
إيمي سمير تطمئن جمهورها

عبدة يرفض الغناء بالمصرية

زواج ريهام الحجاج يثير الجدل

ح�ول��ت �لفن�ن��ة �لكوميدي��ة �إمي��ي �س��مري غ���من طم�أن��ة 
جمهوره��� بع��د �س��جة �لإع��ان ع��ن �إ�س���بته� مبر���ضٍ 
غ�م�ٍض، وق�مت �أخري�ً بن�رش �س��ورة له� برفقة �أ�س��دق�ئه� 
للت�أكي��د عل��ى �أنه� غ���درت فر����ض �ملر�ض، وب��د�أت تعود 
حلي�ته��� �لطبيعي��ة، ولك��ن �إطالته��� يف �ل�س��ورة حّققت 
�لعك�ض ب�ل�س��بط فقد ظهرت بدون مكي�ج وبوجٍه �س���حب 
و�إن بدت ح�لته� �ل�س��حّية �أف�س��ل قليًا من �سورة �س�بقة 
مت ت�رشيبه� �أثن�ء تو�جده� د�خل �مل�ست�سفى لرع�ية و�لده� 
�س��مري غ���من. �إميي ظهرت يف �ل�س��ورة برفقة �س��ديق�ته� 
و�كتفت بو�سع تعليق �أيقونة "قبلة" عرب ح�س�به� �خل��ض 
على موقع �إن�س��تغر�م، وحظيت �ل�سورة ب�أكرث من 53 �ألف 

�إعج�ب مع تعليق�ت تدعو له� ب�ل�سامة. 

ك�س��ف �لفن���ن حممد عب��ده عن �رش ع��دم غن�ئ��ه ب�للهجة 
�مل�رشي��ة، رغ��م �أن �لكثري من �ملطربني �لعرب يحر�س��ون 
عل��ى �لغن���ء به��� ب�س��بب �نت�س���ره�، و�س��هولة �لو�س��ول 
للجمه��ور من خاله�. و�ك��د "عبده" �أنه ل ي�س��تطيع تقليد 
�للهجة �مل�رشية ول ي�س��عر ب�ل�سدق �إذ� غنى بلهجة �أخرى 
غ��ري لهجته، و�أنه ل ح�جة لذل��ك، �إذ �إن �جلمهور �مل�رشي 
�أحبه بلونه وبلهجته.   وحتدث �لفن�ن �ل�سعودي عن موقف 
طري��ف حدث له عند زي�رته م���رش لأول مرة ع�م 1969، 
حي��ث ك�ن يتحدث مع بع�ض �مل�رشيني لكنهم �عتقدو� �أنه 
ل يتح��دث �للغة �لعربية لع��دم فهمهم �للهجة �ل�س��عودية، 
م�س��ري�ً �إىل �أن��ه يف هذه �لف��رة ك�ن كل همه ه��و ن�رش فن 

بلده ولهجته ولي�ض �لبحث عن �ل�سهرة.

ح�ل��ة م��ن �جلدل بعد �نت�س���ر �أخب���ر تفيد بق��رب زو�ج 
�لفن���ن �أحمد �ل�س��عدين م��ن �لفن�نة ريه���م حج�ج، و�أن 
هن�ك عاق��ة ع�طفية ربطت بينهم� خال ت�س��ويرهم� 
�جلزء �لأول من م�سل�س��ل "�لكربيت �لأحمر". ومع �نت�س�ر 
خ��رب زو�ج �أحمد �ل�س��عدين من ريه�م حج���ج على نحو 
خميف، ك�س��ف م�س��در مقرب من �لثنني ب�أن هذ� �خلرب 
م� هو �إل �س�ئعة، و�أن كل م� يجمع بينهم� هي �ل�سد�قة.

وت�بع �مل�س��در كامه موؤكد�ً �أن م� يجمع �أحمد �ل�سعدين 
وريه���م حج�ج �س��د�قة فقط، ن�س���أت بعد م�س���ركتهم� 
يف �أربع��ة �أعم���ل دفعة و�حدة.  وك�ن��ت �أخب�ر �نت�رشت 
ب�رشعة �ل�س�روخ تفيد �أن �أحمد �ل�سعدين وريه�م حج�ج 
ي�س��تعد�ن للزو�ج، و�إنهم� يبحث�ن عن منزل زوجية هذه 

ُتعترب املغنّية الأمريكية �سيلينا غوميز من اأكرث امل�ساهري متابعًة على موقع "ان�ستغرام" باأكرث من 120 مليون متابع.�لفرة.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورن�ل"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لري��سية  و�لقت�س�دية  �ل�سي��سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لك�مري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خل��ض بن� وكل م� حتت�جونه هو تن�سيب برن�مج�

متني�تن� لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورن�ل ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�س����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�س����احة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

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

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بنا, واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة 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�س����اركة اخلرب اأو اإعادة ن�س����ره على ح�س����اباتك اخلا�س����ة على �س����بكات التوا�سل 

الإجتماعي 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

    

رغم �لنفي �ملتكّرر من �ملمثلة �س��مية �خل�س���ب و�أحمد 
�س��عد ل�س�ئعة زو�جهم� �لتي ك�س��فت تف��سيله� خطيبة 
�س��عد �ل�س���بقة �لفن�ن��ة رمي �لب���رودي، �إل �أن �س��مية 
�أ�س��علت ن�ر �ل�س�ئع�ت جمدد�ً بعدم� �س�ركت �أحمد �سعد 
�لإحتف�ل مبن��س��بة ع�ئلية خ��س��ة و�س��محت ب�لتق�ط 
�ل�سور له� مع �س�رة �سقيقة �سعد �أثن�ء �إحتف�ل �لأخرية 
ب�أ�س��بوع مولوده��� د�خ��ل من��زل �س��عد يف �لق�ه��رة 
�جلديدة. �ل�سور مت ن�رشه� عرب �حل�س�ب �خل��ض لأبن�ء 
�س��قيقة �س��عد فرح و�أدهم، ورغم �أن �حل�س���ب "خ��ض" 
�أنه���  �إل  �ل�س��ور عاني��ة،  وغ��ري م�س��موح مب�س���هدة 
عرف��ت طريقه��� للظهور ع��رب ت�رشيب�ت من �لأ�س��دق�ء 
�مل�س��ركني �أظهرت حر�ض �س��مية عل��ى �لتو�جد دومً� 
بجو�ر �بنة �س��عد، كم� �أنه� ظهرت على ر�حته� وك�أنه� 
تع��رف �أف��ر�د �لأ���رشة، علمً� ب���أّن �س��عد �رّشح �س���بقً� 
�أن��ه يرتب��ط بعاقة "�س��د�قة ع�ئلية قوية" مع �س��مية 
�خل�س�ب.  �أدهم وفرح مل يعّلق� على �أي ��ستف�س�ٍر يخ�ض 
زو�ج �سعد و�س��مية، و�كتفى �أدهم بتو�س��يح �أن �ل�سور 
م��ن حف��ل "�أ�س��بوع" �ملولود يون���ض، كم� بد� و��س��حً� 
من �ل�س��ور غي�ب �ملمثل عمرو �س��عد �مل�س��غول ح�ليً� 

بت�سوير م�سل�سله �جلديد "و�سع �أمني". 

�أّك��دت �لنجمة �ل�س��ورية مي���دة �حلن���وي �أن �كرث قر�ر 
ندم��ت علي��ه هو قر�ر �ل��زو�ج معتربًة �أنه م��ن �لأخط�ء 
�لت��ي �رتكبته� فيم��� �أعلنت �أنه� غ��ري ن�دمة على عدم 
�لإجن���ب. وق�لت مي���دة يف لق�ٍء متلف��ز ، �أن بحوزته� 
�أغ���ٍن قدميٍة مل يت��م طرحه� بعد، ب�لإ�س���فة �إىل �أغ�ٍن 
�أخ��رى بح��وزة �ملنت��ج حم�س��ن ج�ب��ر. وع��ن �لنح�فة 
�ل�س��ديدة �لت��ي ظه��رت له��� وعم��� �إذ� ك�نت تعّر�س��ت 
لظرٍف �س��حي، �أو�سحت مي�دة �أن �س��حته� جيدة جد�ً 
و�أنه��� ل ُتع�ين من �أي مر�ض و�أن �لنح�فة �لتي ظهرت 
به��� تع��ود �إىل ريجي��ٍم ق����ضٍ �تبعته من �أج��ل �إنق��ض 
وزنه���. وعم� �إذ� ك�نت قد ندم��ت على �أغنية غنته� يف 
�ل�س���بق، �أ�س���رت �إىل �أغني��ة "م� جتربني���ض" وهي من 
�أحل�ن �ملو�س��يق�ر عم�ر �ل�رشيعي مو�س��حًة �أنه� قدمت 
�لأغنية كونه� ل ت�س��تطيع �أن تق��ول "ل" كونه� تقّدره 
وحترمه كثري�ً . وعن �س��بب عدم م�س�ركته� يف �أعم�ٍل 
�س��ينم�ئيٍة مث��ل �س���دية وغريه� �أو�س��حت مي���دة �أن 

�لفر�سة مل تكن من��سبة �أو �س�نحة يف هذ� �لإط�ر. 

سمية الخشاب ت شعل نار 
الشائعات مع أحمد سعد 

ميادة الحناوي نادمة على الزواج 
وغير نادمة على عدم اإلنجاب
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ح�ول��ت �لفن�ن��ة �لكوميدي��ة �إمي��ي �س��مري غ���من طم�أن��ة 
جمهوره��� بع��د �س��جة �لإع��ان ع��ن �إ�س���بته� مبر���ضٍ 
غ�م�ٍض، وق�مت �أخري�ً بن�رش �س��ورة له� برفقة �أ�س��دق�ئه� 
للت�أكي��د عل��ى �أنه� غ���درت فر����ض �ملر�ض، وب��د�أت تعود 
حلي�ته��� �لطبيعي��ة، ولك��ن �إطالته��� يف �ل�س��ورة حّققت 
�لعك�ض ب�ل�س��بط فقد ظهرت بدون مكي�ج وبوجٍه �س���حب 
و�إن بدت ح�لته� �ل�س��حّية �أف�س��ل قليًا من �سورة �س�بقة 
مت ت�رشيبه� �أثن�ء تو�جده� د�خل �مل�ست�سفى لرع�ية و�لده� 
�س��مري غ���من. �إميي ظهرت يف �ل�س��ورة برفقة �س��ديق�ته� 
و�كتفت بو�سع تعليق �أيقونة "قبلة" عرب ح�س�به� �خل��ض 
على موقع �إن�س��تغر�م، وحظيت �ل�سورة ب�أكرث من 53 �ألف 

�إعج�ب مع تعليق�ت تدعو له� ب�ل�سامة. 

ك�س��ف �لفن���ن حممد عب��ده عن �رش ع��دم غن�ئ��ه ب�للهجة 
�مل�رشي��ة، رغ��م �أن �لكثري من �ملطربني �لعرب يحر�س��ون 
عل��ى �لغن���ء به��� ب�س��بب �نت�س���ره�، و�س��هولة �لو�س��ول 
للجمه��ور من خاله�. و�ك��د "عبده" �أنه ل ي�س��تطيع تقليد 
�للهجة �مل�رشية ول ي�س��عر ب�ل�سدق �إذ� غنى بلهجة �أخرى 
غ��ري لهجته، و�أنه ل ح�جة لذل��ك، �إذ �إن �جلمهور �مل�رشي 
�أحبه بلونه وبلهجته.   وحتدث �لفن�ن �ل�سعودي عن موقف 
طري��ف حدث له عند زي�رته م���رش لأول مرة ع�م 1969، 
حي��ث ك�ن يتحدث مع بع�ض �مل�رشيني لكنهم �عتقدو� �أنه 
ل يتح��دث �للغة �لعربية لع��دم فهمهم �للهجة �ل�س��عودية، 
م�س��ري�ً �إىل �أن��ه يف هذه �لف��رة ك�ن كل همه ه��و ن�رش فن 

بلده ولهجته ولي�ض �لبحث عن �ل�سهرة.

ح�ل��ة م��ن �جلدل بعد �نت�س���ر �أخب���ر تفيد بق��رب زو�ج 
�لفن���ن �أحمد �ل�س��عدين م��ن �لفن�نة ريه���م حج�ج، و�أن 
هن�ك عاق��ة ع�طفية ربطت بينهم� خال ت�س��ويرهم� 
�جلزء �لأول من م�سل�س��ل "�لكربيت �لأحمر". ومع �نت�س�ر 
خ��رب زو�ج �أحمد �ل�س��عدين من ريه�م حج���ج على نحو 
خميف، ك�س��ف م�س��در مقرب من �لثنني ب�أن هذ� �خلرب 
م� هو �إل �س�ئعة، و�أن كل م� يجمع بينهم� هي �ل�سد�قة.
وت�بع �مل�س��در كامه موؤكد�ً �أن م� يجمع �أحمد �ل�سعدين 
وريه���م حج�ج �س��د�قة فقط، ن�س���أت بعد م�س���ركتهم� 
يف �أربع��ة �أعم���ل دفعة و�حدة.  وك�ن��ت �أخب�ر �نت�رشت 
ب�رشعة �ل�س�روخ تفيد �أن �أحمد �ل�سعدين وريه�م حج�ج 
ي�س��تعد�ن للزو�ج، و�إنهم� يبحث�ن عن منزل زوجية هذه 

ُتعترب املغنّية الأمريكية �سيلينا غوميز من اأكرث امل�ساهري متابعًة على موقع "ان�ستغرام" باأكرث من 120 مليون متابع.�لفرة.
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فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بنا, واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة وق����راءة تعليقات 
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رغم �لنفي �ملتكّرر من �ملمثلة �س��مية �خل�س���ب و�أحمد 
�س��عد ل�س�ئعة زو�جهم� �لتي ك�س��فت تف��سيله� خطيبة 
�س��عد �ل�س���بقة �لفن�ن��ة رمي �لب���رودي، �إل �أن �س��مية 
�أ�س��علت ن�ر �ل�س�ئع�ت جمدد�ً بعدم� �س�ركت �أحمد �سعد 
�لإحتف�ل مبن��س��بة ع�ئلية خ��س��ة و�س��محت ب�لتق�ط 
�ل�سور له� مع �س�رة �سقيقة �سعد �أثن�ء �إحتف�ل �لأخرية 
ب�أ�س��بوع مولوده��� د�خ��ل من��زل �س��عد يف �لق�ه��رة 
�جلديدة. �ل�سور مت ن�رشه� عرب �حل�س�ب �خل��ض لأبن�ء 
�س��قيقة �س��عد فرح و�أدهم، ورغم �أن �حل�س���ب "خ��ض" 
�أنه���  �إل  �ل�س��ور عاني��ة،  وغ��ري م�س��موح مب�س���هدة 
عرف��ت طريقه��� للظهور ع��رب ت�رشيب�ت من �لأ�س��دق�ء 
�مل�س��ركني �أظهرت حر�ض �س��مية عل��ى �لتو�جد دومً� 
بجو�ر �بنة �س��عد، كم� �أنه� ظهرت على ر�حته� وك�أنه� 
تع��رف �أف��ر�د �لأ���رشة، علمً� ب���أّن �س��عد �رّشح �س���بقً� 
�أن��ه يرتب��ط بعاقة "�س��د�قة ع�ئلية قوية" مع �س��مية 
�خل�س�ب.  �أدهم وفرح مل يعّلق� على �أي ��ستف�س�ٍر يخ�ض 
زو�ج �سعد و�س��مية، و�كتفى �أدهم بتو�س��يح �أن �ل�سور 
م��ن حف��ل "�أ�س��بوع" �ملولود يون���ض، كم� بد� و��س��حً� 
من �ل�س��ور غي�ب �ملمثل عمرو �س��عد �مل�س��غول ح�ليً� 

بت�سوير م�سل�سله �جلديد "و�سع �أمني". 

�أّك��دت �لنجمة �ل�س��ورية مي���دة �حلن���وي �أن �كرث قر�ر 
ندم��ت علي��ه هو قر�ر �ل��زو�ج معتربًة �أنه م��ن �لأخط�ء 
�لت��ي �رتكبته� فيم��� �أعلنت �أنه� غ��ري ن�دمة على عدم 
�لإجن���ب. وق�لت مي���دة يف لق�ٍء متلف��ز ، �أن بحوزته� 
�أغ���ٍن قدميٍة مل يت��م طرحه� بعد، ب�لإ�س���فة �إىل �أغ�ٍن 
�أخ��رى بح��وزة �ملنت��ج حم�س��ن ج�ب��ر. وع��ن �لنح�فة 
�ل�س��ديدة �لت��ي ظه��رت له��� وعم��� �إذ� ك�نت تعّر�س��ت 
لظرٍف �س��حي، �أو�سحت مي�دة �أن �س��حته� جيدة جد�ً 
و�أنه��� ل ُتع�ين من �أي مر�ض و�أن �لنح�فة �لتي ظهرت 
به��� تع��ود �إىل ريجي��ٍم ق����ضٍ �تبعته من �أج��ل �إنق��ض 
وزنه���. وعم� �إذ� ك�نت قد ندم��ت على �أغنية غنته� يف 
�ل�س���بق، �أ�س���رت �إىل �أغني��ة "م� جتربني���ض" وهي من 
�أحل�ن �ملو�س��يق�ر عم�ر �ل�رشيعي مو�س��حًة �أنه� قدمت 
�لأغنية كونه� ل ت�س��تطيع �أن تق��ول "ل" كونه� تقّدره 
وحترمه كثري�ً . وعن �س��بب عدم م�س�ركته� يف �أعم�ٍل 
�س��ينم�ئيٍة مث��ل �س���دية وغريه� �أو�س��حت مي���دة �أن 

