
الكشف عن خالف عمرو وياسمين 

تأجيل عرض "العاصوف"

إتهام روبي باالعتداء على عاملة

ك�سف بع�س املقربني من الفنانة يا�سمني رئي�س عن 
وجود خالف بينها وبني الفنان عمرو يو�سف ب�سبب 
م�سل�س��له اجلدي��د "نقطة وم��ن اأول ال�س��طر"، املنتظر 

عر�سه يف املو�سم الرم�ساين امُلقبل.
واأ�س��اروا اىل اأن �س��بب اخلالف يرجع اإىل اأن يا�سمني 
كانت مر�س��حة للبطولة الن�س��ائية يف م�سل�سله، الأمر 
الذي جعلها تتم�س��ك بحقها يف كتابة ا�س��مها ب�سكل 

يليق بها على "ترت" امل�سل�سل.
لكن يرتدد اأن عمرو يو�س��ف مت�سك بكتابة ا�سمه على 
"ترت" امل�سل�سل منفرًدا، الأمر الذي جعل رئي�س ت�سعر 
بالغ�س��ب وتن�س��حب من هذا امل�سل�س��ل، ما ت�سبب يف 

خالف بينهما.

عرب ح�س��ابه الر�س��مي على موقع "تويرت"، اأع��اد الفنان 
نا���ر الق�س��بي، ن���ر بي��ان �س��ادر عن جمموع��ة "اأم 
بي �س��ي"، تعل��ن فيه اأنها ق��ررت اإرجاء عر�س م�سل�س��ل 

"العا�سوف" الذي يقوم ببطولته.
وكانت حمطة "اأم بي �س��ي" قد اأعلنت عن تاأجيل عر�س 
م�سل�س��ل "العا�س��وف" ال��ذي كان مق��رراً عر�س��ه الأحد 
املا�سي 9ني�سان\ابريل احلايل، من خالل بيان اأ�سارت 
فيه اىل اأن التاأجيل �سيكون اإىل اأجل غري م�سمى مو�سحة 
اأن ال�س��بب يع��ود اإىل كثافة املحت��وى الدرامي يف دورة 
الربام��ج احلالية، وهي رغب��ت باأن تفي امل�سل�س��ل حقه، 
علمًا اأن نا�ر الق�س��بي كان قد اعتذر عن امل�ساركة يف 
برنامج "Arabs Got Talent "و�سط معلومات عن 

احتمال م�ساركته يف العرو�س املبا�رة .

اإتهمت عاملة مالب�س بفريق عمل م�سل�سل "رم�سان 
كرمي" ال��ذي تقوم ببطولته الفنانة روبي بالعتداء 
عليه��ا بال�س��ب والق��ذف وال���رب خ��الل ت�س��وير 
م�ساهد العمل باحلارة التي ت�سهد الديكور الرئي�سي 
لالأح��داث.  وح��ررت العامل��ة املح���ر بق�س��م اأول 
�رط��ة اأكتوبر �س��د املمثلة امل�ري��ة، موؤكدة على 
اأن زمالئها �س��هود على العتداء عليها، حيث بداأت 
ال�رطة التحري عن الواقعة متهيداً ل�ستدعاء روبي 

يف حال ثبوت جدية التهام املوجه �سدها. 
جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن "روبي" اعت��ذرت يف البداية 
عن ت�س��وير العمل ودخلت باأزم��ة مع منتجه اأحمد 
ال�س��بكي قب��ل اأن يت��م احت��واء امل�س��كلة بتدخل من 

بداأت عار�صة الأزياء العاملّية بيال حديد Bella Hadid، بن�صيان حبيبها ال�صابق ذا ويك اأند The Weekend بعد 6 اأ�صهر على انف�صالهما.نقابة املمثلني. 
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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 الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�صاح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة ، وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

 : الذكية  الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا، واأي�صًا الدخ����ول اإىل اأي �صفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ص����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ص����ة، كما ميكنك 
م�صارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك اخلا�صة على �صب����كات التوا�صل 

الإجتماعي كالفي�صبوك 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

 

