
لجين تشارك في "الهيبة" 

حال شيحا تكشف الحقيقة 

أول لقاء بين عمرو وابنه 

�سارك��ت االعالمي��ة ال�سعودي��ة جل��ن عم��ران يف 
الرتوي��ج مل�سل�س��ل "الهيب��ة" ال��ذي يعر���ض عل��ى 
MBC درام��ا. وظهرت عم��ران يف نهاية اعالن 
احللقة الثالثة من امل�سل�سل وهي ت�ساأل امل�ساهدين 

"جبل �سيتزوج عليا ام ال؟ تابعوا وحتعرفوا".
يذك��ر اأن امل�سل�س��ل الق��ى رواجًا كب��راً بعد احللقة 
االوىل من��ه مع بداية �سهر رم�سان وهو من بطولة 
النجم��ن تيم ح�سن ونادين ن�سي��ب جنيم والنجمة 

القديرة منى وا�سف.
والقى املقطع انت�ساراً وا�سعًا على مواقع التوا�سل 
االجتماع��ي وتفاع��ل اجلمه��ور بالرّد عل��ى �سوؤال 

جلن.

اأعرب��ت الفنان��ة املعتزل��ة حال �سيحا ع��ن ا�ستيائه��ا ال�سديد 
م��ن ت��داول بع���ض مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي، �س��ورة 
لفت��اة منقبة على اأنها هي، وحتت عن��وان: "اأول ظهور حلال 
بالنقاب". وكتبت ع��ر ح�سابها ال�سخ�سي على "فاي�سبوك": 
"�سبحان اهلل بعد ما نزلت ق�ستي مع احلجاب والنقاب لقيت 
مواق��ع كت��رة للتوا�س��ل و�سفح��ات جمالت منزل��ة كالمي 
ومع��اه �سوري و�سور الإحدى بناتي.. و�سبحان اهلل مل يخطر 
بب��ايل ان املو�سوع ممك��ن ي�سل لل�سحاف��ة.. اأو رمبا ن�سيت 
املو�س��وع ده خال���ض م��ن زم��ان". وتابع��ت: "يحزنني اأين 
م���ض حابه ظهور بنتي يف ال�سور وال اأعلم من اأين اأتوا بهذه 
ال�سور.. وحاطن �س��ور لبع�ض االأخوات بالنقاب وي�سرون 
انه��ا ان��ا.. انا مل اظهر يف اَي �سورة نهائيا اىل االن اال �سور 
خا�س��ة م��ع زوج��ي واأوالدي وبع���ض االق��ارب بالنق��اب.. 

بع��د ت��ردد اأخب��ار ع��ن وق��وع خالف��ات ب��ن 
النجم امل�رصي عمرو دي��اب واأوالده لغ�سبهم 
م��ن اأخب��ار زواج��ه ال�رصي م��ن الفنان��ة دينا 
ال�رصبين��ي، �ساف��ر "اله�سبة" اإىل لن��دن، حيث 
تعي�ض زوجته زينة عا�سور واأوالدهما، والتقى 
به��م هناك. ون�رص عبد اهلل �س��ورة له مع والده 
ع��ر ح�سابه عل��ى "اإن�ستغ��رام"، يف تاأكيد منه 
ان العالق��ة جي��دة مع وال��ده، نافي��ًا بذلك كل 
ال�سائع��ات التي حتدث��ت عن خالف��ات بينهم. 
يذك��ر اأن عم��رو مل ي��رد ب�سكل ر�سم��ي على ما 
تردد عن حياته ال�سخ�سية موؤخراً �سواء زواجه 
ال���رصي م��ن دين��ا ال�رصبين��ي او انف�ساله عن 

زينة عا�سور.

فاجئت اجلميلة الرتكية، األ�سني �ساجنو، بطلة م�سل�سل "حب للإيجار"جماهريها بالعديد من املفاجاآت بينها امل�ساركة يف بطولة م�سل�سل جديد.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة 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 ... 

