
ريم البارودي تنهار بكاء

هيفاء أناقة وأنوثة في الحرباية 

دريك يحطم رقمًا قياسيًا

فق��دت الفنانة رمي البارودي ال�س��يطرة على نف�س��ها 
ودخل��ت يف موجة بكاء خ��الل حديثها عن عالقتها 

بالنجم اأحمد �سعد.
وبك��ت رمي كاالطفال خالل ا�ست�سافتها يف برنامج 
"�سباي��ا اخل��ر" بعدم��ا �ساألتها االعالمي��ة ريهام 
�سعي��د: "مل��اذا مل تت�س��ل ب�سع��د وت�ساأل��ه م��ا ال��ذي 
ق�رست فيه ليحدث الطالق ثم ليتزوج بهذه ال�رسعة 
من �س��مية اخل�س��اب". فبكت رمي بحرقة واأكدت انها 
"ال ميكن اأن تفعل ذلك وكل ال�س��نوات التي م�س��ت 

منتظرة حفل زفافها وان ت�سبح اأمًا عند ربنا".
واأكدت اأنها "ال ترف�ض حقيقة الق�سة، ولكنها لي�ست 

اال جتربة قا�سية وهذا ما يكتبه يل ربنا".

ينتظ��ر اجلميع بحما�س��ٍة كب��رة اإنط��الق عر�ض اأوىل 
حلقات م�سل�س��ل "احلرباية" من بطولة النجمة هيفاء 
وهب��ي، والتي تعود اإىل �س��باق دراما رم�س��ان بعمل 

ممّيز من ثالثني حلقة، جت�ّسد خاللها دور "ع�سلية".
 واأ�رست "ع�س��لية" قلوب امل�س��اهدين واملتابعني قبل 
بداية امل�سل�س��ل، حيث اإ�س��تطاعت هيف��اء ك�رس حاجز 
الن�س��ف ملي��ون م�س��اهدة عل��ى جمم��ل الربوموهات 
ومقاطع الفيديو الر�س��مية املن�سورة عن امل�سل�سل عرب 

"يوتيوب". 
فى وقٍت اإحتّل فيه ها�س��تاغ "#احلرباية" على موقع 
"تويرت"،  لتكون قد تخطت ال� 300 األف اأمرب�سن يف 
اأ�سبوٍع واحد يف داللٍة على مدى تفاعل اجلمهور معها 

ومع العمل.

   ح�سد مغني الراب دريك 13 جائزة يف حفل توزيع 
جوائز بيلبورد املو�سيقية لعام 2017 ليحطم الرقم 
القيا�س��ي للمغني��ة اأدي��ل الت��ي نال��ت 12 جائزة يف 
2012. وقال املغني الكندي وهو يت�سلم واحدة من 
اجلوائ��ز يف احلف��ل الذي اأقيم يف ال���ض فيغا�ض اأم�ض 
االأحد وح�رسه كثر من امل�س��اهر: "اأري��د اأن اأقول.. 
ا�س��مدي ي��ا اأدي��ل الأنك... �س��تعودين لتحطي��م الرقم 
القيا�س��ي". ومن بني اجلوائز التي نالها دريك اأف�سل 
فن��ان واأف�س��ل األب��وم عن األبوم��ه "فيوز". وت�س��من 
احلف��ل ال��ذي ا�س��تمر ث��الث �س��اعات وقدم��ه مغن��ي 
الهي��ب ه��وب لوداكري���ض وجنمة فيلم "هاي �س��كول 
ميوزي��كال" فاني�س��ا هادجينز، عرو�س��ًا من مايلي 

�ساير�ض وفريق "ذا ت�سني �سموكرز" ونيكي ميناج .
كانت �ملمثلة �لأ�صرت�لية نيكول كيدمان ونائب �لرئي�س �لأمريكي �ل�صابق �آل جور هما �أبرز �صخ�صيات مهرجان كان 

�ل�صينمائي بفرن�صا.
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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 ... 

�لن , وملتابع����ة �خ����ر �مل�صتج����د�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�صاح����ة �لعر�قي����ة و�لعربية 
ALJOU R  و�لعاملي����ة , وخلدمة �لخبار �لعاجلة حمل تطبيق  ) �جلورنال (  )

 : �لذكية  �لجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�صو�ق �لتطبيقات ميكن 

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�س بن����ا, و�أي�صًا �لدخ����ول �إىل �أي �صفحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ن و�أي�ص����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�ص����ة, كما ميكنك 
م�صارك����ة �خل����رب �أو �إع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك �خلا�صة على �صب����كات �لتو��صل 

�لإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

االإثن��ني  الي��وم  ال�س��ينمائي  كان  مهرج��ان  يدخ��ل     
عل��ى  انتظارهم��ا  ط��ال  فيلم��ني،  بعر���ض  االأخ��ر  اأ�س��بوعه 
بداي��ة  �س��هد  ال��ذي  املهرج��ان،  اإنعا���ض  يف  ي�س��اعدا  اأن  اأم��ل 

متوا�سعة نوعًا ما ملناف�ساته.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن املخ��رج ماي��كل هانك��ه، يح��اول ه��ذا الع��ام 
ال�س��عفة  جائ��زة  عل��ى  يح�س��ل  من�س��اوي  خم��رج  اأول  ي�س��بح  اأن 
الذهبي��ة لثال��ث م��رة ع��ن فيلم��ه "هاب��ي اين��د" ) نهاي��ة �س��عيدة( 
الذي تدور ق�س��ته حول احلياة االأوروبي��ة البورجوازية، اإال اأن هناك 
�س��اكرد  اإي��ه  اأوف  كيلين��ج  "ذا  فيل��م  عل��ى  معلق��ة  كب��رة  اآم��ال 

دير" للمخرج اليوناين يورجو�ض النثيمو�ض.
ال�س��عفة  جائ��زة  عل��ى  فيلم��ًا   19 �س��من  الفيلم��ان  ويتناف���ض 
الذهبي��ة. وت��دور ق�س��ة فيل��م "هاب��ي اإين��د" ح��ول اأ���رسار وحي��اة 
اأ���رسة ثري��ة يف بل��دة كالي��ه ب�س��مال فرن�س��ا، وق��د اعت��رب م��ن اأبرز 
االأف��الم امل�س��اركة يف املهرج��ان حتى قبل ب��دء فعاليته االأ�س��بوع 
املا�س��ي. ويلع��ب كول��ني فاري��ل دور البطول��ة يف فيل��م املخ��رج 
التداع��ي  يف  حيات��ه  تب��داأ  طبي��ب  دور  يج�س��د  حي��ث  النثيمو���ض، 

بعدما يقابل مراهق م�سطرب.

�س��عر"  "الأعل��ى  مل�سل�س��ل  الت�س��ويقي  االإع��الن  حق��ق  اأن  بع��د 
م��ن  اأ�س��بوعني  خ��الل  م�س��اهدة  امللي��ون  ون�س��ف  ملي��ون 
اأك��ر  "يوتي��وب" و"فاي�س��بوك" م��ا جعل��ه �س��من  عل��ى  طرح��ه 
الع��دل  �رسك��ة  اأطلق��ت  رم�س��ان،  يف  انتظ��اراً  امل�سل�س��الت 
ي�س��ارك يف بطولت��ه  ال��ذي  للم�سل�س��ل  الر�س��مي  االإع��الن  ج��روب 

النجوم نيللي كرمي، زينة، اأحمد فهمي.
م��ن  لُتزي��د  الر�س��مي،  االإع��الن  اأح��داث  عل��ى  االإث��ارة  و�س��يطرت 
امل�سل�س��ل  اأح��داث  خ��ط  ب�س��اأن  الت�س��ويقي  االإع��الن  غمو���ض 
حي��ث ا�س��تعر�ض ع��دد م��ن العالق��ات االجتماعي��ة املتوت��رة على 
وكذل��ك  خمتلف��ة،  الأ�س��باب  امل�سل�س��ل  �سخ�س��يات  كاف��ة 
عالق��ة  جتمعه��ا  والت��ي  البالي��ه  ب��زي  ك��رمي  نيلل��ي  ظه��ور 
ت�س��تمر  فيم��ا  بال��زواج،  تنته��ي  فهم��ي  باأحم��د  عاطفي��ة 

ت�ساعد وترة توتر العالقات بني باقي ال�سخ�سيات.
الأغني��ة  امل�سل�س��ل  ت��رت  اأطلق��ت  ق��د  ج��روب  الع��دل  وكان��ت 
الُع��زاز" للنجم��ة اللبناني��ة ن��وال الزغب��ي عل��ى موق��ع  "النا���ض 
"يوتي��وب" وحق��ق ع��دد م�س��اهدات اقرتبت م��ن الن�س��ف مليون 
م�س��اهدة خ��الل اأول خم�س��ة اأي��ام م��ن طرح��ه، وه��ي م��ن كلمات 
مدح��ت الع��دل، واأحل��ان عم��رو م�س��طفى وتوزي��ع اأحم��د املوجي 

واأمني نبيل.
وت��دور اأح��داث امل�سل�س��ل ح��ول ق�س��ة زواج تب��دو ناجح��ة، لكنها 
مت��ر برتاكم��ات طفيف��ة حتّوله��ا اإىل ���رساع �رس���ض ُيخ��رج مع��ه 

ال�رس الكامن داخل النفو�ض الب�رسية.

مهرجان يعرض فيلمين 
نمساوي ويوناني

نيللي تشعل مواقع التواصل!
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