
ميسون تتجه إلى الصحافة

كينان يدخل عالم السالطين

كريس يسعى لالرتباط بلوبيز

�أعلن��ت �لفنان��ة �ل�شورية مي�ش��ون �أبو �أ�شعد ع��ن م�شاركتها 
بعم��ٍل م���رصي ليك��ون �أوىل �إطاللته��ا بالدر�م��ا �مل�رصية 
ب�ش��كل فعلي بع��د م�شاركتها مب�شل�ش��ل " �ل�شلطان و�ل�شاه " 
�ل��ذي �شّم جنوم �شورين وم�رصي��ن وعرب. �لعمل �جلديد 
ملي�ش��ون هو " ق���رص �لع�شاق " من تاألي��ف حممد �حلناوي 
و�إخ��ر�ج �أحم��د �شق��ر ولفت��ت �النتب��اه �إىل �أنها ت��وؤدي يف 
�لعم��ل �شخ�شي��ة "�شلمى" وه��ي �شحافي��ة م�رصية تبحث 

عن جمموعة من �حلقائق ما يدخلها يف مغامر�ت كبرية.
و�أّك��دت مي�ش��ون �أنه��ا �عت��ذرت ع��ن �مل�شارك��ة باأكرث من 
عم��ل �شوري ب�شبب عدم قدرتها عل��ى �لتن�شيق بن مو�عيد 
�لت�شوي��ر ودر��ش��ة �الإخ��ر�ج، حيث كانت مي�ش��ون مر�ّشحة 

الأد�ء �أحد �أدو�ر �لبطولة يف م�شل�شل " ترجمان �الأ�شو�ق.

بعد غي��اب د�م ملدة عامن يعود �لفن��ان �لرتكي كينان 
�إميريز� �أوغلو، �ملعروف ب�»�إيز�ل« �أو »عمار �لكو�شويف«، 
�إىل �ل�شا�ش��ة جم��دًد�، حي��ث ي�شتع��د لتج�شي��د �شخ�شي��ة 
�ل�شلط��ان حمم��د �لف��احت يف �مل�شل�ش��ل �لتاريخ��ي �ل��ذي 
�شيتن��اول حياته، و�تفق كينان م��ع �ل�رصكة �ملنتجة �أن 
يبد�أ �لت�شوير خالل �لفرتة �ملقبلة ليبد�أ عر�ض �لعمل بعد 

�شهر رم�شان �ملبارك مبا�رصًة. 
ويحظى �لفنان كينان �إميريز� �أوغلو ب�شعبية كبرية د�خل 
تركيا وخارجها، وحتديًد� يف �لوطن �لعربي، بعد �لنجاح 
�لكب��ري �لذي حققت��ه �مل�شل�شالت �لتي لع��ب دور �لبطولة 
فيها، و�أبرزها »دموع �لورد« حيث ج�شد �شخ�شية »عمار 

�لكو�شويف«، وم�شل�شل »�إيز�ل« و»�لقب�شاي«.

بينم��ا تعي�ض �لنجم��ة �لعاملي��ة جينيفري لوبي��ز حياًة 
�شعي��دًة م��ع حبيبها �لالع��ب �ل�شابق لفري��ق نيويورك 
يانكي��ز �أليك���ض رودريغ��ز ، ف��اإّن �لنجم كري���ض بر�ون 
يتمّنى �أن يك��ون رجل �أحالمها. وتابع��ت �مل�شادر �أّن 
�جلمي��ع يظن ب��اأّن كري�ض رج��ٌل �شطح��يٌّ وال يو�عد �إال 
ن�ش��اء ح�شن��او�ت، �إال �أن كري�ض حن يفّك��ر باالرتباط 
بجينيفري فال�شبب لي�ض جمالها وحده، بل الأنها بنظره 
�أّم ��شتثنائية. وهو ي�شعى جاهد�ً لالرتباط بامر�أة حتّب 
�الأوالد وت�شتطيع �أن تعّلم �بنته كيف ت�شبح �إمر�أة .. �أمٌر 
بالتاأكيد ال ي�شتطيع هو فعله  و�أ�شارت �مل�شادر �إىل �أن 
كري���ض باإمكانه �أن يرى جينيف��ري وهي تعّلم رويالتي 
�لغن��اء، وكيفي��ة ت�شفي��ف �ل�شعر، و�أن تتب��ادال �أطر�ف 

ُتوّجت ال�ساّبة بولينا بوبوفا Polina Popova ملكًة على عر�ش جمال رو�سيا، يف خالل حفٍل يف قرية بارفيكا يف العا�سمة الرو�سية مو�سكو.�حلديث باللغة �الإ�شبانية.  
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�شع �لكامري� على �شورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

