقيقته ال���6. اإال اأّن ذلك 
كان عماًل م�شني��ًا بالن�شب اإليه. فقد كان عليه اأن يكون 
دائ��م احل�ش��ور لياًل ونه��اراً. وتابع امل�ش��در: لقد اأ�شيب 
باالإعي��اء، ما جعل اأجنلينا ت�شعر بالقلق وتتفّهم حاجته 

اإىل اأن يتمتع بق�شط من الراحة. 

ح���رت الفنان��ة اإميي �شم��ر غامن وزوجه��ا الفنان 
ح�ش��ن الرداد حف��ل زف��اف م�شطفى جن��ل �شقيقهما 
جم��ال ال�شبك��ي، لتك��ون اإطاللتها مث��ار حديث رواد 
مواق��ع التوا�شل االجتماعي. حم��ل اإميي �شمر غامن 
اعت��ره البع�س وا�شح��ًا من جراء ت�شمي��م الف�شتان 
ال��ذي ارتدت��ه يف احلفل، حي��ث ارتدت ف�شتان��ًا اأ�شود 
اللون وا�شع ومزموم من ناحية البطن، ت�شميه ي�شبه 
كث��راً ت�شامي��م ف�شات��ن احلوامل، مم��ا زاد من �شك 
اجلمه��ور بحملها بالفعل. وظه��رت اإميي �شمر غامن 
يف ع��دة �ش��ور وه��ي تقف بو�شعي��ة جانبي��ة، اأو اأن 
تختب��ئ خلف زوجها ح�شن ال��رداد، مما دفع البع�س 
للتاأكي��د عل��ى اإنها حامل بالفع��ل، ولكنها حتاول اإال 
ينك�شف االأمر حاليًا، لتحاول اأن تخفي بروز بطنها.

ح�شل النجم امل�ري تامر ح�شني على الدكتوراة الفخرية 
يف ال�ش��الم م��ن اجلامعة االأمريكي��ة للعل��وم، ب�شبب دوره 
الكب��ر يف االأعمال اخلرية، والعتباره اأول م�ري يدخل 
مو�شوع��ة جيني���س لالأرق��ام القيا�شية باأك��ر حملة ترع 
بالدم يف العامل. ووفر الفنان ال�شاب مع حمبيه 120 األف 
كي�س دم، ليحطم رق��م دولة ال�شن التي حققت 110 األف 
كي���س دم، ومل يتمكن ح�شني م��ن ا�شتالم جائزة الدكتوراة 
الفخري��ة، نظراً لوجوده خ��ارج م�ر، وت�شلمه��ا بالنيابة 
عن��ه �شقيق��ه االأكر ح�ش��ام ح�شني.  يذك��ر اأن تامر ح�شني 
يوا�ش��ل حاليًا ت�شوير م�شاهده االأخرة من فيلمه "ت�شبح 
عل��ى خر"، املقرر عر�شه يف مو�ش��م عيد الفطر، وي�شاركه 
البطول��ة نور ودرة وم��ي عمر وحممود الب��زاوي، وهو من 

اإنتاج وليد من�شور، واإخراج حممد �شامي.
اأبدت النجمة الأمريكية جنيفر لوران�ض عدم اندها�صها من ت�صابه مالحمها مع الفنانة امل�صرية الراحلة زبيدة ثروت، وذلك يف معر�ض ردها على 

اأغرب الأ�صئلة الأكرث بحثًا عنها عرب موقع "غوغل".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامرا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�ص����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�ص����احة 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�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ض بنا، واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ص����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ص����ة، كما ميكنك 
م�ص����اركة اخلرب اأو اإعادة ن�ص����ره على ح�ص����اباتك اخلا�ص����ة على �ص����بكات التوا�صل 