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

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

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا، واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ني 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 

االإجتماعي 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

    

اأطل��ت الفنانة ال�سوري��ة اآ�سالة يف احللقة االأوىل من "جمموعة 
ان�س��ان" املذاع عر قن��اة Mbc مع االعالمي عل��ي العلياين، 
حي��ث ك�سفت ع��ن موقفه��ا من زي��ارة النج��وم امل�رصين اىل 
�سوري��ا لدعم النظ��ام ال�سوري. وخالل احللق��ة، عر�ض العلياين 
عل��ى �سا�س��ة اال�ستوديو �سورة جمع��ت املمثلة اإله��ام �ساهن 
بالرئي���ض ال�سوري ب�سار االأ�سد، من زيارتها االأخرة اإىل �سوريا 
طالًبا من ن���رصي التعليق. فقالت اإنه على امل�ستوى ال�سخ�سي 
هن��اك اأ�سياء حتبها يف �ساهن و�سلبي، امنا ت�ستغرب مواقفهم 
من النظام ال�سوري موؤكدة اأن هذا من حقها كما هم ي�ستغربون 
موفقه��ا، واأك��دت اأن النقا���ض ح��ول املو�س��وع مرفو���ض "اإذا 
تناق�سن��ا ميكن "اأن يقطع��ن �سعر بع�سهن البع���ض". واأ�سافت 
"كي��ف ميكن اأن نتناق���ض يف اأمور �سعب الو�سول اإىل نتيجة 
حوله��ا، فم��ا ميك��ن اأن اأقول��ه ال يعن��ي اأن يك��ون منطقًيا لهم 

وبالن�سبة يل ما يقولونه ال ميت للمنطق ب�سلة".

   اأ�سدرت اأ�رصة م�سل�سل "اأر�ض جو"، الذي تقوم ببطولته 
الفنانة امل�رصية غ��ادة عبد الرازق، بيانًا �سحافيًا، للرد 
عل��ى بيان النقابة العامة لل�سيافة اجلوية امل�رصية، ملا 
ت�سمنه من هجوم على امل�سل�سل، واعرتا�سهم على ت�سمن 
العم��ل الأحداث تتنايف مع طبيع��ة عمل ال�سيافة اجلوية. 
وج��اء ن�ض البيان كالت��ايل: "توؤكد اأ���رصة م�سل�سل اأر�ض 
جو احرتامه��ا وتقديرها الكامل ملهن��ة ال�سيافة اجلوية 
وتفخ��ر بها ومب��ا يقدمونه من ت�سحي��ات و�سورة رائعة 
ووج��ه م�رصف لكل امل�رصين، كم��ا توؤكد علي اأن اأحداث 
امل�سل�س��ل ال تنتقد باأي �سكل م��ن االأ�سكال مهنة ال�سيافة 
اجلوي��ة من قري��ب اأو بعي��د وال اأي��ة مهن اأخ��رى متعلقة 
مبج��ال الط��ران اأو غره". واأ�ساف البي��ان "امل�سل�سل ال 
يناق���ض مهن��ًا بعينها، ولك��ن يناق�ض تفا�سي��ل وق�سايا 
اجتماعي��ة، واأن اأحداث امل�سل�سل 
عبارة ع��ن حبكة و�سخ�سيات 
درامي��ة م��ن وح��ي اخلي��ال، 
بعي��دة كل البع��د ع��ن تل��ك 
اأ���رصة  توؤك��د  كم��ا  امله��ن، 
اأن جمي��ع  امل�سل�س��ل عل��ى 
النواح��ي الفني��ة اخلا�سة 
الطائرة  داخل  بالت�سوير 
مت العمل عليها بناء علي 
متخ�س�سن  من  ن�سائح 
يف  متواجدي��ن  كان��وا 
موق��ع الت�سوير، ومالزمن 
لفريق عمل امل�سل�سل لتجنب 
ح��دوث اأي��ة اأخط��اء تقنية اأو 
فني��ة اأثن��اء ت�سوي��ر م�ساهد 

الطائرة".

أصالة تهاجم إلهام شاهين 

غادة ترد على هجوم النقابة 