االن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة 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�ش بن����ا، واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة 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�سارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك اخلا�سة على �سب����كات 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

  

  تد�ول��ت مو�ق��ع �لتو��شل �الجتماعي �أنب��اء ��شتجابة �ملغنّية 
�أنغام ل�"و�شية" و�لدها �ملو�شيقار حممد علي �شليمان، بعدما 
�أعلن �شع��وره باقرت�ب "�الأجل"، و�أّكدت ه��ذه �الأنباء �أّن �أنغام 
�شع��ت الإج��ر�ء م�شاحل��ٍة م��ع و�لدها بع��د خ�ش��اٍم ��شتمّر 15 
عام��ًا كامل��ة، و�أّنها ب�شدد جتدي��د �لتعاون �لفّن��ي معه، وهذ� 
كّل��ه غري دقي��ق، فاأنغام قامت بت�شوية �الأم��ور مع و�لدها منذ 
ع��اٍم كامٍل وقامت �شابقًا بن�رص �ش��ورٍة له مع �أوالدها وعّلقت 
عليها مبا يوؤكد �أنه ال توجد �أزمات بينهما.  �ل�شائعات �نطلقت 
عقب ن�رص �ملو�شيقار حممد علي �شليمان "و�شية" عرب ح�شابه 
�ل�شخ�ش��ي مبوقع "في�ض بوك" قال فيه��ا:" لدي �إح�شا�ض قوي 
بقرب �الأجل )و�هلل �علم( �أو�شيكم باأمي �شت �حلبايب وحبايب 
باب��ا �أنغ��ام وغن��وة وخال��د و�أحم��د وحبايب جده عم��ر وعبد 
�لرحم��ن ويا�شن فهم قرة عين��ى .. �شدقوين".  و�عترب �لبع�ض 
�لر�شالة موجهة الأنغام لدفعها للت�شالح، وهذ� غري دقيق، فقد 
مت��ت �مل�شاحلة بالفعل �لعام �ملا�ش��ي، وقامت �أنغام بزيارة 
و�لده��ا �أثناء معاناته من �أزم��ٍة �شحّيٍة طارئٍة، وقامت وقتها 
بن�رص �أّول �شورٍة له برفقة �أحفاده منها، كما توقفت �أنغام عن 
مناق�ش��ة تاريخها من �ل�رص�عات مع و�لده��ا منذ ذلك �لوقت، 
وحتى �الأوبري��ت �خلا�ض مب�شت�شفى �رصط��ان �الأطفال، �أعلنت 
�أخباره منذ �لعام �ملا�شي وقيل وقتها �أن �لنجم مدحت �شالح 
�شي�شاركه��ا �لغن��اء.  حتى �لعد�ء �لتاريخ��ّي �ل�شهري بن �أنغام 
و�شقيقتها غن��وة �نتهى، ون�رصت غنوة موؤخ��ر�ً مقطعًا م�شور�ً 
له��ا وهي ب�شيارتها تدندن مع �ش��وت �شقيقتها �أنغام �أغنيتها 

�الأخرية "عن فرح غايب".

نف��ت �لنجم��ة �ل�شوري��ة ن�رصين طاف���ض ما تد�ولت��ه بع�ض 
تعّر���ض �لكاتب �ل�ش��وري مازن طه ومدي��ر �رصكة " مار�ض 
برودك�ش��ن " الأزم��ٍة قلبيٍة ح��اّدٍة يف بريوت حي��ث مت نقله 
عل��ى �لفور الأح��د م�شايف �لعا�شم��ة �للبناني��ة وتو�جد يف 

�لعناية �لفائقة قبل �أن ي�شتعيد وعيه من جديد.
بدورها طماأنت �لكاتبة ن��ور �شي�شكلي زوجة �لكاتب مازن 
ط��ه �أ�شدقائه وحمبي��ه و�أّكدت �أن �حلال��ة �لعاّمة ملازن قد 
حت�شن��ت و�أن��ه �شيخ�ش��ع للمر�قبة وملزيد م��ن �لفحو�شات 

�لطبية خالل �لفرتة �لقادمة.
ُي�شار �إىل �أن " �رصكة مار�ض ميديا برودك�شن " �لتي يديرها 
م��ازن �شتطل��ق باك��ورة �أعماله��ا وه��و م�شل�ش��ل " مذكر�ت 

ع�شيقة �شابقة ".
وكت��ب م��ازن ه��ذ� �ملو�شم م�شل�ش��ل " كر�ميل " م��ن بطولة 

�لنجمة �للبنانية ماغي بو غ�شن.

حقيقة الصلح بين أنغام ووالدها 
بعد خصام استمّر 15 عامًا

الكاتب مازن طه يتعّرض ألزمة 
قلبية 


