
كلينتون ترد الجميل لكايتي بيري

وفاة الكوميدي تشارلي ميرفي

أيمن زيدان يمدد اختطافه بنفسه!

اأّن املر�س��حة للرئا�س��ة الأمريكّي��ة ال�س��ابقة  يب��دو 
هي��اري كلينت��ون  ت�س��عى جاه��دة ل��رّد اجلمي��ل، 
ال��ذي قّدمت��ه له��ا النجم��ة العاملّية كايت��ي بريي ، 
اأثناء حملته��ا النتخابّية، وت�س��تمر فيه حتى الآن. 
فق��د ن�رشت النجمة �س��ورة لكلينتون عرب ح�س��ابها 
اخلا���ص عل��ى ان�س��تغرام، وه��ي ترت��دي ح��ذاًء من 
جمموع��ة اأحذيته��ا اجلديدة، و�س��ّمي احلذاء با�س��م 
"هياري" البالغة من  "The Hillary". وقامت 
العمر 69 عامًا، بالرتويج بطريقتها اخلا�س��ة خلط 
الأحذي��ة، الذي متتلكه النجمة البالغة من العمر 33 
عام��ًا، مو�س��حة اأّن هناك خ�س��م %25 لل�س��يدات 

ملنا�سبة الأعياد. 

 واف��ت املنية الكوميدي الأمريكي ت�س��اريل مرييف، الأخ 
الأك��رب للممث��ل اي��دي م��رييف، بع��د �رشاعه م��ع مر�ص 
�رشط��ان ال��دم ال��ذي اأخف��اه ف��رتة طويلة ع��ن جمهوره. 
وذكرت و�سائل العام الربيطانية اأن مرييف )57 �سنة(، 
ت��ويف اأم يف م�ست�س��فى مبدين��ة نيوي��ورك. وقالت عائلة 
مرييف يف بي��ان لها:"ن�س��عر باحلزن ال�س��ديد مع فقدان 
ابننا و�س��ديقنا واأخينا ت�س��اريل. ت�س��اريل م��اأ ا�رشتنا 
باحل��ب وال�س��حك، ولن يغي��ب ع��ن اأذهاننا. �س��كراً لكم 
على التعازي". وو�سل ت�ساريل اىل هوليوود بعدما عمل 
كحار�ص �سخ�س��ي لأخيه ايدي يف بداية حياته املهنية، 
وكان ت�ساريل قد قال �سابقًا انه "مولع جداً باأخيه اإدي".

وتاأل��ق ت�س��اريل يف العر�ص الكوميدي "ديف ت�س��ابيل"، 
 .Jungle Fever :وظهر اأي�سًا يف اأفام عدة من بينها

اأعلن الفن��ان القدير اأمين زيدان عن متديد عرو�ص 
م�رشحي��ة "اختط��اف" حت��ى الع�رشي��ن من �س��هر 
اأبري��ل احلايل على م�رشح احلمراء بدم�س��ق نتيجة 

القبال اجلماهريي الكثيف .
وق��ال اأمين زيدان : "ي�س��تمر عر���ص امل�رشحية ما 
دام اجلمه��ور اجلميل يط��رق باب امل���رشح، وذلك 

يوميًا يف ال�ساد�سة م�ساًء".
كثيف��ًا  جماهريي��ًا  اإقب��اًل  امل�رشحي��ة  وت�س��هد 
بالإ�س��افة اإىل ح�س��ور عدد كبري م��ن جنوم الفن 
والإع��ام . من جه��ة اخرى و عق��ب انتهاء عر�ص 
العمل امل�رشحي �سيتابع اأمين زيدان ت�سوير دوره 
يف بطولة فيلم " م�س��افرو احل��رب " للمخرج جود 

�سعيد .
مالأ الثنائي جنيفر غارنر وبن اأفليك اأوراق الطالق ر�ضميًا بعد عامني تقريبًا من اإعالن انف�ضالهما. فقد وقعا عرائ�ض الطالق الودي بالرتا�ضي يف 

املحكمة دون الإ�ضتعانة مبحام.

