
منة تتعرض لوعكة صحية 

خالف هيفاء وهبي ونجالء بدر؟

إيمان العاصي بغطاء الرأس 

ك�ضف��ت الفنان��ة امل�رصية منه ف�ض��ايل تعر�ضها 
لوعكة �ضحية �ضديدة اأدت اىل دخولها امل�ضت�ضفى 
ب�ضكل مفاج��ىء. ون�رصت املمثل��ة ال�ضابة �ضورة 
ع��ر ح�ضابه��ا عل��ى تطبي��ق "ان�ضتغ��رام" داخ��ل 
اأح��د امل�ضت�ضفيات، وعلق��ت عليها قائل��ًة "احلمد 
هلل عل��ى كل �ض��يء"، م��ن دون اأن تو�ض��ح طبيعة 
املر�ض ال��ذي تعاين منه، ما اث��ار قلق متابعيها 
وجمهورها وانهالت عليها التعليقات لالطمئنان 
عل��ى �ضحته��ا  ُي�ض��ار اىل اأن منة ف�ض��ايل كانت 
توا�ض��ل خ��الل الأي��ام املا�ضية ت�ضوي��ر دورها 
�ضمن اأحداث م�ضل�ض��ل "اأفراح اإبلي�ض 2"، واملقرر 

عر�ضه خارج املاراثون الرم�ضاين املقبل.

تواج��ه الفنانة جنالء بدر من��ذ �ضنوات �ضائعات عن 
وج��ود خالفات بينه��ا وبني النجم��ة هيفاء وهبي، 
حي��ث كان ي��ردد اأن هيف��اء رف�ض��ت ت�ضجي��ل لقاء 

تلفزيوين مع جنالء خالل عملها بالعمل الإعالمي.
ورغ��م اأن جن��الء نف��ت ه��ذه ال�ضائع��ات اأك��ر م��ن 
م��رة، لكنه��ا ع��ادت من جدي��د موؤخ��راً، وذل��ك بعد 
انت�ض��ار اأخب��ار باأن جنالء رف�ض��ت العمل مع هيفاء 
مب�ضل�ضلها اجلديد "احلرباية". جنالء ردت من خالل 
ح�ضابها اخلا���ض على في�ض ب��وك، قائلة: "اعتذرت 
عن امل�ضاركة يف بطولة م�ضل�ضل احلرباية لن�ضغايل 
بت�ضوي��ر م�ضل�ضل��ني، هما رم�ضان ك��رمي و30 يوم، 
وتر�ضحت للدور بدًل مني القمر دينا ومن املفر�ض 

ان تقدم دور �ضقيقة هيفاء."

ن�رصت املمثلة امل�رصية ال�ضابة اميان العا�ضي، عر 
ح�ضابه��ا الر�ضم��ي على تطبيق "ان�ضتغ��رام"، �ضورة 
م��ن كوالي���ض ت�ضوي��ر م�ضل�ضله��ا اجلدي��د "احل�ضاب 

يجمع".
وظه��رت العا�ضي يف امل�ضل�ض��ل املرتقب عر�ضه يف 

رم�ضان 2017، بغطاء على راأ�ضها.
وعّلق��ت عل��ى ال�ض��ورة وكتب��ت: "من��ة يف احل�ضاب 

يجمع مع النجمة ي�رصا".
ُيذكر اأن امل�ضل�ضل من تاأليف حممد رجاء، واإياد عبد 
املجيد، واإخراج ه��اين خليفة وبطولة ي�رصا، واإميان 
العا�ض��ي وكرمي فهم��ي، وحممود عب��د املغني وندا 

مو�ضى وعايدة ريا�ض.
بعد اأن ترّدد الكثري من �سائعات حول ان�سمام النجمة العاملّية ماريا كاري اإىل جلنة برنامج "اإك�س فاكتور" يف ن�سخته الإنكليزّية، لتحّل مكان النجمة 

نيكول �سوارزجنر اأكدت الإدارة اأّن نيكول باقية يف مكانها.
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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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية ، وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

عرب الجهزة الذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س 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 

