
فلة تهاجم لطيفة

بلقيس ترد على العزكي

مريم بفستان الزفاف من جديد

هاجمت املطربة اجلزائرية فلة، الفنانة التون�سية 
لطيف��ة، وا�س��فة اإياه��ا بال�سخ�س��ية "اللئيم��ة"، 
وذل��ك اأثناء حلولها �سيفة عل��ي برنامج "احللقة 
الأخ��رة".  وعر���ض الربنامج ت�رصيح��ًا للفنانة 
لطيف��ة، اأثن��اء ا�ست�سافته��ا يف برنام��ج "فح�ض 
�سام��ل" ، قالت فيه اإنها ل تع��رف مطربة ا�سمها 
"فلة"، رغم تلقيها ات�ساًل منها ذات مرة لعر�ض 
حل��ن عليه��ا حت��ي تغني��ه، اإل اأن �سوته��ا كان 
وا�سحًا عليه �رصب اخلمور، بح�سب قولها. واأكدت 
فل��ة اأنه��ا مل ت�ساهد هذا املقطع م��ن قبل، م�سرة 
اإيل اأنه��ا تعاين من قرحة يف املعدة، ول ت�ستطيع 

�رصب املياه الغازية، 

ن���رصت املغني��ة الإماراتي��ة، ميني��ة الأ�س��ل، بلقي���ض 
فتحي، ع��رب ح�سابها عل��ى »تويرت« تغري��دة علقت من 
خاللها على خ�سارة امل�سرتك اليمني يف برنامج »اأراب 
اآي��دول«. وكتب��ت متوجه��ة اإىل عمار العزك��ي: » برامج 
الهواة هي حمطة ق�سرة وم�ساهمة فقط. العبء الأكرب 
والختب��ار احلقيقي يبداأ الآن يا عم��ار العزكي. اجتهد 
واأثبت جنوميتك ووفقك اهلل وكل جمتهد«. وبدوره كتب 
الأخ��ر: »جمهوري احلبيب و�سولن��ا لهذه املرحلة هو 
انت�سار كب��ر لنا. فمربوك عليكم ه��ذا الو�سول الكبر 
ف وفوزي احلقيقي هو مبحبتكم ودعمكم. عمار  وامل�رصرُ
ذكر اأّن النجمة بلقي���ض ت�ستعد لإقامة حفل  العزك��ي«. يرُ
غنائي على م���رصح مركز ال�سيخ جابر الأحمد الثقايف، 

دار الأوبرا، يف الكويت يف24 مار�ض املقبل.  

�سارك��ت النجم��ة العراقية مرمي ح�س��ن جمهورها 
عرب ح�سابه��ا ال�سخ�سي على موق��ع تطبيق ال�سور 
ان�ستغ��رام ب�س��ورة له��ا بف�ست��ان الزف��اف للم��رة 
الأوىل بعدم��ا انف�سلت موؤخراً ع��ن زوجها ال�سابق 
الإمارات��ي في�س��ل الفي�س��ل لتث��ر �سورتها �سجة 
بن متابعيها.تبن اأن مرمي ح�سن قد خ�سعت منذ 
اأي��ام جلل�سة ت�سوير بع��د اإجنابه��ا لطفلتها الأوىل 
اأم��رة ارتدت فيه��ا ف�ستان الزفاف وب��دت وكاأنها 
�سندري��ال وق��د ن���رصت �سورته��ا عل��ى ان�ستغ��رام 
واأرفقته��ا بتعلي��ق قال��ت في��ه :"�سندري��ال مل تتمن 
يوم��ا اأن تلتق��ي بالأمر.. كل ما متنت��ه هو ف�ستان 

جميل واخلروج من املنزل للت�سلية".
�إميا �ستون �أكرُث �لنجمات تو��سعًا يف �لعامل، فقد قامت موؤّخرً� بتهنئِة �لنجمِة �لأمريكية  �أنها   ،Adele �أديل  د�ئمًا ما تثبُت �لنجمُة �لربيطانّيُة 
.»La La Land« �لرومان�سّية  �ملو�سيقى  فيلم  �لأو�سكار، لأف�سل ممّثلة رئي�سّية، عن دورها يف  �لتي ح�سلت على جائزة   ،Emma Stone
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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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�لن ، وملتابع����ة �خ����ر �مل�ستج����د�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�ساح����ة �لعر�قي����ة و�لعربية 
ALJOU R  و�لعاملي����ة ، وخلدمة �لخبار �لعاجلة حمل تطبيق  ) �جلورنال (  )

