
هيفاء غاضبة والسبب غادة 

سيرين تنهي"قناديل العشاق"   

مي كساب تتخذ أجرأ قرار 

حال��ة من الغ�ض��ب انتاب��ت النجم��ة اللبناني��ة هيفاء 
وهب��ي بع��د تلقيه��ا انتق��ادات م��ن املقرب��ن منه��ا 
ع��ن وج��ود ت�ض��ابه يف جانب م��ن اأح��داث م�ضل�ض��لها 
"احلرباي��ة" من م�ضل�ض��ل "زهرة واأزواجها اخلم�ض��ة"، 
ال��ذي قام��ت ببطولت��ه النجمة غ��ادة عبد ال��رازق قبل 
�ض��نوات ع��دة.  وق��ال م�ض��در مق��رب م��ن هيف��اء، اإن 
جزئية تع��دد الأزواج للمراأة يف "احلرباية" جعل عدداً 
من املقرب��ن للفنان��ة اللبنانية ينتقدونه��ا، لأن هذه 
اجلزئية �ضبق واأن ناق�ضتها غادة عبد الرازق يف "زهرة 
واأزواجها اخلم�ضة"، اإل اأن هيفاء اأكدت لهم اأن الق�ضية 
جزء �ض��غري جداً من الأح��داث، وطالبتهم بعدم اإطالق 

اأحكام م�ضبقة اإل بعد انتهاء العر�ض ب�ضكل كامل.

قال��ت النجم��ة اللبنانية �ض��ريين عبد النور، اإنها توا�ض��ل 
حاليًا ت�ض��وير م�ض��اهدها الأخرية من م�ضل�ضلها "قناديل 
الع�ض��اق" يف �ض��وريا، حي��ث يتبقى له��ا 4 اأي��ام وتنتهي 
م��ن ت�ض��وير دوره��ا بالكامل.  واأ�ض��افت �ض��ريين، ، اأنها 
متابعة لردود الفعل حول م�ضل�ضلها اجلديد، رغم ان�ضغالها 
بالت�ض��وير يف الآون��ة الأخ��رية، لفت��ة اإىل اأنه��ا فخ��ورة 
بتجربتها يف "قناديل الع�ض��اق"، مبا ت�ض��منته من اأجواء 
�ض��عبة فيم��ا يخ���ض �ض��يق الوقت، ولك��ن النج��اح التي 
تلم�ض��ه حاليًا جعلها ت�ض��عر بنت��اج تلك الأجواء، بح�ض��ب 
قولها. وي�ضارك يف بطولة "قناديل الع�ضاق" حممود ن�رص 
ورفيق علي اأحمد وعبد املنعم عمايري وح�ض��ام حت�ض��ن 
ب��ك وخال��د القي���ض ووف��اء مو�ض��لي ودمي��ا قندلفت، من 

تاأليف خلدون قتالن، واإخراج �ضيف الدين �ضبيعي.

�ض��اركت الفنانة امل�رصية مي ك�ض��اب ب���رّص عن جلوئها 
لدكت��ور تغذي��ة، وذلك بع��د حملة الهج��وم الكبرية التي 

تعر�ضت لها ب�ضبب وزنها الزائد.
ون�رصت مي �ضورة لها برفقة الطبيب وعلقت عليها عرب 
�ض��فحتها عل��ى "اإن�ض��تغرام" قائلة: "دكت��ور اأحمد عمر 
�ض��امل بتاع التخ�ض��ي�ض اللي يف �ض��ارع ال�ض��ودان �ضاف 
تخني واللي كان يف امل�ضل�ض��ل من �ض��اعة ما ولدت واأنا 
هربانة ب�ض خال�ض اتقف�ض��ت معادنا بع��د العيد اأكل ال� 
700 كيلو كحك واجيلك ننزل ال� 5000 كيلو يا بخت 
الرفيع��ن اللي بياكل��وا كل حاجة وم���ض بيبان عليهم 

بحقد عليكم.. يا مراري الطافح".

