
شيرين تسخر من محمد كريم

دينا  تغازل مكسيم خليل 

ابنة بسام المال تنتقم لوالدها

اعت��اد الفن��ان حمم��د ك��رمي ن���ر فيديوه��ات 
جلمي��ع حتركات��ه الت��ي يقوم بها ع��ر ح�سابه 
عل��ى تطبي��ق وموق��ع اإن�ستغ��رام، وق��ام ع��دد 
م��ن رواد مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي بن�ر 
فيديوه��ات �ساخ��رة حول طريق��ة حممد كرمي 
يف التعاط��ي م��ع الفيديوه��ات الت��ي ين�رها.  
لك��ن هذه امل��رة ج��اءت ال�سخرية م��ن الفنانة 
�سريي��ن ر�سا، حيث ن�رت فيديو على ح�سابها 
الر�سم��ي على تطبيق اإن�ستغ��رام اأثناء تواجدها 
يف اأ�س��وان حل�س��ور حفل زف��اف الفنان عمرو 
يو�سف والفنانة كن��دة علو�ش، والذي اأقيم يوم 

اجلمعة املا�سي.  

غازل��ت الفنان��ة دين��ا ال�ربيني الفن��ان مك�سيم 
خلي��ل خ��ال وجودها مع��ه يف برنام��ج "قعدة 
رجال��ة"، لتخجل��ه على اله��واء بف�س��ل كلماتها. 
دين��ا ال�ربيني حل��ت �سيف��ة يف الرنامج الذي 
يقدم��ه مك�سيم خلي��ل، لي�ساأل ع��ن حالها وملاذا 
ال ي�ساهده��ا كث��رياً، لتقول له: "ان��ت اللي فني"، 
ليجي��ب باأن��ه دائ��م ال�سفر له��ذا ال يوج��د فر�سة 

لرياها. 
رد مك�سيم خليل دفع دين��ا ال�ربيني ل�سوؤاله اإىل 
اأين ي�سافر؟، ليجيبها باأنه دائم ال�سفر واإنه يعي�ش 
يف الطائ��رة، لتغازل��ه قائل��ة: "م���ش �سايبنا يف 
حالن��ا بعنيك الزرقا دي"، لي�سحك مك�سيم خليل 

ب�سدة من تعليقها املفاجئ يف حقه. 

ي�سه��د اجل��زء التا�سع م��ن م�سل�سل "ب��اب احلارة" 
م�ساركة ابنة املخرج واملنتج ب�سام املا " �سم�ش 
" كممثل��ة يف العمل بع��د م�ساركة ابنه اأدهم يف 
العم��ل من��ذ االج��زاء االوىل ب�سخ�سي��ة " �سلي��م " 
الطف��ل ال��ذي يك��ر ويتح��ول اإىل �س��اب وي�سارك 

بالكثري من اأحداث العمل. 
�سم���ش املا املهتم��ة كث��رياً باملو�س��ة واالأزياء 
عل��ى مواق��ع  عل��ى ح�ساباته��ا  ال�س��ور  وتن���ر 
التوا�س��ل �ست�س��ارك ب�سخ�سية جدي��دة يف العمل 
وه��ي ال�ساب��ة "�سف��ا " الت��ي تقت��ل جنديني من 
اال�ستعمار الفرن�س��ي انتقامًا لوالدها وتلجاأ اإىل " 
ح��ارة ال�سبع " لاختباء حيث تتنكر ب�سخ�سية " 

�ساب " .

يبدو اأن النجمة العاملية ماريا كاري لي�ست را�سية عن عالقتها اجلديد بالراق�ص براين تانكا  ونادمة على انف�سالها عن خطيبها ال�سابق 
امللياردير جيم�ص بيكر.
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الى 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 الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن , وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة , وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

 : الذكية  االجهزة  عرب   )NAL
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 

االإجتماعي 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

ً

اول رواد مواقع التوا�سل االجتماعي فيديو للفنانة �سريين عبد 
الوه��اب اأثن��اء وجودها يف حفل��ة زفاف الفن��ان عمرو يو�سف 
وكن��دة علو�ش، وه��ي تتحدث بطريقة تبدو فيه��ا وكاأنها كانت 
يف حال��ة غ��ري طبيعية. وقالت �سريي��ن، اأثن��اء غنائها ب�سحبة 
تام��ر ح�سن��ي، كام فهم من��ه اجلميع اأنها تق�س��د ال�سخرية من 
عم��رو دياب. وحاول الفن��ان عمرو يو�سف تدارك املوقف فاأخذ 
امليكرف��ون منه��ا، وقال لها: "مبوت فيك��ي ويف �راحتك لكن 

الفرح هيبوظ النا�ش جاية تنب�سط".
كما �سخ��رت من  اإلي�سا، وقال��ت: "اأنا عارفة 

اإن حماق��ي بيح��ب اإلي�س��ا، ب���ش اأن��ا م�ش 
م�س��كل عن��دي كمان يف نا���ش يف م�ر 
بتحبن��ي، وعلى فكرة احن��ا كله طبيعي 

ومفي�ش حاجة عندنا حمقونة."
 ، الت��ي حدث��ت  الكب��رية  ال�سج��ة  وبع��د 
لك��ن  النجم عم��رو دياب مل ي��رد عليها 

الت��ي  الكب��رية  احلمل��ة  رغ��م 
عليه��ا.  جمه��وره  �سنه��ا 

�سريي��ن  ع��رت  حي��ث 
ب�س��دة  غ�سبه��ا  ع��ن 

فيدي��و  ت�ري��ب  بع��د 
له��ا. وتفك��ر �سريي��ن 
بع���ش  اق��راح  يف 
بتق��دمي  اأ�سدقاءه��ا 
ب��در  عم��ا  اعت��ذار 
منه��ا، وتاأكي��د عدم 

االإ�س��اءة  تعمده��ا 
لكنه��ا مل تتخ��ذ  الأح��د، 

قرارا نهائيا بعد.

يف اإعان مفاجئ مل تعرف اأ�سبابه ومفاعيله بعد، اأعلن الفنان 
ا�سماعيل منا�ست��رييل خطيب النجمة ال�سورية رويدا عطية عر 
ح�ساب��ه اخلا�ش على موق��ع التوا�سل االجتماع��ي في�ش بوك، 
خ��ر انف�ساله عنها حيث ق��ال: "�ساركناكن فرحتنا وكنا جنم 
وجنمة حلوي��ن، متنيتولنا املحب��ة واال�ستمرارية ب���ش الق�سمة 
والن�سيب عند رب العاملني، لهيك قررنا اأنا وهاالن�سانة نكون 
اأ�سدق��اء واأخ��وة وزم��اء ووالد بل��د وكل م��ني بيتمن��ا للتاين 
النج��اح".   روي��دا التي تلتزم ال�سمت حتى هذا الوقت كانت قد 
اطلقت من اأيام عر ديو هي وا�سماعيل حمل ا�سم "غاروا منك" 

حمل الكثري من الرومان�سية والغزل. 
 ومل تعل��ن رويدا عن خر اإنفال�سهما حتى االأن عر �سفحاتها 

الر�سمية على مواقع التوا�سل االإجتماعي. 

شيرين في ورطة بسبب عمرو دياب

رويدا عطية تنفصل
 عن خطيبها
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انهيار االقتصاد


