
إليسا تستعد لـ "عكس اللي شايفينها"

انتصار تضرب منة عرفة 

مي كساب تدعم زوجها "أوكا"

�أعلن��ت �لفنانة �إلي�صا �أنها �ص��وف تبا�رش بت�صوير 
�أغنية "عك�س �للي �صايفينها" حتت �إد�رة �ملخرج 
�إجن��ي جمال، حي��ث ن�رشت �صورة له��ا مع �إجني 
ع��ر ح�صابه��ا �لر�صمي عل��ى موق��ع "في�س بوك" 
وتوجه��ت �إىل "�لفانز" قائلة "ه��ل �أنتم بانتظار 
�صايفينه��ا" م��ع  �لل��ي  "عك���س  �أغني��ة  ت�صوي��ر 
�ملخرجة �إجني جمال"؟ �لالفت �أن �لي�صا �إعتمدت 
ل��وك جديد يف �إطالالتها، وبد� و�صحًا �لتغيري يف 
مالحمه��ا كما يف ل��ون �صعره��ا، حي��ث �إعتمدت 
�لل��ون �الأحم��ر �لد�ك��ن، وه��ي �مل��رة �الأوىل �لتي 
تعتم��د فيه هذ� �لل��ون، خ�صو�ص��ًا و�نها حتر�س 

على �لتم�صك باللون �لبني. 

�عرتف��ت �لفنان��ة �نت�صار خالل وج��ود �لفنانة �ل�صاعدة 
من��ة عرف��ة �صيف��ة يف برناجمه��ا "نف�صن��ة"، ب�رشبه��ا 

لالأخرية يف كو�لي�س م�صل�صل "ر�جل و�صت �صتات".
بد�أت �العرت�فات تتو�ىل، عندما �صاألت بدرية طلبة �إحدى 
مقدم��ات برنام��ج "نف�صنة" �ل�صيفة من��ة عرفة عن �صبب 
ق�صه��ا ل�صعره��ا، لتجيب على �لفور حت��ى تتجنب �رشب 

�نت�صار لها.
وحتدث��ت �نت�صار عن �الأمر باأنها كانت متازح منة عرفة 
عندم��ا كان��ت طفل��ة �صغ��رية يف م�صل�ص��ل "ر�ج��ل و�صت 

�صتات"، لتقوم ب�رشبها حتى تتقن حفظ دورها.
ومزح��ت من��ة عرفة ح��ول �الأم��ر، باأنه��ا ق�ص��ت �صعرها 
�لطوي��ل حت��ى تتجنب ج��ذب �نت�صار لها م��ن خ�صالتها 

يف �لكو�لي�س.

دعم��ت �لفنان��ة مي ك�ص��اب زوجه��ا �لفنان �ل�صعب��ي �أوكا 
بعدم��ا �أوقفت��ه �ل�رشط��ة خالل �صف��ره �إىل دول��ة �الأمار�ت 
برفق��ة �صديقه �أورتيجا حيث مت �إلقاء �لقب�س عليهما بناًء 
على وجود ��صمهما بقو�ئم �ملمنوعني من �ل�صفر بتعليمات 
�أمني��ة م��ن م�صلح��ة �جل��و�ز�ت. وق�ص��ى �أوكا و�أورتيج��ا 
ليلتهم��ا يف ق�صم �ل�رشطة بانتظار قر�ر �لنيابة يف �لق�صية 
�لت��ي ُح��ددت لها جل�ص��ة 12 ني�صان للنظر به��ا، علمًا باأن 
�صب��ب �لتوقي��ف �لذي �أكدت��ه �ل�رشطة هو تزوي��ر يف �أور�ق 
�لقي��د �لعائلي �لتي ��صتخدماه��ا ال�صتخر�ج جو�ز�ت �ل�صفر 
�خلا�ص��ة بهما. هذ� ومن �ملقرر �أن ي�ص��در قر�ر باإبقائهما 
حمبو�ص��ني على ذمة �لق�صية حتى موع��د �جلل�صة �أو �إخالء 
�صبيلهم��ا موؤقتًا، علمًا ب��اأن عقوبتهما قد ت�صل للحب�س يف 

حال �إد�نتهما بالتزوير.  
غالبًا ما يتم الظن باأن ابنة ري�س وذر�شيبون هي اأختها ولي�شت ابنتها, وال�شبب ال�شبه الكبري بينهما وحتى اختياراتهما املت�شابهة للأزياء , وظهرت 