خرج��ت الفنان��ة هن��ا الزاه��د ع��ن �س��متها ازاء ال�س��ائعات 
املتك��ررة حول زواجه��ا من املنتج وامللحن ه�س��ام جمال، 
وقال��ت اإنه "جم��رد منتج" مل�سل�س��لها اجلديد "ال�س��ايعني" 
وم��ن الطبيعي اأن يتم ت�س��ويرهما معًا كما يتم ت�س��ويرها 
م��ع اأغلب جن��وم الف��ن امل�س��اركني باأعماله��ا الفني��ة. هنا 
اأو�س��حت للم��رة الأوىل عدم �س��حة ال�س��ائعات الت��ي اأكدت 
�س��ابقًا عالقته��ا باملنتج ه�س��ام جمال، ووجود ق�س��ة حب 
جتمعهما، وا�س��تعدادهما للخطوب��ة والزواج اأي�س��ًا، موؤكدة 
اأن كل ذل��ك لي���س حقيقي��ًا. وتابع��ت اأن��ه ل يوجد اأي �س��يء 
بينه��ا وبني ه�س��ام جمال، �س��وى �س��داقة عادي��ة، وعالقة 
عمل فقط، خا�س��ة اأنه منتج م�سل�س��لها اجلديد "ال�سايعني" 
وم��ن الطبيعي اأن تلتقط �س��ورا مع اأ�س��دقائها يف اأي وقت. 
هن��ا الزاهد املتواجدة حاليًا مع ه�س��ام جم��ال يف تايالند؛ 
من اأجل ت�س��وير م�ساهدها يف م�سل�سل "ال�سايعني"، ن�رت 
�س��ابقًا عدة �س��ور لها بجواره يف الطائرة وموقع الت�سوير، 
ولكنه��ا التزم��ت بق��رار فري��ق العمل مبن��ع ن�ر �س��ور من 
كوالي���س الت�س��وير لالإبق��اء عل��ى تفا�س��يل امل�سل�س��ل �راً، 
ولكنها يف مواجهة ال�س��ائعة بداأت تن�ر �سوراً م�سرتكة مع 
جنوم امل�سل�س��ل دنيا �سمري غامن، و حمدي املريغني، حممد 
�س��الم، حممد ثروت، بيومي فوؤاد، �س��يماء �س��يف، واملخرج 

اأحمد اجلندي.

اأطل��ق النجم العاملّي هاري �س��تايلز البال��غ من العمر 23 
اأول   One Direction فرق��ة  اأع�س��اء  اأ�س��هر  عام��ًا، 
 ." Sign of the Times" اأغني��ة منف��ردة ل��ه بعن��وان
والأغني��ة عبارة عن عمل كال�س��يكّي الطاب��ع، وفيه اأحلان 
الروك ال�س��ائعة يف ال�سبعينيات، وقد اأعّدت هذه املقطوعة 
املو�سيقّية، التي ل �سلة لها باأغنية النجم الراحل برين�س، 
حتم��ل العنوان عينه، بالتعاون مع املنتج الأمريكي جيفر 
با�س��كر. ومن املتوقع اأن ي�سدر فيديو كليب اخلا�س بهذه 
��ّور يف جزيرة يف ا�س��تكتلندا  الأغني��ة عّما قري��ب، وقد �سُ
وتوىل اإخراجه الفرن�سي يوان لوموان.  ي�سار اإىل اأّن هاري 
 One Direction ستايلز لي�س الع�سو الوحيد يف فرقة�
ال��ذي اأ�س��در اأغنية منفردة، فقد اأ�س��در زي��ن مالك األبومه 
اخلا���س يف اآذار 2016 بع��د ان�س��حابه م��ن الفرق��ة، يف 
حني اأ�سدر كّل من نيال هوران Niall Horan ولوي�س 
توملين�سون Louis Tomlinson اأغنية منفردة العام 

املا�سي.

هنا الزاهد ترد على شائعات 
ارتباطها

أول أغنية منفردة لنجم "وان 
دايركش" هاري ستايلز


