
توأم "لوبيز" يخطف األضواء

نيشان يعتذر من أحالم

"يونيفرسال" تنتج فيلمًا عن مادونا

خللال  الأ�ضللواء  لوبيللز  جينفللر  النجمللة  تللواأم  خطللف 
ظهورهمللا مللع والدتهمللا يف برنامللج تقدملله املذيعللة 
ال�ضهرية، األني دي جينريي�للس، بف�ضل ح�ضورهما الافت 
علللى ال�ضا�ضللة وظهورهمللا بطبللاٍع و�ضلوكيللات خجولة. 
جل�ضللت الإبنللة، اميللي، على الكر�ضللي املجللاور لوالدتها، 
وبللدت باإطالللة جذابللة للغاية بف�ضللل ف�ضتانهللا الأنيق 
الللذي كانت ترتديه يف حلقة الأم�س، وهي اجلاذبية التي 
�ضبهتها األني بجاذبية والدتها. وبينما بدت اإميي مطمئنة 
ورا�ضية بجلو�ضها اإىل جوار والدتها وترت�ضم على وجهها 
ابت�ضامة هادئللة، كان �ضقيقها، ماك�س، اأكرث حركًة داخل 
الأ�ضتوديللو، واختبللاأ يف الأخري داخل الطاولللة اجلانبية 

املوجودة بني الكرا�ضي املخ�ض�ضة ل�ضيوف الربنامج، 

اعتذر الإعامي اللبناين ني�ضان عن تغّيبه عن امللتقى 
الإعامللي العربللي 14 يف الكويللت، حيللث كان مللن 

املقرر اأن يحاور الفنانة الإماراتية اأحام.
 وك�ضللف ني�ضللان، الللذي اأثللار �ضّجة كبللرية يف الفرتة 
الأخللرية ب�ضبللب تعاونلله مللع �ضانللع املقالللب رامللز 
جللال، عن ال�ضبللب وراء هذا الغياب الطللارئ، موجهًا 
ر�ضالللة اعتذار اىل اأحام.  وكتللب ني�ضان، عرب ح�ضابه 
الر�ضمللي على "تويرت": "كان مللن املفرت�س اأن اأتوّجه 
اإىل الكويللت احلبيبة للم�ضاركللة يف امللتقى العامي 
العربللي ١٤ ملحللاورة النجمة اأحللام". وختم: "ولكن 
تدهور �ضحللة والدتي يحول دون ح�ضوري. اأعتذر من 

احل�ضور ومن املنّظمني ومن القديرة اأحام". 

اأعلنللت �ركللة "يونيفر�ضللال بيكت�للرز" اإنتاجهللا لفيلم  
)طمللوح �ضقراء( حول حيللاة املغنية الأمريكيللة ال�ضهرية 
مادونللا.  ويحظللى امل�للروع مب�ضاركة مايللكل دي لوكا 
وبريللت راترن كمنتجني واإليز هولنللدر ككاتبة �ضيناريو. 
و�ضتللدور اأحللداث الفيلللم حللول �ضبللاب املغنيللة مادونللا 
وحتديداً يف بداية عقد 1980 حينما بداأت الفنانة العمل 
علللى اإطللاق اأول األبللوم لهللا واكت�ضفت ال�ضعوبللات التي 
تواجلله الن�ضللاء يف هذا املجللال، ويف نف�للس الوقت كانت 
ت�ضتمتللع بحياتهللا العاطفيللة املزدهللرة واأوىل خطواتها 
يف �ضبيللل ال�ضهللرة.  وانتقلللت مادونا مللن ميت�ضجان اإىل 
نيويللورك يف عللام 1978 بحثللًا عن م�ضتقبللل لها داخل 
عللامل الرق�للس لكللن �ريعللًا مللا اكت�ضفللت حبهللا للغناء 

وتاأليف الأغاين. 
التقى كل من الالعب الأرجنتيني ليونيل مي�سي Leonel Messi والربتغايل كري�ستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo، املمثلة العاملية 