املمثلة اأكرث من مرة وهي ترتدي اأزياء م�شابهة لأزياء ابنتها اإيفا, وحتى ت�شريحات ال�شعر. 
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�شتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�شاح����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�شواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س بن����ا, واأي�شًا الدخ����ول اإىل اأي �شفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ش����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ش����ة, كما ميكنك 
م�شارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�شره على ح�شابات����ك اخلا�شة على �شب����كات التوا�شل 

الإجتماعي كالفي�شبوك 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

ذكرت و�صائل �إعالم عاملّية، �أّن جنمة تلفزيون �لو�قع �ل�صهرية 
كري�س جيرن، �نف�صلت عن حبيبها كوري غامبل �لذي ي�صغرها 
بنحو 30 عامًا. وذك��رت و�صائل �إعالم �أمريكية، �أّن �النف�صال 
ج��اء بناًء على رغبة كري�س جي��رن، �إذ �إّنها ترغب بق�صاء وقت 
�أط��ول مع �أفر�د �أ�رشتها وبناته��ا، بعيد�ً عن �أّي عالقات �أخرى 
تبعده��ا عنه��م. �إاّل �أّن �لثنائ��ي، وعر متحدث ر�صم��ّي عنهما، 

جمل��ة  �ل�صائع��ات  ه��ذه  كّل  �أك��د� نفي��ا  كم��ا  وتف�صي��اًل، 
�إىل �أّن عالقتهم��ا عل��ى �أح�صن ما  ي�صار  ير�م. 

�صوى �أّن كري�س مل ترتبط عاطفّيًا  باأح��د 
زوج��������ها ك��وري غامبل، منذ حتّول 
حي����������ث �الأول برو�س جيرن جن�صّيًا  ،
بكوري  عالقته��ا  ل�����������م��دة �مت��دت 

�أّن كري���س  جي��رن عام��ني. ُيذك��ر 
حني دعمت موقف زوجها �ل�صابق 
حتول جن�صّيًا، �إذ كتبت على 

�إح��دى �صفحاتها �خلا�صة 
�لتو��ص��ل  مو�ق��ع  يف 
�الجتماع��ي :"ال ميكنن��ي 

�أن �أ�صّمي��ه زوج��ي فقط 
و�أَب  عام��ًا،   25 مل��دة 

�أوالدي ، ب��ات باإمكاين 
�أن �أ�صّميه "بطلي".

م��رت �لذك��رى �ل���40 رحي��ل �لعندلي��ب �الأ�صمر عب��د �حلليم 
حاف��ظ، و�ل��ذي ت��ويف �إث��ر �إ�صابت��ه مبر���س �لته��اب �لكبد 
�لوبائ��ي. ويبدو �أن عب��د �حلليم حافظ كان ي�صع��ر باأن �أجله 
قد �ق��رتب عندما تاأخ��رت حالته �ل�صحية و�صاف��ر �إىل لندن 
ودخل م�صت�صف��ى كينجر كولدج، وكان ير�فق عبد �حلليم يف 
رحلت��ه �الأخرية �صقيقته علية و�صقيقه حممد �صبانه و�صحاته 
وفردو���س �أبناء خالت��ه.  ويف هذه �لرحلة �أو�صى عبد �حلليم 
حاف��ظ عائلت��ه م��ن بينه��م �صقيقته �لك��رى علي��ة و�صقيقه 
حممد �صبان��ه، �أن يظل باب منزله مفتوح��ًا د�ئمًا ال�صتقبال 
حمبيه،وه��و م��ا تفعل��ه �لعائلة كل ع��ام يف ذك��رى رحليه. 
ون�ص��ت �أي�صًا على �الهتمام باإرث��ه ومنزله، وظل منزل عبد 
�حللي��م حاف��ظ �لكائن مبنطق��ة �لزمالك كما ه��و مبقتنياته، 
�ص��و�ء �مل�صحف، مالب�صه �ملوج��ودة يف �خلز�نة �خلا�س به، 
 ،"AH" من�صفت��ه �ملطبوع عليها �حلرفان �الأوالن من ��صمه
و�ملخدة �لتي �صهدت حلظ��ات مر�صه، حتى �أن �لعالمة �لتي 
يف �ل�رشير ماز�لت موجودة.  �أما جدر�ن �ملنزل فتحولت �إىل 
لوح��ة كبرية دون عليها عليها حمبوه كلمات �حلب و�لرثاء، 

وعبار�ت من �أغنيات �لر�حل �لعندليب عبد �حلليم حافظ.

كريس جينر لم تنفصل عن حبيبها

وصية عبد الحليم حافظ تخرج 
إلى النور بعد 40 عامًا من وفاته