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

�إيج����اد �لتطبي����ق �خلا�ص بن����ا، و�أي�سًا �لدخ����ول �إىل �أي �سفحة 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

ك�سفت العديد م��ن التقارير ال�سحفية اأن الفنان حممد حماقي 
ينتظ��ر مولوده الأول من زوجت��ه نهلة احلاجري، واأن الأخرة 
مازال��ت يف �سهورها الأوىل من احلمل. واأ�س��ارت التقارير اإىل 
اأن خ��رب حم��ل زوج��ة حمم��د حماق��ي مت اإعالنه ع��رب برنامج 
"كالكيت" ليتلق��ى الأخر بدوره التهاين مبولوده القادم من 
قبل حمبيه عل��ى ح�ساباته على مواق��ع التوا�سل الجتماعي. 
وبالرغ��م اأن حمم��د حماقي مل ي�رصح بخ��رب انتظاره ملولوده 
الأول ر�سمي��ًا، اإل اأن اخلرب انت���رص ب�رصعة الربق وانهالت عليه 
التعليق��ات من قبل جمهوره. حممد حماقي تزوج زوجته نهلة 
احلاج��ري عام 2011، لينف�سال وع��ادا جمدداً العام املا�سي 

بعد انف�سال دام عامن كاملن.

خ���رص النجم الكومي��دي اأحمد حلمي فر�سته الأخ��رة يف تقدمي رواية 
"ت��راب املا���ض" بفيلم م��ن بطولته وانتاج��ه، بعدما اأ�س��در الق�ساء 
امل���رصي حكمه النهائ��ي ب�سقوط ح��ق حلمي و�رصكت��ه "�سادوز" يف 
ا�ستغ��الل رواية الكاتب اأحم��د مراد لتنفيذها كعم��ل �سينمائي، بعدما 
اأخل ببنود العقد التي ن�ست على اإجناز الفيلم قبل مرور خم�سة �سنوات 
على توقيع العقد.الكاتب اأحمد مراد رف�ض كل حماولت التفاو�ض مع 
حلم��ي، واأ���رص على ف�سخ التعاقد موؤك��داً اأنه �سيكت��ب بنف�سه �سيناريو 
الفيلم املقتب�ض عن الرواية ال�سهرة وتردد اأنه ر�سح الفنان اآ�رص يا�سن 
لبطول��ة الفيلم املنتظر والخراج مل��روان حامد، وبعد اللجوء للق�ساء، 
اأ�س��در مراد بيان��ًا ر�سميًا جاء فيه: "اأ�سدل ال�ست��ار اأخراً على الق�سية 
رق��م 2333 ل�سنة 2015، واملعروفة اإعالميًا بق�سية "تراب املا�ض"، 

القاهرة حي��ث اأي��دت الدائ��رة 11 ال�ستئنافية  مبحكم��ة 
مار���ض القت�سادي��ة احلك��م ال��ذي �س��در   27 ي��وم 

الفنان  ح��ق  ب�سق��وط  حلم��ي 2016  اأحم��د 
"�س��ادوز  �رصك��ة  مال��ك 
يف  الفن��ي"  لالإنت��اج 
الكات��ب  رواي��ة  حمد ا�ستغ��الل  اأ
لتنفيذه��ا  كعمل م��راد 
ومبجه��ود  �سينمائ��ي، 
م�سك��ور ملحام��ي الكاتب 

اأ�ست��اذ  لطف��ي،  ح�س��ام  اأ. 
احلق��وق،  بكلي��ة  القان��ون 

وحمام��ي النق���ض والإداري��ة العليا 
والد�ستوري��ة العلي��ا. و�سيعل��ن الكاتب 

ال��ذي  الفيل��م  م�ستقب��ل  ع��ن  قريب��ًا 
م��ع  تنفي��ذه  عل��ى  التعاق��د  مت 
�رصك��ة "نيو�سين���رصي" لالإنت��اج 

ال�سينمائي".

محمد حماقي ينتظر مولوده 
األول

حلمي يخسر "تراب الماس" 

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

انهيار االقتصاد


