
مريم حسين تؤكد حبس طليقها

نفي خبر وفاة جورج وسوف

مالك  تنسحب من الفن

اأطل��ت الفنانة مرمي ح�صني واأكدت بال�صوت وال�صورة 
اأن ال عالق��ة لها ب�صج��ن طليقها في�ص��ل الفي�صل منذ 
ال�صه��ر املا�صي يف ال�صعودية، حي��ث مت اإلقاء القب�ض 
علي��ه ث��م اإيداع��ه يف �صجن برمي��ان عن��د و�صوله اىل 
مط��ار ج��دة، بتهمة �ص��وء ا�صتخ��دام مواق��ع التوا�صل 
االإجتماع��ي. وبدا الفتًا اأن م��رمي ح�صني حتا�صت ذكر 
اإ�ص��م طليقها بعد اإكتفت بت�صميته الطرف االآخر. وكان 
ق��د اإن�رش خ��ر األقاء القب�ض على في�ص��ل الفي�صل قبل 
ع��دة اأي��ام يف ج��دة، بع��د ال�صك��وى التي تقدم��ت بها 
�صده طليقته م��رمي ح�صني ا�صتكت عليه الأنه �صّهر بها 
على مواقع التوا�ص��ل االإجتماعي، ما دفع بال�صلطات 

ال�صعودية اإىل اإلقاء القب�ض عليه.

ال�رشك��ة املنظم��ة  ا�صتنك��ر معت��ز عو���ض، مال��ك 
حلف��الت املطرب ال�ص��وري جورج و�ص��وف، �صائعة 
وفاة االأخ��ر التي انت�رشت خالل الي��وم ااملا�صي، 
موؤك��داً اأن "�صلط��ان الطرب" بخ��ر ويتمتع ب�صحة 
جيدة.واأو�ص��ح عو���ض يف ت�رشيح��ات �صحفي��ة، 
اأن و�ص��وف موجود حالي��ًا يف العا�صم��ة اللبنانية 
ب��روت، وال �صح��ة ل�صائع��ة وفات��ه الت��ي ترددت 
اأخ��راً، م�صراً اإىل اأن رئي�ض النظ��ام ال�صوري، ب�صار 
االأ�صد، اأج��رى ات�صااًل هاتفيًا بو�ص��وف لالطمئنان 

عليه فور انت�صار ال�صائعة.
يذكر اأن جورج و�ص��وف اأحيا اآخر حفالته الغنائية 
يف م���رش قب��ل اأيام بعد فرتة غي��اب عن الغناء يف 

القاهرة ل�صنوات عديدة.

اأعلن��ت الفّنان��ة مالك الكويتي��ة ابتعادها م��ن ال�صاحة 
الفني��ة لف��رتة مل حتددها وم��ن دون ت���رشح املزيد من 
التفا�صي��ل او االأ�صب��اب.  وياأتي اعالن مالك املفاجىء 
بع��د تقارير اعالمي��ة حتدثت عن ارتباطه��ا برجل من 

اجلن�صية العراقية وحملها منه.
ع��ر  �صاركت��ه جمهوره��ا  ونف��ت يف مقط��ع م�ص��ور 
ح�صاباته��ا عل��ى �صب��كات التوا�ص��ل االجتماع��ي، هذه 
ال�صائع��ات، اإ�صافة اىل اأع��الن ان�صحابها م��ن ال�صاحة 

الفنية لفرتة موقتة الأ�صباب خا�صة.
وقال��ت ع��ر ح�صابه��ا الر�صم��ي عل��ى تطبي��ق "�صناب 
�ص��ات": "ه��و لي�ض ق��رار اعتزال ولكن �ص��وف ابتعد عن 
الف��ن الأنه ل��دي ظ��روف خا�ص��ة متنعني م��ن التواجد 

بالو�صط الفني حاليا ولكن �صاأعود بعد فرتة ".

