
حقيقة القبض على محمد فؤاد 

تصريح صادم من الشاب خالد 

إليسا وحلم زيارتها لفلسطين 

تيم يكشف عن زواجه ؟!

تثير
 الجدل    

الممثل الكندي 
أالن ثيك 

انت���رت يف ال�صاع��ات املا�صية �ص��ور للفنان 
حمم��د ف��وؤاد اأثناء اإلق��اء القب�ض علي��ه من قبل 

ال�رطة الفرن�صية يف باري�ض.
ج��اءت ال�ص��ور م��ن كوالي���ض ت�صوي��ر م�صل�صل 
"ال�صاهر" الذي ي�صوره حممد فوؤاد ومن املقرر 

عر�صه يف �صهر رم�صان املقبل.
يج�صد حممد فوؤاد يف امل�صل�صل �صخ�صية �صابط 
يعي���ض يف منطق��ة ال�صاه��ر وي�صاع��د كل م��ن 
حوله لكنه يتعر�ض للكثري من املواقف ال�صعبة 
اأهمه��ا الوقوع يف حب فت��اة يهودية ت�صتدرجه 

للجا�صو�صية.

اأثار تعليق النج��م اجلزائري ال�صاب خالد ال�صادم 
املتعلق بق�صية زميله النجم املغربي �صعد املجرد 
ال��ذي اأدىل به لربنامج Et بالعربي غ�صب حمبي 

املجرد.
ال�صاب خالد الذي رد على جواب ما اإن كان ال�صبب 
�صيا�صي وراء ما يح�صل مع �صعد املجرد قال"هوا 
دارها لروحو" وا�صتذكر امل�صكلة التي قام بها يف 

اأمريكا وقال "�صيع روحو".
الفيدي��و ال��ذي تداوله الن�صطاء واعت��ربوا فيه باأن 
خال��د ي�صمت من �صع��د، لفت��وا يف التعليقات التي 
اأرفق��ت به باأنه يغ��ار من جناح املج��رد وطالبوا 

مبنعه من دخول املغرب.

ت النجم��ة اللبناني��ة اإلي�ص��ا ع��ن رغبتها يف  ع��ربرّ
زي��ارة بيت حلم مهد ال�صيد امل�صيح والغناء هناك، 

وذلك عرب تغريدة جاء فيها:
"حلم��ي ب��اأن اأزور بي��ت حل��م حي��ث ول��د ال�صيد 
��ي فيه��ا، لك��ن للأ�ص��ف هذا غري  امل�صي��ح واأن اأغنرّ

ممكن اليوم"..
ومل تك��د ُتنهي النجم��ة اللبناني��ة تغريدتها حتى 
��ت فيها هجوم��ًا على  ن���رت تغري��دة ثاني��ة �صنرّ
اأ�صحاب العقول املري�صة قائلة:"اأ�صلرّي لأ�صحاب 
اإىل  العق��ول املري�ص��ة الذي��ن يدفعه��م غباوؤه��م 
توجي��ه الترّهم اإيلرّ مبجرد تفك��ريي يف الذهاب اإىل 

الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة".

حت��دث النج��م الإ�صتثنائ��ي تي��م ح�ص��ن يف مقابل��ة 
للزمي��ل اأمني حمادة يف �صحيف��ة "احلياة" ال�صقيقة 
ع��ن زواج��ه جم��دداً اإ�صاف��ة اىل عودت��ه القريبة اىل 
وطن��ه �صوري��ا. وجاء يف احل��وار: يتاب��ع حديثه عن 
�صوري��ا، مك��رراً كلمت��ه حوله��ا عن��د ت�صلم��ه جائزة 
»موريك���ض دور« لأف�ص��ل ممثل عرب��ي: »احلزن باق 
ولك��ن الأمل اأبقى«، ولفت��ًا اإىل اأن �صخ�صية »عبود« 
يف م�صل�صل »النتظار« تعني »ذكرى حارات �صورت 
اق« هو  فيه��ا ب�صامي احلبيب��ة«، بينم��ا »اأ�صعد ال��وررّ
»خت��ام الأعمال الت��ي �صورتها هن��اك عام 2010، 
��ة«. ورداً عل��ى �صوؤال حول  ذك��رى حلوة بطعم الغ�صرّ
��ان ال�صوري:  حت���ره للزواج م��رة ثانية، اأجاب الفنرّ

»اإن �صاء هلل قريبًا، ادعوا يل!«.
BBC للمو�سيقى الذي اأقيم الإثنني يف  ة الأ�سد يف حفل توزيع جوائز  Adele ح�سّ لل�سنة الثانية على التوايل، ح�سدت النجمة العاملية اأديل 

العا�سمة الربيطانية لندن.