ال�شهري  االجتماعي  املوقع  عرب  م�شارك،  ماليني   3 عدد  اإىل  لها  املتابعني  عدد  بو�شول   ،Jessica Biel بيل  جي�شيكا  العاملية  النجمة  احتفلت 
ر�شاقتها. ُيظهر  لها  جديد  فيديو  بن�شر  "ان�شتقرام"، 

بغداد

41      28 ALJOURNAL
االأراء واملقاالت تعرب عن راأي كتابها وال تعرب بال�شرورة عن وجهة نظر ال�شحيفة

journaliraq.com

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

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 ... 

االن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�شتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�شاح����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�شواق التطبيقات ميكن 

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

االإجتماعي 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

     

ذكرت م�ض��ادر �ض��حافّية مقربة من النجم �ض��يف علي خان 
Saif Ali Khan، اأّن م�ض��وؤولن من هيئة بلدّية مومباي، 
فر�ض��وا غرام��ة مالّية عليه، ب�ض��بب وقوف �ض��يارات، واإقامة 
منطقة ت�ضوير غري قانونّية داخل منطقة تابعة لها، من دون 

احل�ضول على موافقة الهيئة املدنّية.
ووفًقا لتقارير، طلب��ت هيئة بلدّية مومباي من خان، حتريك 
�ض��احنته، واإزال��ة بع���ض اخليام التي ن�ض��بها اأثناء ت�ض��وير 
فيلمه "Chef"، من الأر�ض بجانب احلرم اجلامعّي ل� �ضانت 

كزافييه.
ويقول م�ض��در مقرب من طاقم العمل ل�ضيف، اإنه كان قد اأخذ 
اإذًن��ا للت�ض��وير يف الأماك��ن املذكورة، من �رصط��ة مومباي، 
لكن��ه مل يتعام��ل م��ع البلدية، التي تخ�ض��ع ه��ذه املمتلكات 

لوليتها الق�ضائّية.
ُيذكر اأّن فيلم "Chef"من اإخراج راجا كري�ض��نا مينون، وهو 
ماأخ��وذ من فيلم هوليوودي يحمل ال�ض��م نف�ض��ه، من اإخراج 

وبطولة جون فافرو.

ك�ض��فت جملة "فورب���ض" اأن مغني الراب واملنتج املو�ض��يقي 
�ض��ون كومز Sean John Combs ه��و الأعلى دخاًل بن 
امل�ضاهري على م�ضتوى العامل، متفوقًا بذلك على مغنية البوب 
تايل��ور �ض��ويفت Taylor Swift التي تراجع��ت اإىل املركز 
رقم 49 على قائمة املجلة ال�ض��نوية. وحلت املغنية بيون�ضيه 
Beyonce يف املركز الثاين اإذ بلغت مكا�ضبها 105 مالين 
دولر بف�ض��ل األبومها الأكرث مبيعًا Lemonade وجولتها 
العاملية. فيما ع��ادت املوؤلفة الربيطاني��ة جيه.كيه. رولينج 
J. K. Rowling اإىل املراكز الثالثة الأوىل مبكا�ضب بلغت 

95 مليون دولر.
وكان كوم��ز ق��د ح��ل يف املرك��ز ال��� 22 الع��ام املا�ض��ي، 
وت�ض��درت �ضويفت القائمة مبكا�ضب بلغت 170 مليون دولر 

بعد األبومها الأكرث مبيعًا )1989( وجولتها العاملية.
وقدرت املجلة اأن مكا�ضب املغنية البالغة من العمر 27 عامًا 
تراجع��ت اإىل 44 مليون دولر لأنها مل تق��دم اأي األبوم جديد 

ول جولة عاملية.
ومن بن الأ�ض��ماء التي دخلت القائمة للمرة الأوىل هذا العام 
عار�ض��ة الأزياء كايلي جي��ر Kylie Jenner )19 عامًا( 
الأخت غري ال�ض��قيقة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�ض��يان 

41 مليون دولر. Kim Kardashian، وحققت 
وقال��ت "فورب���ض" اإن امل�ض��اهري املئ��ة الأبرز على م�ض��توى 
الع��امل حقق��وا 5.1 مليار دولر يف املجم��ل اأي مثلما حققوا 

العام املا�ضي تقريبًا.

سيف علي خان يدفع غرامة مالية 

تايلور سويفت من النجمة األعلى 
ًدخال إلى المركز الـ 49.. 


