
نجاة سمية الخشاب من حريق 

لميس تمنع الزيارة عن زوجها 

أنجيلينا جولي في تركيا

جن��ت الفنانة �شمية اخل�شاب من حريق مروع كاد يودي 
بحياته��ا يف �شتديو ت�شوي��ر م�شل�شلها اجلديد "احلالل". 
ويف التفا�شي��ل ا�شتعل حريق يف ديكور احلارة ال�شعبية 
التي مت بنائها لت�شوير اأحداث امل�شل�شل وحتتوي احلارة 
عل��ى اأك��ر من ديك��ور خمتل��ف، وتواج��د اأي�ش��ًا الفنان 
بيوم��ي ف��وؤاد يف الديك��ور ال��ذي مت احلريق في��ه، حيث 
كان يت��م الت�شوي��ر يف ديكور �شقة بيوم��ي فوؤاد و�شمية 
اخل�ش��اب. وقال خمرج امل�شل�شل اأحمد �شفيق اأن اخل�شارة 
كبرية نتيج��ة احرتاق ديك��ور �شقة الفن��ان بيومي فوؤاد 
والفنان��ة �شمية اخل�شاب، م�شيفًا اأنه فور اندالع احلريق 
اأوق��ف الت�شوير وا�شتدعى احلماية املدنية ومت ال�شيطرة 

على احلريق الذي كاد اأن يلتهم الديكور بالكامل.

ك�شف م�شدر من داخل م�شت�شفى ال�شفا باملهند�شني 
التي يرقد فيها االإعالم��ي عمرو اأديب االآن بالعناية 
زوجت��ه  اأن  املالحظ��ة،  حت��ت  لو�شع��ه  املرك��زة 
االإعالمي��ة ملي���س احلدي��دي طلب��ت م��ن امل�شت�شف��ى 
من��ع الزيارة ع��ن زوجه��ا، بح�شب ت�رصيح��ه لفيتو. 
وعل��ى جانب اآخر، نف��ت ملي�س احلدي��دي يف ات�شال 
تليف��وين مع االإعالمي جابر القرموطي ال�شائعة التي 
مت تداولها ب�شدة، وهي اأن عمرو اأديب مل يظهر جمدداً 
عل��ى ال�شا�شة، موؤكدة عل��ى اإنه �شيعود يف اأقرب وقت 

بذات القوة.
واأ�ش��ارت ملي�س احلديدي اإىل اإنها مل ت�شتطع اأن تقدم 
برناجمه��ا "هنا العا�شم��ة" الأن دورها كزوجة اأهم 

لديها من دورها كاإعالمية.

م��ن املق��ّرر اأن ت��زور املمثل��ة العاملية اأجنلين��ا جويل، 
مدين��ة غ��ازي عنت��اب جنوب��ي تركي��ا للم�شارك��ة يف 
م�شل�شل عن الالجئني ال�شوريني بعنوان "ج�رص احلياة".

واأو�ش��ح خم��رج العمل اأي��وب ديرلي��ك اأن��ه توا�شل مع 
ع��دد م��ن النج��وم العاملي��ني للم�شاركة يف ه��ذا العمل 
مث��ل العب كرة الق��دم كري�شتيانو رونال��دو ، م�شرياً اإىل 
اأن "النجم��ني قد يعاني��ان اأزمة الوق��ت لكننا �شنحاول 
و�ش��ع توقيت منا�شب". ويتكون امل�شل�شل من 3 موا�شم، 
ويعر���س يف الوق��ت نف�ش��ه برتكي��ا، اأمري��كا الالتينية 
ودول م��ن ال�رصق االأو�شط. ج��ويل املعروفة باهتمامها 
ب�ش��وؤون الالجئ��ني، والتي ت�شافر حول الع��امل كي ُتقّدم 
امل�شاعدات للمحتاجني، لي�س م�شتغربًا عليها اأن ت�شارك 

بهذه االأعمال. 