و�صلت الإعلمي��ة حليمة بولند اإىل الريا�ض حيث مت�صي ب�صعة اأيام، 
وق��د ن�رت جمموعة مقاطع فيديو و�ص��ورا عرب ح�صابها على ال�صناب 
�ص��ات من هذه الرحل��ة، بحي��ث كان باإ�صتقبالها عدد كب��ري من رجال 
الأم��ن و�صيرّدات ح�رن ب�صيارات من ط��راز "رولز روي�ض" و"بينتلي". 
وكان��ت �صفرية النوايا احل�صنة وفاء ال�صم��ري والإعلمية رنا ال�صافعي 
اللت��ان اأخذتا عل��ى عاتقهما مفاج��اأة حليمة، حيث اأعدرّ له��ا ا�صتقبال 
ملكي��ا يف الريا�ض، بح�صور عدد كبري من رجال الأمن الذين رافقوها 
خ��لل و�صوله��ا اإىل الفن��دق. اإلرّ اأنرّ ما اأث��ار اجل��دل كان مقطع فيديو 
ظه��رت فيه "كيكة" اأو قال��ب حلوى على �صكل "حذاء" بكعٍب عاٍل، وقد 
َعت عليه اأحذية مبقا�صات �صغرية من ال�صكر، ما فتح باب الإنتقاد  ُو�صِ
م��ن جدي��د على حليمة. كم��ا وتلقرّت حليمة جمموع��ة ف�صاتني من قبل 
معجباته��ا اللوات��ي ق��ررّرن اإهداءه��ا املجوه��رات، احلل��وى الفاخ��رة 

اً يف غرفتها يف الفندق. والف�صاتني التي كان عددها كبرياً جدرّ

قالت متحدثة با�صم املمثل الكندي األن ثيك اإنه تويف 
ي��وم الثلثاء عن عم��ر 69 عامًا.  وا�صته��ر ثيك بدور 
البطولة ال��ذي لعبه يف امل�صل�ص��ل الكوميدي )غروينغ 
بين��ز( يف الثمانينيات بالإ�صاف��ة لكونه والد املغني 
روب��ن ثيك. وقالت املتحدث��ة مونيك مو�ض يف ر�صالة 
مقت�صب��ة ع��رب الربيد الإلك��روين "تاأك��دت وفاة األن 
املفاجئ��ة. يف الوقت الراهن ل توج��د لدينا تفا�صيل 
اأخ��رى". وق��ال م�صدر قريب من العائل��ة لرويرز يف 
مكامل��ة هاتفي��ة اإن��ه اأ�صيب باأزم��ة قلبي��ة ونقل اإىل 
مرك��ز بروفيدن�ض �ص��ان جوزيف الطبي حي��ث اأعلنت 
وفاته. وذك��ر موقع )تي.اإم.زي.(عل��ى الإنرنت الذي 
يهتم باأخبار امل�صاهري اإن ثيك كان يلعب الهوكي مع 

ابنه البالغ من العمر 19 عامًا عندما تويف.

يف الوق��ت ال��ذي جن��ح به ع��دد م��ن الفنان��ني يف هزمية 
مر���ض ال�رط��ان ومنهم اأحم��د حلمي و�صرييه��ان، هزم 
ه��ذا املر�ض اللعني عدد م��ن النجوم وق�صى على حياتهم 

وحرم جمهورهم منهم، 
حممود عبد العزيز 

�راع��ه مع ال�رطان مل ي�صتمر �صوى �صهور قليلة وانتهى 
بوفات��ه الت��ي �صدمت مليني م��ن جمه��وره، خا�صًة واأن 
عائلت��ه مل تعلن من قبل عن اإ�صابته مبر�ض ال�رطان بل 

كانت توؤكد اأن حالته ال�صحية يف حت�صن م�صتمر.
لك��ن الإعلمي عماد الدين اأديب فج��ر مفاجاأة من العيار 
الثقي��ل بعد وفاته، عندم��ا اأكد اأنه كان يع��اين منذ �صهور 
ب�رط��ان يف الفك والرئ��ة واأن الأطب��اء ف�صلوا يف علجه 

والتخفيف من اآلمه.
واأو�صح��وا لبنائ��ه اأن حالت��ه ميئو���ض منه��ا لريحل بعد 

معاناة ا�صتمرت ل�صهور.
معايل زايد

خ���رت معركتها مع مر�ض ال�رطان ال��ذي اأ�صاب الكبد 
والرئت��ني حي��ث توفيت يف نوفم��رب 2014، واأكد الأطباء 
وقته��ا اأن �صب��ب اإ�صابة معايل بهذا املر���ض من الأ�صا�ض 