�لفر�سة مل تكن من��سبة �أو �س�نحة يف هذ� �لإط�ر. 
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ح�ول��ت �لفن�ن��ة �لكوميدي��ة �إمي��ي �س��مري غ���من طم�أن��ة 
جمهوره��� بع��د �س��جة �لإع��ان ع��ن �إ�س���بته� مبر���ضٍ 
غ�م�ٍض، وق�مت �أخري�ً بن�رش �س��ورة له� برفقة �أ�س��دق�ئه� 
للت�أكي��د عل��ى �أنه� غ���درت فر����ض �ملر�ض، وب��د�أت تعود 
حلي�ته��� �لطبيعي��ة، ولك��ن �إطالته��� يف �ل�س��ورة حّققت 
�لعك�ض ب�ل�س��بط فقد ظهرت بدون مكي�ج وبوجٍه �س���حب 
و�إن بدت ح�لته� �ل�س��حّية �أف�س��ل قليًا من �سورة �س�بقة 
مت ت�رشيبه� �أثن�ء تو�جده� د�خل �مل�ست�سفى لرع�ية و�لده� 
�س��مري غ���من. �إميي ظهرت يف �ل�س��ورة برفقة �س��ديق�ته� 
و�كتفت بو�سع تعليق �أيقونة "قبلة" عرب ح�س�به� �خل��ض 
على موقع �إن�س��تغر�م، وحظيت �ل�سورة ب�أكرث من 53 �ألف 

�إعج�ب مع تعليق�ت تدعو له� ب�ل�سامة. 

ك�س��ف �لفن���ن حممد عب��ده عن �رش ع��دم غن�ئ��ه ب�للهجة 
�مل�رشي��ة، رغ��م �أن �لكثري من �ملطربني �لعرب يحر�س��ون 
عل��ى �لغن���ء به��� ب�س��بب �نت�س���ره�، و�س��هولة �لو�س��ول 
للجمه��ور من خاله�. و�ك��د "عبده" �أنه ل ي�س��تطيع تقليد 
�للهجة �مل�رشية ول ي�س��عر ب�ل�سدق �إذ� غنى بلهجة �أخرى 
غ��ري لهجته، و�أنه ل ح�جة لذل��ك، �إذ �إن �جلمهور �مل�رشي 
�أحبه بلونه وبلهجته.   وحتدث �لفن�ن �ل�سعودي عن موقف 
طري��ف حدث له عند زي�رته م���رش لأول مرة ع�م 1969، 
حي��ث ك�ن يتحدث مع بع�ض �مل�رشيني لكنهم �عتقدو� �أنه 
ل يتح��دث �للغة �لعربية لع��دم فهمهم �للهجة �ل�س��عودية، 
م�س��ري�ً �إىل �أن��ه يف هذه �لف��رة ك�ن كل همه ه��و ن�رش فن 

بلده ولهجته ولي�ض �لبحث عن �ل�سهرة.

ح�ل��ة م��ن �جلدل بعد �نت�س���ر �أخب���ر تفيد بق��رب زو�ج 
�لفن���ن �أحمد �ل�س��عدين م��ن �لفن�نة ريه���م حج�ج، و�أن 
هن�ك عاق��ة ع�طفية ربطت بينهم� خال ت�س��ويرهم� 
�جلزء �لأول من م�سل�س��ل "�لكربيت �لأحمر". ومع �نت�س�ر 
خ��رب زو�ج �أحمد �ل�س��عدين من ريه�م حج���ج على نحو 
خميف، ك�س��ف م�س��در مقرب من �لثنني ب�أن هذ� �خلرب 
م� هو �إل �س�ئعة، و�أن كل م� يجمع بينهم� هي �ل�سد�قة.

