
معجزة تؤدي إلى شفاء نادين 

اتهام غادة بخطف طائرة

إبن رامي "فرخ البط عوام"

 ك�سف��ت املمثل��ة اللبناني��ة نادي��ن الرا�سي ع��ن معجزة 
ح�سلت معه��ا، خل�ستها من مر���ض ال�سغط الذي كانت 
تع��اين من��ذ �سن��وات، م�س��رة اإىل اإنه��ا عندم��ا دخل��ت 
امل�ست�سف��ى يف الأ�سب��وع املا�سي طل��ب منها اأن تتوقف 

عن تناول الأدوية، لنها مل تعد يف حاجة اإليها.
 وقال��ت نادين يف ت�سجيل �سوتي "�سار معي �سي كتر 
حلو وم���ض متوقعتو اأب��داً، عندما دخل��ت اإىل امل�ست�سفى 
الطبي��ب اأوقف يل اأدوية ال�سغط بعد �س��ت �سنوات، وهنا 
اأري��د اأن اأ�سك��ر ربي وك��ل من ي�سّلي لأجل��ي واللي �سار 
مع��ي معجزة".  ي�سار اإىل ان نادين دخلت امل�ست�سفى يف 
الأ�سبوع املا�سي، ب�سبب وعكة �سحية ب�سيطة اأملت بها، 

ثم ما لبثت اأن غادرتها. 

الإع��ان  مر�س��ي  تام��ر  امل���ري  املنت��ج  ن���ر 
الرتويج��ي الأول مل�سل�س��ل "اأر���ض ج��و" للفنان��ة 
غ��ادة عب��د ال��رازق وال��ذي �سيعر���ض ح�ريًا يف 
م���ر. وظهرت غادة فيه ب�سخ�سية م�سيفة جوية 
ي�سك الأمن امل�ري يف تورطها بحادث اختطاف 
طائرة، فيما ظهر عدد من الفنانني بالإعان منهم 
حمم��د كرمي، فري��ال يو�سف، اأحم��د مالك ويو�سف 

عثمان.
"اأر���ض جو" كتب��ه حممد عبد املعط��ي ويخرجه 
حمم��د جمعة، وي�س��ارك يف بطولت��ه جمموعة من 
الفنان��ني علم��ًا باأن��ه التع��اون الأول ب��ني غ��ادة 
واملنت��ج تامر مر�سي الذي ي�سعى من الن للتعاقد 

معها على م�روع درامي لرم�سان 2018. 

ن�رت داليدا زوجة الفنان رامي عيا�ض مقطع فيدو 
ق�س��ر لزوجه��ا واإبنهم��ا اآرام وهم��ا يعزفان على 
البيانو خال غناء رام��ي اأغنية اجلديدة "يا حبيب 
القل��ب". داليدا علقت عل��ى الفيديو الذي ن�رته عرب 
ح�سابها الر�سمي على موقع "اإن�ستغرام":" يا حبيب 
القلب مع والده". وكان رامي عيا�ض قد طرح اأغنية 
"يا حبيب القلب" قبل يومني وهي من كلمات جنمة 
"ذا فوي�ض" نداء �رارة واأحلان وتوزيع جان ماري 
ريا�س��ي. ي�سار اإىل اأن رام��ي عيا�ض كان قد اإ�ستاأذن 
عا�س��ي احلاين قبل طرح اأغني��ة "يا حبيب القلب" 
نظ��راً لت�سابه الأ�سماء بينها وبني مع اأغنية عا�سي 
اجلديدة "حبيب القلب"، والتي �ستحمل اأي�سًا عنوان 
األبومه اجلديد الذي �سي�سدر منت�سف ال�سهر احلايل.