هو اإدمانها تدخني ال�صجائر.
نور ال�ريف

من اأب��رز الفنانني الذي��ن كانوا �صحاي��ا ال�رطان، حيث 
تده��ورت حالته ال�صحية ل�صهور قب��ل وفاته يف اأغ�صط�ض 
2015، بعد ف�صل  معركته مع �رطان الرئة الذي اأ�صيب 

به نتيجة �راهته يف التدخني.
وقد فج��رت بو�صي مفاجاأة من العيار الثقيل عندما اأكدت 
اأن نور مل يكن يعلم �صيء عن مر�صه، واأنه كان يعتقد فقط 

اأنه يعاين من التهاب �صديد يف الرئة.
اأحمد زكي

ال�صجائ��ر مل تك��ن تفارق �صفتيه وق�صت عل��ى حياته.. هذا 
ه��و النج��م اأحمد زك��ي الذي اأعل��ن جلمهوره ان��ه ي�صارع 
مر���ض �رط��ان الرئ��ة ب�صجاع��ة وب��دون خ��وف، ورغ��م 

معنويات��ه املرتفعة لكن مر�ض �رط��ان الرئة فرق بينه 
وبني جمهوره، وتوفى عن عمر يناهز ال� 55 عامًا.

نيفني رامز
بع��د ���راع ا�صتمر ل�صن��وات طويلة ف�صل��ت الفنانة نيفني 
رام��ز زوجة النجم حمم��د �صبحي يف مواجه��ة ال�رطان 

وتوفيت بعد معاناة ا�صتمرت لفرة طويلة.
و�رح الفنان حمم��د �صبحي من قبل باإحدى املقابلت 

التلفزيوني��ة اأن زوجت��ه كان��ت تخف��ي اأوجاعه��ا حتى ل 
ي�ص��اب باحلزن عليه��ا، م�صيفا اأنه��ا ل تخ�صى املوت بل 

تنتظره كل حلظة.
�صبح��ي ا�صتقبل رحي��ل زوجته ب�صدمة وح��زن �صديدين، 
وفق��د ال�صيط��رة على دموع��ه يف اجلنازة والع��زاء، واأبكى 
جمه��وره بع��د اإنهي��اره وظه��ور الإكتئ��اب واحل��زن على 

وجهه.

بغداد
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الجورنال – متابعة 

للت�ريح��ات "ال�صاخ��رة" تاري��خ عمي��ق يف احلي��اة ال�صيا�صية 
العراقي��ة ،كم��ا للمث��ال دوره��ا يف مف��ردات اللهج��ة املحلية 
،ومل تك��ن تل��ك الت�ريح��ات تاأخ��ذ مداه��ا م��ن التعليق��ات ال 
ع��رب احلكايات ال�صعبي��ة يف املقاهي واملجال���ض اخلا�صة التي 
يرتاده��ا خل��ق اهلل ،فيم��ا ا�صبح��ت اليوم م��ادة د�صم��ة ملواقع 
التوا�ص��ل الجتماع��ي والت��ي �ص��ارت ترق��ب ب�صغ��ف �صقطات 
الت��ي تك�ص��ف �صطحي��ة بع�صهم  "امل�صوؤول��ني" وت�ريحاته��م 

وثقافتهم ال�صحلة .
فظهرت مواقع فنطازية من �صاكلة ك�صكول واملحطة واحل�صا�صة 
وحبزبوز وغريها الع�رات من هذه املواقع التي غالبا ماتكون 
غ��ري حيادي��ة يف طرحه��ا لن اغلبه��ا تابعة جله��ات �صيا�صية. 