اأعلنت املمثلة العاملية اإميا وات�سون Emma Watson جنمة فيلم "Beauty and the Beast"، اأنها تخطط التخاذ اإجراءات قانونية 
ب�ساأن �سورها التي متت قر�سنتها ون�سرت عرب االإنرتنت، فيما نفى ممثلون عنها ظهورها عارية يف ال�سور.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب 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

قب��ل يوم واحد من موعد حفل��ة ماجدة الرومي يف تون�ض 
يقي��م �صاب��ر الرباع��ي حفل��ة يف مدين��ة �صفاق�ض جنوب 
تون���ض العا�صم��ة، وه��ي من اأه��م واكر امل��دن التون�صية 
يف  وج��اء  وال�صناع��ي.  التج��اري  بن�صاطه��ا  و�صه��رة 
االإع��الن واالإ�صه��ار للحفلة اأن اأمر الط��رب العربي �صابر 
الرباع��ي وجنم��ة م���رش االأوىل انغ��ام يف حف��ل اختت��ام 
تظاه��رة "�صفاق���ض عا�صم��ة الثقاف��ة العربية"علمًا وان 
�صابر الرباعي هو اأ�صيل مدينة "�صفاق�ض" وهو معروف 
"الن��ادي  الق��دم  ال�صه��ر يف ك��رة  لناديه��ا  مبنا�رشت��ه 
الريا�ص��ي ال�صفاق�ص��ي". واعلن �صاب��ر الرباعي يف ندوة 
�صحفية عقدها  ب�"�صفاق�ض"انه �صيقدم اغنيتني جديدتني 
الول م��رة موؤّكداً يف رّده على �ص��وؤال الأحد ال�صحفيني انه 
مل يت��م برجم��ة " دي��و" م��ع اأنغام خ��الل ال�صه��رة ولكنه 
ا�صت��درك قائ��اًل انه اذا ج��اء ذلك يف �صي��اق ال�صهرة ذاتها 

فان االحتمال ي�صبح ممكنًا.
 ومبنا�صبة حفل �صابر الرباعي واأنغام ا�صدر اإقليم االأمن 
الوطن��ي مبدينة"�صفاق�ض" بالغًا جاء في��ه اأنه تقرر منع 
اجل��والن ومن��ع اإر�صاء ووق��وف جميع اأ�صن��اف العربات 
وال�صي��ارات ، وق��د �رشح الب��الغ ال�ص��وارع واالأماكن التي 

مينع فيها جوالن او وقوف ال�صيارات.
 ويات��ي ه��ذا احلف��ل مبنا�صبة اختت��ام فعالي��ات تظاهرة 
�صفاق���ض عا�صم��ة للثقافة ويت��م خالل ه��ذا احلفل الذي 
ح���رشه وزراء و�صخ�صي��ات م��ن تون�ض وم��ن دول عربية 
واجنبي��ة ت�صلي��م م�صع��ل التظاه��رة الثقافي��ة اىل مدين��ة 
االأق���رش امل�رشية التي �صتخلف مدين��ة �صفاق�ض لت�صبح 

عا�صمة للثقافة العربية.

اعتذر النجم ال�صوري با�صم ياخور عن امل�صاركة ببطولة م�صل�صل 
"جران " من تاأليف ممدوح حمادة و اإخراج عامر فهد واإنتاج 
�رشك��ة "كالكي��ت"، حي��ث كان من املق��رر ان ي��وؤدي با�صم دور 
البطول��ة االأ�صا�ص��ي يف العم��ل لي�صارك��ه جمموعة م��ن خريجي 
برنام��ج " اآراب كا�صتين��غ " يف املو�صمني االأخري��ن . وبح�صب 
م��ا عل��م فاإن با�ص��م مل يك��ن اأول املعتذرين فقد �صبقت��ه الفنانة 
ال�صوري��ة جيني ا�ص��ر يف حني و�صلت املفاو�ص��ات مع كل من 
حممد حداقي و فادي �صبيح لطريق م�صدود ولكنها مل تنته بعد .
اأج��ور  "كالكي��ت" ت�ص��ع  اأن �رشك��ة  التفا�صي��ل، علمن��ًا   ويف 
منخف�ص��ة يعترها الكثر من النج��وم ال ترقى للحد االأدنى من 
االأجور . من جه��ة اأخرى، حل با�صم �صيفًا على م�صل�صل "�صايكو 
" برفقة النجمة اأمل عرفة التي تلعب دور البطولة االأ�صا�صي يف 

امل�صل�صل . 

منع تجول في تونس بسبب صابر 
الرباعي وأنغام

باسم ياخور يعتذر من "الجيران"

تـشـغـل شـبـابـنـا
اموالك في المصارف
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