اللبنانية الأ�صل،  ال�صابقة ومقدمة الربامج،  لل�صاعات عن اختيارها ملكة جمال ا�صرتاليا  ال�صوي�صرية   IWC Schaffhausen اأعلنت عالمة 
جي�صيكا قهواتي، لتكون �صفرية جديدة لها يف منطقة ال�صرق الأو�صط. 
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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 الكامريا 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�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�صاح����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�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا، واأي�صًا الدخ����ول اإىل اأي �صفحة 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�صارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك اخلا�صة على �صب����كات 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

قال��ت النجم��ة امل�رصية وفاء عام��ر، اإنها لي�ش��ت غا�شبة من 
ق��رار تاأجي��ل م�شل�شلها اجلديد "هج��رة ال�شعاي��دة" لرم�شان 
اإنطالق ت�شويره خالل االأيام  2018، بعدما كان من املقرر 
املا�شي��ة، متهيداً لعر�شه يف رم�شان املقب��ل. واأ�شافت وفاء 
، اأن اأح��داث امل�شل�ش��ل مث��رية وم�شوقة، وت�شتل��زم من ممثليها 
الرتكي��ز ال�شديد، وبالتايل مل يك��ن باالإمكان بدء الت�شوير قبل 
قدوم �شهر رم�شان ب�شتني يوم تقريبًا، الأن تلك امل�شاألة كانت 
�شتوقع املمثلني حتت �شغط كبري، ولذلك اأرى اأن قرار التاأجيل 
كان يف م�شلح��ة امل�شل�ش��ل نف�شه. وي�ش��ارك يف بطولة "هجرة 
ال�شعاي��دة" �ش��الف فواخرج��ي وعم��رو عبد اجللي��ل و�رصيف 
�شالم��ة ور�شوان توفي��ق واأحمد فوؤاد �شليم وم��ي نور ال�رصيف 

وكوكبة من النجوم، وهو من تاأليف نا�رص عبد الرحمن.

�شت املمثلة نادين الرا�شي وقتًا للمعجبني، واأجابت عن  خ�شّ
كّل اأ�شئلته��م يف درد�شة مبا�رصة ع��ر "ان�شتغرام" من دبي ، 
حيث حتدثت ع��ن اأعمالها وم�شاريعه��ا املقبلة، وغريها من 

املوا�شيع االخرى.
نادي��ن اأعلن��ت الأول م��رة اأنه��ا قام��ت بف�ش��خ خطوبتها من 
حبيبها الذي ال يزال جمه��واًل، م�شرية اإىل اأنه "الزال يربطها 
عالقة �شداقة معه، وهو ال�شخ�س الذي �شيف�شل اإىل جانبها، 

حتى لو اأراد كل واحد اأن يكمل حياته لوحده".
نادي��ن اعرتف��ت الأول م��رة اأن م�شل�ش��ل "ال�شقيقت��ان" ال��ذي 
يعر���س له��ا اأدت دورها في��ه باحرتافية عالي��ة، كا�شفة عن 

اإطاللة قريبة لها مع ه�شام حداد يف برنامج "لهون وب�س".
الرا�ش��ي اأ�ش��ارت اإىل اأن ، اأك��ر ما ي�شتفزها ه��و االإ�شتخفاف 
بذكائه��ا الأنه��ا ت�شعر اأن هذا االأمر اإهانه له��ا، م�شرية اإىل اأن 
اأي �شخ�س يحاول ك���رصك وتدمريك عليك اأن تكون على قدر 
امل�شوؤولي��ة لتتخط��ى هذه امل�شكلة التي وقع��ت بها مب�شاعدة 

اهلل. 
كم��ا اأك��دت اأنه��ا ، ال تنزع��ج من النق��د الذي تتلق��اه ولكنها 

تت�شايق من قلة االأدب الذي يتخطاها البع�س.
وك�شف��ت نادي��ن اأن ، الكوميديا تليق به��ا ولكنها مل جتد بعد 

امل�شل�شل الذي يليق لتخو�س هذه التجربة من جديد.
 كم��ا اأعلن��ت اأنها تندم على جتربة "لو م��ا انقطعت الكهربا" 
رغم اأنه ح�شد عدد م�شاهدات كبرية. وعن و�شف اأحدهم لها 
ب�"وح�ش��ة ال�شا�شة" قالت نادين اإن هذه الكلمة كبرية ويارب 

اأكون اأ�شتحقها.

وفاء عامر: لست غاضبة من 
تأجيل "هجرة الصعايدة" 

نادين الراسي تعلن فسخ 
خطوبتها من حبيبها المجهول

ُّتـشـغـل شـبـابـنـا
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اموالك في المصارف 