بغداد
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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�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�ضتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ضاح����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�ضواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ض بن����ا, واأي�ضًا الدخ����ول اإىل اأي �ضفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ني واأي�ض����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ض����ة, كما ميكنك 
م�ضارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�ضره على ح�ضابات����ك اخلا�ضة على �ضب����كات التوا�ضل 

الإجتماعي كالفي�ضبوك 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

 

 
تلق��ت اجلمعية الفرن�س��ية املغربية تاأكيداً م��ن وزارة العدل 
الفرن�س��ية مبغادرة �سعد املجرد اأ�س��وار �سجن فلوري، تنفيذاً 
لقرار قا�س��ي احلريات، واأكدت اجلمعية اأن التما�ص املدعي 
الع��ام الفرن�س��ي �س��يتم النظ��ر فيه اأمام القا�س��ي بح�س��ور 
�س��عد يوم الثاثاء املقبل. اجلمعية اأعلنت �س��ابقًا اأنها تلقت 
اخط��اراً من وزارة العدل الفرن�س��ية بقرب الفراج عن �س��عد 
املج��رد، و�س��باح الي��وم اجلمعة، مت ار�س��ال برقي��ة عاجلة 
من اجلمعية لل��وزارة ملعرفة ا�س��باب تاأجيل اطاق �رشاحه 
رغ��م تلبيت��ه ل��كل ال���رشوط، وردت ال��وزارة بتاأكي��د نهائي 
يفيد مبغادرة �س��عد لأ�س��وار ال�س��جن متوجهًا ملن��زل والديه 
يف باري���ص، وتفعي��ل املراقب��ة بال�س��وار اللك��رتوين، حتى 
ي��وم الثاث��اء املقبل حيث يتوجه �س��عد للمحكمة ملناق�س��ة 

معار�سة املدعي العام الفرن�سي والنيابة العامة.

وال�س��تفزازات  للم�س��ايقات  وهب��ي  هيف��اء  الفنان��ة  تتعّر���ص 
وال�س��ائعات بني فرتة واأخرى، وكاأّن هناك من يحاول ا�ستهدافها 
فنّيًا. هيفاء وهبي، التي كانت قد عرّبت خال الفرتة املا�سية عن 

�سيقها من التغريدات التي ت�سل عرب ح�سابات وهمية. 
ولكن ما ح�سل، اأثار غ�سب هيفاء وهبي اأكرث واأكرث، حيث ن�رشت 
بع�ص املواقع الإلكرتونية اأخباراً ت�سري اإىل �رشب بالأيادي ح�سل 
بينه��ا وبني اإحدى املمثات، خال ت�س��وير م�سل�س��ل"احلرباية"، 
عندما طلبت املخرجة مرمي اأحمدي اأن يح�س��ل ت�س��ارب بينهما، 
لك��ن املمثل��ة �رشبت هيفاء �رشبًا مربحا،ما دف��ع بالأخرية للرد 
بطريق��ة انفعالي��ة، وهنا تدخل��ت دينا، حيث كان م��ن املفرت�ص 
اأن تدخ��ل املعرك��ة اإىل جان��ب هيفاء ح�س��ب م��ا يقت�س��ي الدور، 
وم��ن كرثة تقّم�س��ها لل��دور دخل��ت املعركة بطريق��ة لفتت انظار 
اجلمي��ع.   بينم��ا ن�رش موقع اآخر هذا اخل��رب بطريقة خمتلفة، حيث 
اأ�س��ار اإىل وقوع م�س��اجرة بني هيفاء وهبي ودينا من جهة، وبني 
اإح��دى املمث��ات م��ن جه��ة اأخ��رى، عندم��ا طلب��ت املخرجة من 
املمثل��ة اأن ت���رشب هيفاء بطريقة تبدو طبيعية ، وهذا ما ح�س��ل 
فع��ًا، ولكن هيفاء غ�س��بت وقطعت الت�س��وير، وانهالت بال�رشب 
عليها مب�س��اعدة دينا. هيف��اء املتواجدة حالي��ًا يف م�رش، وحيث 
كانت اأ�رشة م�سل�س��ل "احلرباية" قد احتفلت بعيد ميادها ال�س��هر 
املا�س��ي، اأك��دت اأّن كل ال��كام ال��ذي كتب عار عن ال�س��حة ، ول 
توجد كلمة واحدة �س��حيحة من كّل الكام الذي كتبوه"، وتابعت 
، وكّل املمثلني يتعاملون  " اأجواء الت�سوير طبيعية وعادية جّداً 

مع بع�سهم باحرتام".

أخيرًا.. 
المجرد خارج أسوار السجن

من يحاول اإلساءة إلى هيفاء 
وهبي؟

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

انهيار االقتصاد