جوليا روبرت�س Julia Roberts، بعد لقاء الكال�سيكو الذي �سج به العامل يوم الأحد املا�سي.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�س����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�س����احة 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�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 

الإجتماعي 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

  

  اأّن الفنللان هللاين رمللزي اختللار العا�ضمللة اللبنانيللة 
"بللريوت"، وبالتحديللد منطقة "القرنللة ال�ضوداء" وهي 
اأعلللى قمة يف لبنللان، وتقع يف جبللل املكمل يف ق�ضاء 
ال�ضنّيللة يف �ضمللال لبنللان، م�رًحا لت�ضويللر برناجمه 
اجلديللد للمقالللب، ملو�ضم رم�ضللان 2017.  وقد اأ�رف 
هللاين على التجهيزات النهائّية لت�ضوير حلقات املو�ضم 
اجلديد، ويبدو اأّنه تفاو�س مبا�رة مع النجوم، لت�ضوير 
احللقللات باأ�رع وقت ممكن، واملوؤكللد اأّن هذا الأ�ضبوع 
�ضي�ضهللد ت�ضوير حلقات مع النجللوم: اأمري كرارة، وداليا 
البحللريي، وفيفللي عبللده .  تفا�ضيل املقلللب تدور حول 
"بللريوت"،  اللبنانيللة  العا�ضمللة  يف  جنللم  ا�ضت�ضافللة 
وي�ضتقللّل ال�ضيللارة مع فريللق العمللل للت�ضوير يف جبال 
لبنللان، و�ضللط املناظللر الطبيعّيللة، واأثنللاء ال�ضعود اإىل 
منطقللة "القرنللة ال�ضوداء"، تنجللرف ال�ضيللارة من اأعلى 
جبللال لبنان، وتبللدو على حافة الهاويللة وال�ضقوط من 
اأعلللى اجلبل، ويللدّب الفللزع والرهبة واخلللوف فى قلب 
ال�ضيللف، ويبللداأ هاين يف مفاجللاأة ال�ضيللف، ويظهر له 

معّلًقا: ب�س انت خفت وقلبك وقع يف رجليك.
ُيذكللر اأّن عللدًدا كبللرًيا مللن م�ضل�ضللات رم�ضللان، �ضيتّم 
ت�ضويللر بع�س م�ضاهدهللا اخلارجّية يف بللريوت، بديًا 
اإعللداد  اأوروبللا، ويتفاو�للس فريللق  الت�ضويللر يف  عللن 
الربنامج معهللم، للم�ضاركة يف ت�ضوير املقلب، جماملًة 

للنجم هاين رمزي.

تعر�ضللت الفنانللة التون�ضية فريال يو�ضللف ملوقف حمرج 
يف كوالي�للس م�ضل�ضلهللا اجلديللد "ال�ضاهللر"، بعللد خلودها 
للنللوم عقللب تعاطيهللا حلقنللة بعللد اإ�ضابتهللا بنزلللة برد 
�ضديدة. وعلمت م�ضادر ، اأن فريال اأخذت احلقنة ا�ضتجابة 
لن�ضيحللة اأحللد اأ�ضدقائها، ولكللن تبني اأنهللا حتتوي على 
ن�ضبللة من املخدر، اإذ مبجللرد و�ضولها اإىل موقع الت�ضوير، 
خلللدت للنللوم رغًمللا عنهللا، ولكنهللا �رعان مللا تداركت 
املوقللف، و�ضللورت م�ضاهدهللا و�ضللط حالللة مللن ال�ضحك 
انتابللت اأ�للرة امل�ضل�ضللل. م�ضل�ضللل "ال�ضاهر" مللن بطولة 
حممد فوؤاد وح�ضن يو�ضف ورغدة واأمرية هاين وعمر ح�ضن 
يو�ضف واإجني �رف، من تاأليف تامر عبد املنعم، واإخراج 

يا�ر زايد.

مقالب هاني رمزي دخلت مرحلة 
الخطر في بيروت

"حقنة" تجبر فريال 
على النوم في "الضاهر"