تدعمها يف ال�ر من اجل ت�صقيط خ�صومها
يف كتاب��ه البي��ان والتبي��ني ،يع��رج اجلاح��ظ اىل ذك��ر القوال 
واخلط��ب غري املعقول��ة والتي كان��ت ت�صدر من بع���ض المراء 
وال��ولة ،بل وحت��ى النا���ض العاديني يف خطب الن��كاح، ويذكر 
اجلاح��ظ ان وايل المويني على املنامة خطب يف النا�ض واعظا 
وه��و ليفق��ه �صيئا يف الدي��ن فقال "ان اهلل ل يعب��اأ بالعباد فقد 
اهل��ك امة عظيم��ة يف ناقة لت�صاوي درهم��ني" واملق�صود هنا 
ناق��ة ال�صالح عليه ال�صلم وهي التي و�صفها القران باأنها ناقة 
اهلل.!! كما ينقل لنا ان اخلليفة الموي الوليد بن عبد امللك خطب 
يف النا�ض وقال لهم "كما يقول العبد ال�صالح يف كتابه العزيز" 
ل اأرى لك��م ال م��ا اأرى" ف�صح��ك احل�صور وقال ل��ه احدهم ايها 
الم��ري انه قول لفرعون فمتى ا�صبح �صاحلا؟. ويف زمن النظام 
ال�صاب��ق كان ع�ص��و جمل���ض قي��ادة البعث مزب��ان خ�ر هادي 
ي��زور كلي��ة الدارة والقت�صاد وطلب من العمي��د ف�صل الطلب 
املنتمني لكلية الدارة عن املنتمني لكلية القت�صاد !!. ومن هنا 
فاجله��ل وقلة املعرفة ت��ودي با�صحابه��ا اىل مو�صع ال�صخرية 
وجتعلهم مادة للنتقاد وان كانوا من ا�صحاب ال�صاأن واملراتب 
العالي��ة . فف��ي الع��راق وه��و البل��د الوحي��د ال��ذي تتعاق��ب فيه 
الزمات من دون وجود نهاية لنفقها وبانت�صار مواقع التوا�صل 

الجتماعي واأ�صبح لكل واحد من امل�صوؤولني لقب خا�ض به.
فقد اأثارت ت�ريحات اأمني بغداد قبل اعوام نعيم عبعوب، حول 
�صخ��رة وزنها 150 كغم األقيت يف �صبكات ال�رف ال�صحي ما 
ت�صبب يف اإغلقها، �صخرية وتهكم العراقيني على مواقع التوا�صل 
الجتماع��ي وقال يف حينها ان ال�صخرة األقتها جهات خارجية 
وداخلي��ة عن عمد يف اأحد �صبكات ال�رف مما ت�صبب يف ان�صداد 
الأنبوب وغرق النا�ض وعدها اأحد ا�صباب ظاهرة الفي�صانات يف 
بغداد يف وقتها  كما اثريت موجة غ�صب �صاخرة عند العراقيني 
ب�صب��ب تعليل وزي��ر الكهرباء قا�ص��م الفهداوي لعوائ��ق اإمدادات 
الكهرباء، مربراً انقطاعها ل�صاعات طويلة ان ا�صتهلك العراقيني 
للكهرباء، ي�صل اىل نحو %12 يف بغداد لن �صكانها مل يطفئوا 
الكيزر )ال�صخان الكهربائي( حتى الآن فيما كانت درجة حرارة 
جو تزيد عن ن�صف درجة الغليان )50( درجة مئوية يف العراق  
ولع��ل من ا�صهر الت�ريحات ال�صاخرة ما ذكرته نائبة بربنامج 
تلفزي��وين قائمة بزملئه��ا من الذين اجروا عملي��ات على نفقة 
الربمل��ان كان م��ن �صمنه��م زميل له��ا اجرى عملي��ة )بوا�صري ( 
مببل��غ 59 مليون دينار يف اخلارج وم��ن ميزانية الربملان. اما 
انفتاح وزير اخلارجية على داع�ض فكان مو�صعا للتهكم نتيجة 
�صه��و الوزي��ر يف موؤمتر �صحف��ي حينما قال "نح��ن ننفتح على 
داع���ض بكل اأع�صائها وننفتح خارج داع���ض على اأي دولة تقدم 
م�صاع��دة للع��راق ". ولع��ل اخرهم م��ن حتدث عن توف��ري زوارق 
حلماي��ة الزيارة الربعينية يف كرب��لء املقد�صة التي ليحيطها 
اي م�صطح مائي با�صتثناء "�صاكية" العلقمي ال�صهرية!! وهذا نزر 
ي�صري من �صقط��ات امل�صوؤولني وت�ريحاته��م التي تك�صف عمق 
الزم��ة الت��ي يعي�صه��ا العراق يف ظ��ل نظ��ام املحا�ص�صة الذي 

يو�صل الينا مناذج لتعي ماتقول ..وهلل يف خلقه �صوؤون.

البيان والتبيين ..
في مسخرة تصريحات المسؤولين

سعد الكعبي

سوالف 
عراقية

الن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتابة اآرائك اخلا�س����ة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

نجوم ضحايا السرطان.. السيجارة قضت على حياة 3 فنانين وزوجة نجم شهير أخفت معاناته

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً


