
هيفاء وهبي تفقد الذاكرة 

زفاف تيم حسن 

سارة سالمة بمأزق والسبب 

فق��دت النجمة اللبناني��ة هيفاء وهب��ي ذاكرتها خالل 
احللقة 16 من م�سل�س��ل "احلرباية" الذي يعر�ض حاليًا 
خالل �س��هر رم�سان. وظهرت وهبي يف امل�ست�سفى بعد 
تعر�س��ها حلادث ادى اىل ا�س��ابتها يف راأ�سها ويدها، 
وحاولت تذكر ا�س��مها، وتفاج��اأت حني اأخربوها باأنها 
اأم ولديه��ا طفل. وتعر�س��ت هيفاء وهبي حلادث �س��ر 
خالل احللقة، والقى امل�سهد انت�ساراً وا�سعًا على مواقع 
التوا�س��ل االجتماع��ي، م�س��يدين باأدائه��ا املمي��ز م��ع 
النجم عمرو واكد. وم�سل�سل "احلرباية" من تاأليف اأكرم 
م�س��طفى، واإخراج مرمي اأحمدي، وي�س��ارك يف بطولته 
اإىل جانب وهبي، دينا، ومنذر رياحنة، ورحاب اجلمل، 

وم�سطفى فهمي، وخالد كمال واآخرون.

م��رة جدي��دة، اأث��ار النج��م ال�س��وري تيم ح�س��ن �س��جة 
كبرة ب��ني اجلمهور من خ��الل م�سل�س��ل "الهيبة" الذي 
يعر���ض خالل �س��هر رم�س��ان احلايل . وخط��ف "جبل" 
بطل م�سل�س��ل الهبة الذي يج�س��ده تيم ح�س��ن خالل حفل 
الزف��اف االنظ��ار بو�س��امته واأناقته وحركات��ه املميزة 
املليئة مبزي��ج من اجلدية وال�س��عادة والعفوي��ة والقوة 
ببدلة �س��وداء مميزة. وظه��رت الفنان��ة اللبنانية نادين 
جني��م الت��ي تلعب دور "علي��ا" يف امل�سل�س��ل متاألقة يف 
احللقة وهي ترتدي ف�س��تان زفاف اأبي�ض كلو�ض ق�سر، 
الق��ى اعج��اب الكثر م��ن امل�س��اهدين. تناق��ل جمهور 
امل�سل�س��ل عل��ى مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي مقاط��ع 
فيديو م��ن احلفل وتغزلوا بجمال "عليا" و"جبل" وبقي 

ها�ستاغ "الهيبة" يف الرتاند على موقع "تويرت".

تواج��ه الفنان��ة �س��ارة �س��المة الت��ي تق��دم دور "عبلة" 
يف م�سل�س��ل "الأعلى �س��عر" م�س��كلة كبرة بعد اكت�سافها 
اأنها حامل، ال �س��يما واأنه��ا مل تعرف بعد نتيجة حتاليل 
زوجها. وتاأتي هذه االزمة ب�س��بب حملها نتيجة لعالقة 
غ��ر �رشعية تربطها بزميلها يف امل�ست�س��فى عبد اهلل اأي 
النجم حممد عالء، والتي بداأت بعد توتر عالقتها بزوجها 
ح��ني اتهمها باخليانة مع اأخيه "كرمي" اأي الفنان اأحمد 
جمدي" كذلك ت�س��عى "عبلة" للط��الق اإال اأن عدم يقينها 
من مت�س��ك ع�س��يقها بالزواج منها يجعلها مت�س��ككة يف 
طلب الطالق، ما اأثار �س��جة كبرة على مواقع التوا�سل  
االجتماعي، حيث انق�س��مت التعليقات بني من اعترب اأنه 
ترويج الأم��ور منافية لالأخالق بينما راأى البع�ض االآخر 

انه ينقل حاالت موجودة يف املجتمع امل�رشي.

اأعلن ثنائي هوليوود ال�سهري بيون�سيه وجاي زي اأنهما ينويان اإنفاق مليون دولر اأمريكي على بناء جناح اأمومة كامل يف منزلهم حتى تتمكن الأم 
من اأن تلد التواأم من دون تطفٍل على خ�سو�سيتها.
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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 ... 

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�ص 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

     

اأع��رب جنم بولي��وود �س��لمان خ��ان Salman Khan عن 
�س��عادته ال�س��ديدة، بوج��ود معجبي��ه اىل جانب��ه يف اأعمال��ه 
واأينم��ا ُوجد، حيث يعتربهم النج��اح احلقيقي له. كالم خان 
ج��اء بعد جتّمع عدد كبر من جمهوره حوله، يف مانايل، يف 
موقع ت�س��ويره فيلم��ه "Tubelight"، والذي �س��ُيطلق يف 
مو�س��م  الفطر املبارك. اجلمهور اجتمع حول جنمه املف�س��ل، 
وبق��ي املعجبون يرق�س��ون معه عل��ى اأنغام بع���ض اأغانيه، 
ا يعمل �س��لمان  حي��ث اأم�س��ى برفقتهم اأجم��ل االأوقات. مهنيًّ
عل��ى ت�س��وير فيلم��ه "Tiger Zinda Hai"، م��ع النجمة 

.Katrina Kaif كاترينا كيف

 Katy Perryرّشح��ت املغني��ة االأمريكية كاتي ب��ري�
اأنه��ا م�س��تعدة لن�س��يان كّل خالفاتها م��ع املغنية تايلور 
�سويفتTaylor Swift قائلًة :" اأنا م�ستعّدة لن�سيان ما 
م�سى بن�سبة %100". حديث املغنية جاء يف 
مقابلٍة �سحفيٍة لها مع اأريانا هافنغتون 
 Arianna Huffington
وقال��ت:" اأن��ا اأ�س��امح تايل��ور، واأنا 
اآ�س��فة على كّل م��ا فعلته، واأمتنى 
اأن تبادلني هي نف�ض ال�س��عور، 
واأظّن اأنه حان الوقت لو�سع 
خالفاتنا جانب��ًا". وتابعت 
هن��اك  قائل��ًة:"  حديثه��ا 
الع��امل،  يف  اأك��رب  م�س��اكل 
اأحبها واأمتن��ى اخلر لها واأظّن 
اأنه��ا كاتبة اأغ��اٍن رائعة، واأظّن 
اأنن��ا با�س��تطاعتنا بالرغ��م م��ن 
اختالفاتنا اأن منّثل املراأة القوية، 
والعامل باأجمع عندها �س��يقول نعم 
ن�س��تطيع". خ��الف النجمتان بداأ 
يف العام 2012، عندما طلبت 
ب��ري من راق�س��ي �س��ويفت 
جولته��ا  اإىل  االإن�س��مام 
الغنائي��ة. ومل تتكّلم اأي من 
النجمت��ني عن االأم��ر حّتى 

�رّشحت بري عنه.
هذه لي�ست املّرة االأوىل التي 
ت���رّشح فيه��ا ب��ري باأنها 
تن��وي ال�س��لح مع �س��ويفت، 

فهل توافق االأخرة؟

سلمان خان يرقص مع معجبيه 

كاتي بيري لتايلور سويفت: 
"مستعدة للنسيان" !

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

انهيار االقتصاد