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

    

طرح��ت اإح��دى ال�ضحافي��ات �ض��وؤاًل عل��ى الفنان��ة جن��وى، 
"باأن الفنان��ني يتزوجون، وموؤخراً تزوج املمثل تيم ح�ضن 
والإعالمي��ة وفاء الكيالين، فاأين جنوى م��ن الزواج "؟ رّدت 
جن��وى مازح��ة: "ا�ض��م اهلل علي��ِك ب��داأت �ضوؤال��ِك م��ن الآخر، 
"قا�ضدة اأّن ال�ضوؤال ال�ضخ�ضّي عادة يكون يف نهاية املوؤمتر. 

رّدت جنوى على ال�ضوؤال:" اإن الزواج هو قدر ون�ضيب". 
وهك��ذا تهرب��ت جن��وى م��ن الإجاب��ة بطريق��ة دبلوما�ضي��ة 
كعادتها .ولك��ن بعد انتهاء املوؤمتر جه��ز "الفانز" لها حفل 
زف��اف على الطريق��ة املغربية حيث ارت��دت جنوى القفطان 
املغرب��ي، وُحملت على اله��ودج وُزّفت عرو�ضًا. وطافت فرقة 
�ضة لالأفراح  الزف��ة بها يف باح��ة �ضالة يف الفن��دق، املخ�ضّ
ذهاب��ًا واإياب��ًا بعد كلم��ة جنوى عل��ت الزغاري��د تعبرياً عن 
حمّبته��م لنج��وى . قال��ت جن��وى ممازح��ة جمهوره��ا:" اإذا 
كنت��م تري��دون بقائي يف املغ��رب، عليك��م اأن تزوجوين من 
عري���ض مغرب��ي". فقال �ضاب من بني احل�ض��ور لنجوى: "اأنا 
اأتقّدم منِك طالبًا الزواج". ف�ضحكت جنوى من قلبها ونادته 
ليق��رب منه��ا، وت�ضورت معه قائلة ل��ه : "اأنت تبدو جاهزا، 

لأّنك ترتدي بدلة مرّتبة وكاأّنك جاهز لتكون عري�ضًا.

ك�ضف املطرب ال�ضعبي حكيم، عن ا�ضمه احلقيقي بالكامل 
لالإعالم��ي امل�رصي عم��رو اأديب، وهو عب��د احلكيم عبد 
ال�ضم��د كام��ل علي عب��د اهلل.  واأك��د حكيم، خ��الل لقائه 
امل��ذاع عر ف�ضائي��ة "ON E" امل�رصية، اأن املطربني 
املف�ضلني بالن�ضبة له هما حممد فوؤاد وعمرو دياب، ويف 
املطربات �ضريين ونان�ضي عجرم، متابعًا، "نوال الزغبي 
عزيزة على ودنى".  واأو�ضح املطرب ال�ضعبي، اأنه متزوج 
منذ 14 عامًا، وزوجته مل تكن تتحدث العربية يف بداية 
تعارفهم��ا، اأم��ا حالي��ًا فتتح��دث باللهج��ة ال�ضعيدي��ة، 

قائ��اًل: "هي رب��ع م�رصي ورب��ع يوناين 
ون���ض فنزويلي".  واأ�ضار حكيم، اإىل اأن 
لدي��ه 4 اأبناء وهم اأحم��د ومرمي وعمر 
وعل��ي، لفت��ًا اإىل اأن ابن��ه اأحم��د يف 
املرحل��ة الثاني��ة باجلامع��ة ويدر�ض 
يف اإ�ضكتلن��دا، ومرمي تدر���ض العلوم 

والعالق��ات  ال�ضيا�ضي��ة 
لن��دن،  يف  الدولي��ة 

يف  يدر���ض  وعم��ر 
"اللي�ضي��ه" ويريد 

ي�ضب��ح  اأن 
مطرب��ًا ولك��ن 

لي�ض  �ضوت��ه 
جيداً.

نجوى كرم تتزوج مغربيًا!

حكيم يكشف اسمه الحقيقي 