تقدم منتج فيلم London Fields كري�س هانلي Christopher Hanley اإىل املحكمة بدعوى ق�شائية بحق املمثلة الأمريكية ال�شهرية 
اآمرب هريد Amber Heard. وذلك لعدم خ�شوعها ل�شروط التعاقد ورف�شها اأي�شا ح�شور عر�س الفيلم.
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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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

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

عربت املمثلة الأمريكية �سكارليت جوهان�سون عن "ده�ستها" 
م��ن ت�ريحات اأدلت به��ا اإيفانكا ترام��ب يف الآونة الأخرة 
وقالت فيها اإنها تف�سل اأن تكون مدافعة عن ق�سايا من وراء 
الكوالي�ض يف اإدارة الرئي�ض دونالد ترامب ولي�ض علنا.  وقالت 
جوهان�س��ون يف كلم��ة خال قمة امل��راأة يف نيوي��ورك ، اإنها 
اأ�سيب��ت بخيبة اأمل ب�سبب ت�ري��ح اإيفانكا خال مقابلة يف 
برنامج )60 دقيقة(.  واأ�سافت جوهان�سون "اإنها تلك الفكرة 
ب��اأن وراء ك��ل رجل عظيم ام��راأة عظيمة- ماذا ل��و اأنها تقف 
اأمام��ه اأو بج��واره اأو تق��ف مبفردها؟... اإنها فك��رة عفا عليها 
الدهر وغر خاقة على الإطاق واأعتقد اأنها ت�ستحق الزدراء 
فع��ًا.  ومل ي��رد ممث��ل لإيفانك��ا ترامب على طل��ب بالتعقيب. 
وقدمت جوهان�س��ون )32 عاما( جنمة فيلم )اأفينجرز( تقليداً 
�ساخ��راً لإيفانكا ترام��ب يف م�سهد متثيلي ه��زيل يف برنامج 
)�سات��رداي نايت ليف( الكوميدي ال�سهر املا�سي و�سف ابنة 
ترام��ب الكربى باأنها "متواطئة" داخل اإدارة اأبيها.  وجاء هذا 
و�س��ط ت�ساوؤلت عن ت�س��ارب م�سالح حمتمل بع��د اإعان نباأ 
اأنه��ا �ست�سبح م�ست�سارة لأبيها ب�سكل غر ر�سمي و�سيخ�س�ض 
له��ا مكتب يف اجلناح الغربي بالبي��ت الأبي�ض.  وقال ترامب 
بع��د ذل��ك اإن دورها �سيكون اإ�ست�ساري��ًا ل تتقا�سى عنه راتبًا 
وذل��ك لتهدئة املخ��اوف املتعلق��ة باأخاقي��ات العمل، وقال 
اإنه��ا �ستن�سم اإىل زوجها جاريد كو�سرن وهو م�ست�سار للرئي�ض 

يتمتع بنفوذ قوي.  

وافق الفريق الطّبي املعاِلج للنجمة اأينت عامر، على خروجها 
م��ن غرفة الرعاي��ة املركزة بع��د ثاثة اأي��ام متوا�سلة، عانت 
فيه��ا ح�سا�سي��ة ال�سلف��ا، وت�سّببت يف هبوط ح��اد ب�سغط الدم 
لي�س��ل ل���60 على 40، وه��و م��ا اأدى لإغماء متك��رر، وتوّرم 
باأغل��ب اأنح��اء اجل�سم، وم��ن املقرر بق��اء الفنان��ة ال�سابة يف 
امل�ست�سف��ى لثاث��ة اأيام اأخ��رى، اإىل حني التاأكد م��ن تعافيها 
متام��ًا م��ن اأعرا���ض احل�سا�سية.  اي��نت ذهب��ت للم�ست�سفى مع 
ب��دء اأعرا���ض ح�سا�سية ال�سلف��ا، نتيجة تعاط��ي "علبة كاملة" 
م��ن عق��ار �سيبرتين، م��ن دون اخل�سوع لختب��ار احل�سا�سية، 
ومع تفاق��م حالتها مّت نقلها مل�ست�سفى اآخر، واُتخذ على الفور 
ق��رار اإخ�ساعها للرعاي��ة املركزة، بعد معاناته��ا مع الهبوط 
احلاد يف �سغ��ط الدم، وتقرر متابعة حالته��ا ال�سحّية لثاثة 
اي��ام متوا�سلة، وبعدها ميكن اأن تغادر امل�ست�سفى للمنزل مع 

التزام الراحة.

سكارليت جوهانسون تنتقد 
تصريحات إيفانكا ترامب

بعد استقرار حالتها.. آيتن 
عامر تغادر العناية المركزة 
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انهيار االقتصاد