الإجتماعي كالفي�صبوك 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

  حل��ت الفنانة ال�شاب��ة ميار الغيطي �شيفة يف برنامج "قعدة 
رجال��ة" لتتحدث عن الغرة يف اأي عالقة عاطفية بن الرجل 
واملراأة، لت�شدم خالل احللقة من جراء التفا�شيل التي ك�شفها 
�ري��ف �شالمة اأحد مقدم��ي الرنامج. �ري��ف �شالمة حاول 
تقم���س دور الرجل ال��ذي يغر ب�شدة على زوجت��ه، لدرجة قد 
تدفعه ل�شفعها على وجهها اإذا لزم االأمر، ليخر ميار الغيطي 
اإن��ه من حق��ه اأن يح�ش��ل على كلم��ة ال�ر اخلا�ش��ة بتليفون 
زوجته وح�شاباتها عل��ى مواقع التوا�شل. ميار الغيطي اأبدت 
رف�شه��ا التام مل��ا يقوله �ري��ف �شالمة لتقول ل��ه اأن الرجل 
لي���س من حقه اأن يح�ش��ل على كلمة ال���ر اخلا�شة بزوجته، 
ويقوم باأعم��ال ال� "Detective" اأي املحق��ق، وهنا انفعل 
�ريف �شالمة ب�شبب كلمتها االإجنليزية ليخرها اإنه ذات مرة 
�شف��ع زوجته بع��د نطقها باالإجنليزي. �شدم��ت ميار الغيطي 
م��ن ج��راء كلمات �ريف �شالم��ة، لتوؤكد له اإن��ه لي�س من حق 
الرج��ل اأن يه��ن اأو ي���رب زوجت��ه، فاأن��ه اأمراً غ��ر مقبول 
اإطالق��ًا. برنام��ج "قعدة رجال��ة" يقدم مناذج ع��دة موجودة 
يف املجتم��ع ال�رقي، ليحاول حماورو الرنامج وهم �ريف 
�شالم��ة واإي��اد ن�ش��ار ومك�شي��م خلي��ل اأن يكت�شف��وا رده فعل 

النجمات يف هذا ال�شدد.

اأك��دت الفنانة اأ�شالة ن�ري يف اجلزء الثاين من حلقتها 
يف برنامج "كل يوم جمعة" اإنها حتب جناح الفنان عمرو 
دياب ب�شدة، خا�شة واإن��ه م�ر على النجاح واال�شتمرار 
ب��روح ال�شب��اب.  وعن مدى جناح عمرو دي��اب باالأرقام، 
قال��ت اأ�شالة اأنه رق��م واحد بالفع��ل، اإال اأن هناك �شباب 
تخطوه اإذا حتدثن��ا ب�شكل دقيق، مثل الفنان �شعد املجرد 
الذي حقق جناحًا منقطع النظر يف اأغنيته "اأنت معلم".

 ودعت اأ�شالة للفنان �شعد املجرد اأن يخرج من اأزمته يف 
القري��ب العاجل لتقول: "حبيبي و�شديقي ورفيقي واللي 

اإن �شاء اهلل اأنا بتمنالو من كل قلبي اإنو يفك اأزمته".
 وهن��ا طل��ب االإعالمي عم��رو اأديب من اأ�شال��ة اأن تغني 
مقطع من اأغنية ل�شعد املجرد، لتغني بدورها اأغنية "اأنت 

معلم".
 ويف �شي��اق اآخر، �شكر حمبو �شع��د املجرد الفنانة اأ�شالة 
على كالمها الرائع يف حق جنمهم املف�شل، اإال اأن البع�س 
مل يعجب��ه كلماتها من حمبي عم��رو دياب، الذين وجدوا 
اأن ال��كالم غر دقيق، فكيف نقارن جن��اح اأغنية مب�شوار 

جتاوز ال� 25 عامًا.

شريف سالمة يصدم ميار الغيطي 
بتفاصيل صفعه لزوجته

أصالة تحدث زوبعة بسبب ما 
قالته عن سعد المجرد 


