
بيال حديد ترغب بزيارة فلسطين

هبة مجدي تضع مولودها األول

كريس على رصيف الشهرة

�رّصح��ت عار�سة الأزي��اء الأمريكي��ة، الفل�سطينية 
الأ�س��ل، بي��ا حدي��د  اأنه��ا ترغب يف زي��ارة وطن 
اأبيه��ا ووطنه��ا الأم فل�سطني. وقال��ت النجمة اإنها 
"�ستموت من الإثارة" يف حال حدثت هذه الزيارة. 
وتابع��ت النجم��ة البالغ��ة م��ن العم��ر 20 عام��ًا 
حديثه��ا بالقول :" اأ�سعر بحما�سة �سديدة لل�سفر اإىل 
فل�سط��ني، واأكرث بكثري م��ن اأي جمهور قد ينتظرين 
يف بلدي الأم، فاأنا اأرغب يف اأن اأقوم بهذه التجربة 
اأك��رث من اأي �س��يء". ي�س��ار اإىل اأّن عار�سة الأزياء 
كان��ت ق��د زارت دبي موؤخ��راً، ون���رصت العديد من 
ال�س��ور املميزة التي التقطتها هناك. يذكر اأّن بيا 
حدي��د �رّصحت موؤخراً اأّنها فخ��ورة للغاية بكونها 

فتاة م�سلمة، وذات اأ�سل عربي. 

و�سع��ت الفنان��ة هب��ة جم��دي مولودته��ا الأوىل م��ن 
زوجه��ا الفنان حممد حم�سن  ، ليعلن الأخري عن اخلرب 
ال�سعيد عرب �سفحت��ه الر�سمية على الفي�س بوك. وكتب 
حمم��د حم�سن عل��ى �سفحت��ه الر�سمية قائ��ًا: "احلمد 
هلل ن��ورت الدني��ا مولودتن��ا الأوىل  "ده��ب" ب�س��ام. 
ربن��ا يحفظها ويب��ارك لنا فيها ويجع��ل اأيامها بركة 
وخ��ري، واحلمد وال�سكر هلل من قبل ومن بعد". وانهالت 
التعليق��ات من قبل حمبي هب��ة جمدي وحممد حم�سن 
ولطفلتهم��ا  لهم��ا  متمن��ني  ال�سعي��د،  املن�س��ور  عل��ى 
ال�سع��ادة وال�سح��ة. وكان��ت هب��ة جم��دي ق��د ت��زوج 
حمم��د حم�س��ن يف �سهر يوليو املا�س��ي بعد ق�سة حب 
جمعتهما، خال م�ساركتهم��ا يف م�رصحية "األف ليلة 

وليلة".

ن��ال الّنجم كري�س برات جنم��ًة على ر�سيف ال�سهرة 
يف هولي��وود، ليت��ّم تكرميه به��ا اإ�س��وًة باأ�سدقائه 
امل�ساه��ري. و�سجع��ت املمثل��ة اآن��ا فاري���س زوجها 
البال��غ من العمر 37 عام��ًا، وبح�سور ابنهما جاك 
البال��غ من العمر اأرب��ع �سنوات. وم��ن بني احل�سور 
اإىل زمائ��ه  �سلدان��ا بالإ�ساف��ة  اأي�س��ًا زوي  كان 
Guardians Of The Ga l" يف  الآخري��ن 
axy". كري���س كان متحّم�س��ًا ج��ّداً له��ذا التك��رمي 
لدرج��ة م�ساركته مقتطف��ات خاطفة م��ع اجلمهور 
يف وق��ٍت �ساب��ٍق من ه��ذا الأ�سبوع. وحظ��ي املمّثل 
بنجاحاٍت عّدٍة، خ�سو�سًا يف ال�سنوات الأخرية بعد 
 Parks And " لعب��ه دور اأندي دواي��ر يف �سل�سلة

."  Recreation
ذكرت و�سائل �إعالم عاملية، نقاًل عن و�لد �لنجمة �لعاملية �آمرب هريد  ، �لتي �نف�سلت موؤخرً� عن زوجها جنم هوليوود �ل�سهريجوين ديب ، �أّنها ت�ستعد 

للزو�ج من �سديقها �جلديد �إيلون ما�سك.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�الن ، وملتابع����ة �خ����ر �مل�س����تجد�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�س����احة �لعر�قي����ة و�لعربية 
ALJOU R  و�لعاملي����ة ، وخلدمة �الخبار �لعاجلة حمل تطبيق  ) �جلورنال (  )