وت�بع �مل�س��در كامه موؤكد�ً �أن م� يجمع �أحمد �ل�سعدين 
وريه���م حج�ج �س��د�قة فقط، ن�س���أت بعد م�س���ركتهم� 
يف �أربع��ة �أعم���ل دفعة و�حدة.  وك�ن��ت �أخب�ر �نت�رشت 
ب�رشعة �ل�س�روخ تفيد �أن �أحمد �ل�سعدين وريه�م حج�ج 
ي�س��تعد�ن للزو�ج، و�إنهم� يبحث�ن عن منزل زوجية هذه 

ُتعترب املغنّية الأمريكية �سيلينا غوميز من اأكرث امل�ساهري متابعًة على موقع "ان�ستغرام" باأكرث من 120 مليون متابع.�لفرة.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورن�ل"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لري��سية  و�لقت�س�دية  �ل�سي��سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لك�مري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خل��ض بن� وكل م� حتت�جونه هو تن�سيب برن�مج�

متني�تن� لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورن�ل ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�س����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�س����احة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

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

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بنا, واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة 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�س����اركة اخلرب اأو اإعادة ن�س����ره على ح�س����اباتك اخلا�س����ة على �س����بكات التوا�سل 

الإجتماعي 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

    

رغم �لنفي �ملتكّرر من �ملمثلة �س��مية �خل�س���ب و�أحمد 
�س��عد ل�س�ئعة زو�جهم� �لتي ك�س��فت تف��سيله� خطيبة 
�س��عد �ل�س���بقة �لفن�ن��ة رمي �لب���رودي، �إل �أن �س��مية 
�أ�س��علت ن�ر �ل�س�ئع�ت جمدد�ً بعدم� �س�ركت �أحمد �سعد 
�لإحتف�ل مبن��س��بة ع�ئلية خ��س��ة و�س��محت ب�لتق�ط 
�ل�سور له� مع �س�رة �سقيقة �سعد �أثن�ء �إحتف�ل �لأخرية 
ب�أ�س��بوع مولوده��� د�خ��ل من��زل �س��عد يف �لق�ه��رة 
�جلديدة. �ل�سور مت ن�رشه� عرب �حل�س�ب �خل��ض لأبن�ء 
�س��قيقة �س��عد فرح و�أدهم، ورغم �أن �حل�س���ب "خ��ض" 
�أنه���  �إل  �ل�س��ور عاني��ة،  وغ��ري م�س��موح مب�س���هدة 
عرف��ت طريقه��� للظهور ع��رب ت�رشيب�ت من �لأ�س��دق�ء 
�مل�س��ركني �أظهرت حر�ض �س��مية عل��ى �لتو�جد دومً� 
بجو�ر �بنة �س��عد، كم� �أنه� ظهرت على ر�حته� وك�أنه� 
تع��رف �أف��ر�د �لأ���رشة، علمً� ب���أّن �س��عد �رّشح �س���بقً� 
�أن��ه يرتب��ط بعاقة "�س��د�قة ع�ئلية قوية" مع �س��مية 
�خل�س�ب.  �أدهم وفرح مل يعّلق� على �أي ��ستف�س�ٍر يخ�ض 
زو�ج �سعد و�س��مية، و�كتفى �أدهم بتو�س��يح �أن �ل�سور 
م��ن حف��ل "�أ�س��بوع" �ملولود يون���ض، كم� بد� و��س��حً� 
من �ل�س��ور غي�ب �ملمثل عمرو �س��عد �مل�س��غول ح�ليً� 

بت�سوير م�سل�سله �جلديد "و�سع �أمني". 

