
شيماء تتراجع عن االعتزال

جيني أسبر تخضع لجراحة في كتفها

سارة سالمة تهاجم رجب

�رشع��ت النجم��ة الكويتي��ة القدي��رة حي��اة الفه��د يف 
ت�صوي��ر اأحدث اأعماله��ا الدرامية ال��ذي يحمل عنوان 
"رمان��ة" وي�صارك فيه نخبة من النجوم. ورغم تكتم 
الفه��د عل��ى اأبط��ال عمله��ا غ��ر اأن مواق��ع التوا�صل 
ك�ص��فت خرباً �ص��اراً جلمهور الفنانة �ص��يماء علي التي 
�ص��بق واأعلنت اعتزالها الفن، غر اأن �ص��ورة "�صيلفي" 
ل�ص��يماء م��ع الفهد اأث��ارت العديد م��ن التكهنات حول 
عودتها اإىل ال�ص��احة جم��دداً حيث �ص��يماء اأكدت اأنها 
ع��ادت جمدداً من خالل م�صل�ص��ل "رمان��ة" لتقف اإىل 
جوار القديرة حياة الفهد خالل �صهر رم�صان املقبل.

وكان املخ��رج ح�ص��ام حج��اوي ق��د اأعل��ن ع��ن ب��دء 
الت�صوير مب�صاركة جمموعة من فناين اخلليج

خ�صع��ت الفنانة ال�صورية جيني اإ�ص��رب لعملية جراحية 
يف كتفه��ا وذلك بع��د ف�صل حماوالت الع��الج الطبيعي 
والفيزيائ��ي ال��ذي قامت ب��ه يف بروت خ��الل االأ�صهر 
االأخرة . وكانت جيني اإ�صرب قد تعر�صت حلادث منزيل 
قبل مدة طويلة حيث �صقطت عن درج املنزل وتعر�صت 
لر�صو�ص قوي��ة يف القف�ص ال�صدري والكتف وحاولت 
عالج��ه طبيعيًا لفرتة طويل��ة، اإال اأن االأمور يف النهاية 
احتاج��ت اإىل تدخل جراحي و�صتخ�صع لنقاهة ق�صرة 

بعدها ت�صتمر حتى الع�رشين من ال�صهر احلايل .
واأك��دت جين��ي ، اأنه��ا �صت�صاف��ر اإىل االإم��ارات بعده��ا 
للم�صارك��ة بعمل م�رشح��ي بعنوان "باي ب��اي" برفقة 
اأندريه �ص��كاف وحممد خر اجل��راح وقا�صم ملحو وهو 

من اإخراج �صامل اجلنيبي.

حل��ت الفنان��ة �ص��ارة �صالم��ة �صيف��ة يف الربنام��ج 
االإذاع��ي "الليل��ة عن��دك" لتتح��دث ع��ن العدي��د من 
اأمورها الفنية وال�صخ�صية، وامل�صاكل التي قيل اإنها 

افتعلتها ومنها اأزمتها مع الفنان حممد رجب.
 �ص��األ املذيع �ص��ارة �صالمة عن خالفه��ا مع الفنان 
حمم��د رج��ب االأخر، وال��ذي على اإثره اأك��د يف ذات 
الربنام��ج اإنه ل��ن يتعامل معها جم��دداً، على الرغم 
م��ن اإن��ه ال يوجد م�ص��اكل �رشيحة بينهم��ا، لتجيب 
بدورها اإنها ه��ي االأخرى لن تتعامل معه.  وتابعت 
�ص��ارة �صالم��ة حديثها باأنها ل��ن تتعامل جمدداً مع 
حممد رجب الأنه �صخ�صية "غريبة"، واإنه عمل معها 
مواقف عدة ، لهذا لن تتعامل معه يف الفرتة املقبلة 

مرة اأخرى.

الثالث والع�سرين ، وا�ستخدمت  اأف�سل احتفال ممكن بعيد ميالده  اأ�سغاري على  اأن يح�سل �سديقها اجلديد �سام  حر�ست بريتني �سبري�س على 
ح�سابها ال�سخ�سي على ان�ستغرام لن�سر �سور لهم واأي�سا �سورة للكعكة اخلا�سة بعيد ميالده.
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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�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�س����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�س����احة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة ، وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

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

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

االإجتماعي كالفي�سبوك 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

بخالف ما ن�رش على املوقع الر�صمي ملهرجان فا�ص للمو�صيقى 
الروحي��ة، نفت الفنانة املغربية اأ�صم��اء ملنور خرب م�صاركتها 
في��ه، ع��رب تدوين��ة ن�رشته��ا عل��ى �صفحته��ا الر�صمي��ة مبوقع 
التوا�ص��ل االإجتماع��ي "في���ص بوك" ج��اء فيها:" لق��د مت ن�رش 
اإع��الن عن م�صاركت��ي يف مهرجان فا���ص للمو�صيقى الروحية 
يف املوق��ع الر�صمي للمهرج��ان، قبل توقيع اأي عق��د اأو اتفاق 
يخ��ول الإدارة املهرج��ان االإعالن ع��ن امل�صارك��ة". واأ�صافت، 
ب�صب��ب عدم جديته��م يف التعامل مع اإدارة اأعم��ايل، قررت اأن 
اأعت��ذر من جمهوري عن لقائه��م يف مهرجان فا�ص، كما اأنني 
ال اأن��وي مقا�ص��اة اجله��ة املنظم��ة عل��ى االأمر غ��ر املقبول، 
يف انتظ��ار تق��دمي اعتذار م��ن قبلهم على ع��دم االحرتافية يف 
التعام��ل". وت�صاءل��ت، اأعلم �صدي��د العلم اأن اجلمه��ور املغربي 
ُيقدر الفنان املغربي، و�صوف يتفهم موقفي من رف�ص التعامل 
مع��ي به��ذا الت�صاهل.. كما اأت�ص��اءل لو قام��ت اإدارة املهرجان 
بنف���ص الفعل مع فنان اأجنبي كي��ف �صتكون العاقبة؟". عالمة 
ا�صتفه��ام تركتها ملنور لل�صحافة وجلمهورها الذي وجهت له 

كامل االحرتام والتقدير.

تعر�صت النجمة العاملّية اأديل ، ملوقف حمرج على امل�رشح اأثناء 
حفل��ة لها يف مدين��ة بريزبن االأ�صرتالية. فق��د هاجمت بعو�صة، 
مغنّي��ة الب��وب الربيطانية وهي تتحدث م��ع جمهورها من على 
امل���رشح، فم��ا كان منه��ا اإال اأن بداأت ترك���ص.   وانت�رش الفيديو 
امل�صحك الذي يوّثق اللحظ��ة، ب�صكل كبر على و�صائل التوا�صل 
االجتماع��ي، حي��ث ظهرت "اأديل" وهي ت���رشخ عندما �صاهدت 

�ص��ة  لبعو تق��رتب منها، قب��ل اأن ترك�ص ا
بعيداً  عنه��ا حي��ث حاول��ت اأديل ، قلي��ال 
ب  �صتيع��ا املوقف وتفادي االإحراج.ا
اإىل  اأّن اأديل كان��ت قد ا�صتغلت ي�ص��ار 

للتاأكي��د حفله��ا  ا�صرتالي��ا،  يف 
اأّنه��ا  جلمهوره��ا 
ر�صميًا  تزوج��ت 
حبيبه��ا  م��ن 
ن  �صيم��و

كونيكي .

أسماء لمنور ترفض المشاركة 
في مهرجان فاس

أديل تتعرض لهجوم على 
المسرح