 : �لذكية  �الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن 

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بنا، و�أي�س����ًا �لدخول �إىل �أي �س����فحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ن و�أي�س����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�س����ة، كما ميكنك 
م�س����اركة �خلرب �أو �إعادة ن�س����ره على ح�س����اباتك �خلا�س����ة على �س����بكات �لتو��سل 

�الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

  

ا على غريالعادة  �ستلع��ب الإعامية اأوبرا وينف��ري  دوًرا بطوليًّ
يف فيل��ٍم جدي��ٍد يتح��ّدث ع��ن هرنيات��ا لك���س ، الم��راأة اّلتي 

اأ�سبحت خاياها و�سيلًة مفيدًة يف جمال الأبحاث الطبّية.
و�ستكون وينفري بطلة الفيلم املعنون "احلياة اخلالدة لهرنياتا 
لك�س ، و�ستكون �رصك��ة "HBO" املنتج الّتنفيذي له.ووفًقا 
للكت��اب الأكرث مبيًعا اّلذي يحمل ال�سم نف�سه، �سيتحّدث الفيلم 
ع��ن ام��راأة اأمريكّية داكن��ة لون الب���رصة ا�سُتوؤ�سل��ت خاياها 
ال�رّصطانّي��ة م��ن دون احل�س��ول عل��ى اإذن عائلتها.و�سُي���رصد 
الفيلم من خال ابنة لك�س اّلتي هي وينفري واّلتي �ستكت�سف 
كي��ف �ساهمت خايا والدتها يف حتقيق اكت�ساٍف طبّي واإن�ساء 
اأّول �سل�سل��ة خاي��ا ب�رصّي��ة خال��دة ت�سّم��ى "HeLa".وكانت 
 The Way of All" ة لك�س مو�س��وع الفيلم الوثائقّي ق�سّ
Flesh" احلائزعل��ى جائزة، واأخرج��ه اآدم كورتي�س .وتعمل 
وينف��ري على ه��ذا الفيلم ب�سغ��ٍف منذ الع��ام 2010، واقت�رص 
ظهور هذه الّنجمة على ال�ّسا�سة الكبرية بت�سّلمها اأدواًرا ثانوّية 
 Theو "Selma" سغ��رية يف ال�ّسن��وات الأخرية يف فيلم��ي�

."”Butler

ع��ربت الفنان��ة ن�رصي��ن طاف���س ع��ن �سعادته��ا باأ�س��داء 
اأغنيتها الأوىل "متغري علي��ي" التي حققت ن�سبة م�ساهدة 
وا�ستم��اع كبرية عرب مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي، حيث 
و�سل ع��دد امل�ساهدات على يوتي��وب اإىل اأكرث من مليوين 
م�ساه��دة، املليون الأول منها كان خال خم�سة اأيام فقط. 
واأك��دت ن�رصي��ن يف مقابل��ة اإذاعي��ة باأنه��ا توقعت جناح 
الأغني��ة ب�س��كل ع��ادي ولكن م��ا حققت��ه ف��اق توقعاتها 
وقال��ت : "ه��ذا الأمر �سجعني ملتابع��ة م�سريتي يف الغناء 
وزاد حما�س��ي لتح�س��ري الألب��وم الكامل ال��ذي �سيت�سمن 
اأنواعًا خمتلفة م��ن الأغاين كاخلليجي، اللبناين، املغربي، 
ال��راي اجلزائري والعراقي، ب��اإذن اهلل �سيكون عمًا جميًا 
ج��داً م��ع اأ�سماء كب��رية يف العامل العربي مبج��ال �سناعة 
الأغ��اين ". وحول خططها خال الفرتة املقبلة اأ�سارت اإىل 
اأنه��ا مل تخ��رت بعد ما هي الأغنية املقبل��ة التي �ستطرحها 
على طريقة "ال�سينغ��ل" ولكن لديها ثاثة خيارات واحدة 
منه��ا عراقية. اأما عن تعاونها م��ع الكاتب وامللحن )اإياد 
الرمي��اوي( يف )متغ��ري عليي( فقالت: " التع��اون مع اإياد 
كان ���رصف كبري بالن�سبة يل كون��ه واحد من اأهم الأ�سماء 
ويعت��رب من مبدعني الكلمات والأحلان يف �سوريا والوطن 

العربي".

ألول مرة أوبرا وينفري في دور 
بطولي

نسرين طافش: اغنيتي الثانية قد 
تكون عراقية 
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