�أّك��دت �لنجمة �ل�س��ورية مي���دة �حلن���وي �أن �كرث قر�ر 
ندم��ت علي��ه هو قر�ر �ل��زو�ج معتربًة �أنه م��ن �لأخط�ء 
�لت��ي �رتكبته� فيم��� �أعلنت �أنه� غ��ري ن�دمة على عدم 
�لإجن���ب. وق�لت مي���دة يف لق�ٍء متلف��ز ، �أن بحوزته� 
�أغ���ٍن قدميٍة مل يت��م طرحه� بعد، ب�لإ�س���فة �إىل �أغ�ٍن 
�أخ��رى بح��وزة �ملنت��ج حم�س��ن ج�ب��ر. وع��ن �لنح�فة 
�ل�س��ديدة �لت��ي ظه��رت له��� وعم��� �إذ� ك�نت تعّر�س��ت 
لظرٍف �س��حي، �أو�سحت مي�دة �أن �س��حته� جيدة جد�ً 
و�أنه��� ل ُتع�ين من �أي مر�ض و�أن �لنح�فة �لتي ظهرت 
به��� تع��ود �إىل ريجي��ٍم ق����ضٍ �تبعته من �أج��ل �إنق��ض 
وزنه���. وعم� �إذ� ك�نت قد ندم��ت على �أغنية غنته� يف 
�ل�س���بق، �أ�س���رت �إىل �أغني��ة "م� جتربني���ض" وهي من 
�أحل�ن �ملو�س��يق�ر عم�ر �ل�رشيعي مو�س��حًة �أنه� قدمت 
�لأغنية كونه� ل ت�س��تطيع �أن تق��ول "ل" كونه� تقّدره 
وحترمه كثري�ً . وعن �س��بب عدم م�س�ركته� يف �أعم�ٍل 
�س��ينم�ئيٍة مث��ل �س���دية وغريه� �أو�س��حت مي���دة �أن 

�لفر�سة مل تكن من��سبة �أو �س�نحة يف هذ� �لإط�ر. 
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ح�ول��ت �لفن�ن��ة �لكوميدي��ة �إمي��ي �س��مري غ���من طم�أن��ة 
جمهوره��� بع��د �س��جة �لإع��ان ع��ن �إ�س���بته� مبر���ضٍ 
غ�م�ٍض، وق�مت �أخري�ً بن�رش �س��ورة له� برفقة �أ�س��دق�ئه� 
للت�أكي��د عل��ى �أنه� غ���درت فر����ض �ملر�ض، وب��د�أت تعود 
حلي�ته��� �لطبيعي��ة، ولك��ن �إطالته��� يف �ل�س��ورة حّققت 
�لعك�ض ب�ل�س��بط فقد ظهرت بدون مكي�ج وبوجٍه �س���حب 
و�إن بدت ح�لته� �ل�س��حّية �أف�س��ل قليًا من �سورة �س�بقة 
مت ت�رشيبه� �أثن�ء تو�جده� د�خل �مل�ست�سفى لرع�ية و�لده� 
�س��مري غ���من. �إميي ظهرت يف �ل�س��ورة برفقة �س��ديق�ته� 
و�كتفت بو�سع تعليق �أيقونة "قبلة" عرب ح�س�به� �خل��ض 
على موقع �إن�س��تغر�م، وحظيت �ل�سورة ب�أكرث من 53 �ألف 

�إعج�ب مع تعليق�ت تدعو له� ب�ل�سامة. 

ك�س��ف �لفن���ن حممد عب��ده عن �رش ع��دم غن�ئ��ه ب�للهجة 
�مل�رشي��ة، رغ��م �أن �لكثري من �ملطربني �لعرب يحر�س��ون 
عل��ى �لغن���ء به��� ب�س��بب �نت�س���ره�، و�س��هولة �لو�س��ول 
للجمه��ور من خاله�. و�ك��د "عبده" �أنه ل ي�س��تطيع تقليد 
�للهجة �مل�رشية ول ي�س��عر ب�ل�سدق �إذ� غنى بلهجة �أخرى 
غ��ري لهجته، و�أنه ل ح�جة لذل��ك، �إذ �إن �جلمهور �مل�رشي 
�أحبه بلونه وبلهجته.   وحتدث �لفن�ن �ل�سعودي عن موقف 
طري��ف حدث له عند زي�رته م���رش لأول مرة ع�م 1969، 
حي��ث ك�ن يتحدث مع بع�ض �مل�رشيني لكنهم �عتقدو� �أنه 
ل يتح��دث �للغة �لعربية لع��دم فهمهم �للهجة �ل�س��عودية، 
م�س��ري�ً �إىل �أن��ه يف هذه �لف��رة ك�ن كل همه ه��و ن�رش فن 

بلده ولهجته ولي�ض �لبحث عن �ل�سهرة.

