
نيكول سابا ترد بعنف 

إليسا تطرح أغنية "زكريا" 

رامز جالل يحقق أمنية طفلة   

تعّر�س��ت الفنان��ة اللبناني��ة نيكول �ساب��ا ملوجة من 
اإح��دى  يف  الأخ��رة  اإطاللته��ا  ب�سب��ب  الإنتق��ادات، 

حفالتها.
ورّدت �ساب��ا عل��ى منتقدي اإطاللتها بكلم��اٍت قا�سية، 
وكتب��ت تعليق عل��ى ال�سورة، ج��اء في��ه: "اوًل انا ما 
طلب��ت راأي ح��دا بلب�س��ي ب���س اكت��ب اعطون��ا راأيك��ن 
�ساعته��ا احتفوين باآرائكن وذوقك��ن الرهيب لأنو ا�سم 
اهلل ما فاحل��ة هالنا�س ال تنّظر وتك��ّب تعليقات على 
ا�سا�س انو هّني اّل بيفهموا بالذوق!!". واأردفت: "هيدا 
غر انو يلي بعّب عن راأيه فيه يقولو بذوق وادب م�س 
ب لغ��ة ما بتعّب ال ع��ن م�ست��واه، وبب�ساطة يلي م�س 
عاجب��و فيه ما يفوت على �سفحتي ويوّفر كالمو حلدا 

بي�سبهو".

   طرح��ت النجم��ة اللبناني��ة اإلي�س��ا اأح��دث اأغنياته��ا 
"زكري��ا"، باللهج��ة امل�رصي��ة، لإحي��اء ذك��رى وف��اة 
والده��ا، ع��ب تطبي��ق "اأنغام��ى".  واأعرب��ت اإلي�س��ا يف 
تغري��دة لها عل��ى تطبيق توي��ر، عن �سعادته��ا لت�سدر 
الأغني��ة لتطبيق الأغانى، م�سيفة اأري��د منكم اأن ت�سلوا 

من اأجل والدى فى كل مرة ت�ستمعون اإىل الأغنية.
وكان��ت الفنان��ة اللبنانية اإلي�سا قد ن���رصت �سورة وهى 
حتم��ل �س��ورة والده��ا، وكتب��ت عليه��ا مطل��ع الأغنية 
اخلا�س��ة لوالده��ا، "زكريا لو اأغني لي��ك ميكفني�س مية 
األف اأغني��ة". يذكر اأن اإلي�سا كان��ت متعلقة جداً بوالدها 
ال�ساع��ر ومدر���س اللغ��ة العربي��ة "زكريا خ��وري" وقد 
التحق��ت بكلية العل��وم ال�سيا�سية بناء عل��ى رغبته وقد 

تويف يف عام 2004 

حقق النجم امل�رصي رامز جالل اأمنية الطفلة امل�رصية 
فريدة، التي ظهرت يف اإعالن م�ست�سفى 57357 لعالج 
�رصط��ان الأطفال، وعبت عن حبها الكبر له واأمنيتها 
يف روؤيته. وقالت فريدة، خ��الل الإعالن، اإنها �ساهدت 
احللقة الت��ي ا�ست�ساف فيها رامز ج��الل الفنانة فيفي 
عب��ده، قائلة: "ممكن يعمل فيا احل��ركات اللي بيعملها 
يف النا���س". واأ�ساف��ت اأنها ل��ن تذهب لرام��ز وحدها، 
ولك��ن �سيك��ون معها �سلي��م ووالدتها. وعل��ق رامز على 
جمموع��ة من ال�س��ور مع فريدة اأثن��اء زيارته لها، عب 
�سفحته الر�سمي��ة مبوقع في�س بوك، قائاًل: "لو يف اآخر 
الدني��ا هجيل��ك.. فريدة يف قلبي". ُيذك��ر اأن رامز جالل 
ُيعر���س ل��ه حالي��ًا برنام��ج "رامز حت��ت الأر�س" عب 

�سا�سة MBC م�رص، 

�أقيم يف فندق  �إفطار رم�سان �ل�سنوي ملوؤ�س�سة �ل�سندوق �لآ�سيوي �لربيطاين �خلريي، �لذي  �ساركت �لنجمة �لعاملية ليند�سي لوهان ، يف حفل 
لندن. �لربيطانية  بالعا�سمة   Savoy
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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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�لن ، وملتابع����ة �خ����ر �مل�س����تجد�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�س����احة �لعر�قي����ة و�لعربية 
 )ALJOURNAL ( ) و�لعاملية ، وخلدمة �لخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال

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

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بنا، و�أي�س����ًا �لدخول �إىل �أي �س����فحة وق����ر�ءة تعليقات 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برنامٍج مع����ن و�أي�س����ًا كتابة �آر�ئ����ك �خلا�س����ة، كما ميكنك 
م�س����اركة �خلرب �أو �إعادة ن�س����ره على ح�س����اباتك �خلا�س����ة على �س����بكات �لتو��سل 

�لإجتماعي كالفي�سبوك 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

     

 Justin Bieber تعر���س النج��م العاملي جا�ستني بي��ب   
ملوقف حمرج ومهني، خالل احلفل الغنائي الذي قدمه �سمن 
فعالي��ات مهرج��ان "Summerburst" ال��ذي اأقي��م يف 

مدينة �ستوكهومل ال�سويدية منذ يومني.
ويف التفا�سي��ل، طلب اأحد املعجبني من جا�ستني، البالغ من 
 "Despacito" العم��ر 23 عام��ًا، تق��دمي اأغنيت��ه ال�سه��رة
فرف�س الأخر طلبه لأ�سباب جمهولة، وحدثت م�سادة بينهما 
انته��ت برف���س املغن��ي الكن��دي تلبية رغب��ة ه��ذا ال�سخ�س. 
ويف حلظ��ة اأث��ارت ده�سة احلا�رصي��ن، األقى املعج��ب قنينة 
م��اء ناحي��ة بيب الذي تفاداه��ا قبل اأن ت�سط��دم به. وح�سب 
ما ك�سفت ال�سح��ف العاملية، من الوا�سح اأن ال�سبب الرئي�سي 
لع��دم موافقة جا�ست��ني بيب على غن��اء تلك الأغني��ة هو اأنه 
ن�س��ي كلماته��ا يف اإحدى حف��الت نيويورك، لذل��ك مل ي�ساأ اأن 

يتكرر نف�س املوقف.

 Salma Hayek بعد اأن كانت النجمة العاملية �سلمى حايك
ق��د حتدثت، قبل النتخابات الأمريكية الأخرة، وفوز دونالد 
ترامب Donald Trump، عن حماولة الأخر مواعدتها، 
موؤكدة اأنها رف�سته، ك�سفت موؤخًرا خالل ظهورها يف برنامج
The Daily Show with Trevor Noah، تفا�سيل 
احلكاي��ة. وقالت حايك: اإّن املوقف ح�سل عندما كانت ت�سعر 
بال��بد يف احتفالية م��ا، وت�س��ادف اأن كان ترام��ب جال�ًسا 
خلفه��ا، هي و�سديقها يف ذل��ك الوقت، فو�سع ترامب معطفه 
ح��ول كتفيه��ا على الف��ور. وقال��ت: "ا�ستدرت اأن��ا و�سديقي، 
الذي قال لرامب بطريقة رائعة ولطيفة للغاية: مرحًبا، فيما 
�سكرت��ه اأنا". وتابعت، " فاأج��اب ترامب: اأنا اآ�سف، لقد وجدت 
اأنَّ �سديقت��ك ت�سع��ر بالبد، ثم ظل يتحدث م��ع �سديقي." بداأ 

تل��ك ترام��ب �سداق��ة ق�س��رة م��ع �سدي��ق حايك  يف 
يف الليل��ة، ودعاهم��ا لالإقام��ة يف فندق��ه 
ث��م مدين��ة اأتالنت��ا بولي��ة ني��و جر�س��ي، 
واأو�سح��ت  هاتفيهم��ا.  رق��م  طل��ب 
املمثل��ة، اللبناني��ة الأ�س��ل، اأنَّ ترامب 
مل يهات��ف �سديقه��ا اأبًدا، لكن��ه ات�سل 

به��ا هي ودعاها للخروج. وقالت: "بعد 
اأن دع��اين للخروج مع��ه، �ساألته: وماذا 

ع��ن �سديقي؟ ه��ل اأن��ا جمنونة؟ هل 
اأنت تدعوين للخ��روج معك فعاًل؟"، 
رد عليه��ا ترامب قائ��اًل: "اإنه لي�س 
جي��ًدا ل��ِك مبا في��ه الكفاي��ة. فهو 

��ا، ول كبًرا  ��ا مهمًّ لي���س �سخ�سً
مب��ا يكف��ي ل��ِك، ينبغ��ي اأن 

تخرجي معي."!

جاستين بيبر يرشق بـ "قنينة ماء" 

سلمى حايك تفضح ترامب
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