ح�ل��ة م��ن �جلدل بعد �نت�س���ر �أخب���ر تفيد بق��رب زو�ج 
�لفن���ن �أحمد �ل�س��عدين م��ن �لفن�نة ريه���م حج�ج، و�أن 
هن�ك عاق��ة ع�طفية ربطت بينهم� خال ت�س��ويرهم� 
�جلزء �لأول من م�سل�س��ل "�لكربيت �لأحمر". ومع �نت�س�ر 
خ��رب زو�ج �أحمد �ل�س��عدين من ريه�م حج���ج على نحو 
خميف، ك�س��ف م�س��در مقرب من �لثنني ب�أن هذ� �خلرب 
م� هو �إل �س�ئعة، و�أن كل م� يجمع بينهم� هي �ل�سد�قة.

وت�بع �مل�س��در كامه موؤكد�ً �أن م� يجمع �أحمد �ل�سعدين 
وريه���م حج�ج �س��د�قة فقط، ن�س���أت بعد م�س���ركتهم� 
يف �أربع��ة �أعم���ل دفعة و�حدة.  وك�ن��ت �أخب�ر �نت�رشت 
ب�رشعة �ل�س�روخ تفيد �أن �أحمد �ل�سعدين وريه�م حج�ج 
ي�س��تعد�ن للزو�ج، و�إنهم� يبحث�ن عن منزل زوجية هذه 

ُتعترب املغنّية الأمريكية �سيلينا غوميز من اأكرث امل�ساهري متابعًة على موقع "ان�ستغرام" باأكرث من 120 مليون متابع.�لفرة.

بغداد

40      23 ALJOURNAL
الأراء واملقالت تعرب عن راأي كتابها ول تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر ال�سحيفة

journaliraq.com

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورن�ل"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لري��سية  و�لقت�س�دية  �ل�سي��سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لك�مري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خل��ض بن� وكل م� حتت�جونه هو تن�سيب برن�مج�

متني�تن� لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورن�ل ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�س����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�س����احة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

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

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بنا, واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة 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�س����اركة اخلرب اأو اإعادة ن�س����ره على ح�س����اباتك اخلا�س����ة على �س����بكات التوا�سل 

الإجتماعي 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

    

رغم �لنفي �ملتكّرر من �ملمثلة �س��مية �خل�س���ب و�أحمد 
�س��عد ل�س�ئعة زو�جهم� �لتي ك�س��فت تف��سيله� خطيبة 
�س��عد �ل�س���بقة �لفن�ن��ة رمي �لب���رودي، �إل �أن �س��مية 
�أ�س��علت ن�ر �ل�س�ئع�ت جمدد�ً بعدم� �س�ركت �أحمد �سعد 
�لإحتف�ل مبن��س��بة ع�ئلية خ��س��ة و�س��محت ب�لتق�ط 
�ل�سور له� مع �س�رة �سقيقة �سعد �أثن�ء �إحتف�ل �لأخرية 
ب�أ�س��بوع مولوده��� د�خ��ل من��زل �س��عد يف �لق�ه��رة 
�جلديدة. �ل�سور مت ن�رشه� عرب �حل�س�ب �خل��ض لأبن�ء 
�س��قيقة �س��عد فرح و�أدهم، ورغم �أن �حل�س���ب "خ��ض" 
�أنه���  �إل  �ل�س��ور عاني��ة،  وغ��ري م�س��موح مب�س���هدة 
عرف��ت طريقه��� للظهور ع��رب ت�رشيب�ت من �لأ�س��دق�ء 
�مل�س��ركني �أظهرت حر�ض �س��مية عل��ى �لتو�جد دومً� 
بجو�ر �بنة �س��عد، كم� �أنه� ظهرت على ر�حته� وك�أنه� 
تع��رف �أف��ر�د �لأ���رشة، علمً� ب���أّن �س��عد �رّشح �س���بقً� 
�أن��ه يرتب��ط بعاقة "�س��د�قة ع�ئلية قوية" مع �س��مية 
�خل�س�ب.  �أدهم وفرح مل يعّلق� على �أي ��ستف�س�ٍر يخ�ض 
زو�ج �سعد و�س��مية، و�كتفى �أدهم بتو�س��يح �أن �ل�سور 
م��ن حف��ل "�أ�س��بوع" �ملولود يون���ض، كم� بد� و��س��حً� 
من �ل�س��ور غي�ب �ملمثل عمرو �س��عد �مل�س��غول ح�ليً� 

بت�سوير م�سل�سله �جلديد "و�سع �أمني". 

�أّك��دت �لنجمة �ل�س��ورية مي���دة �حلن���وي �أن �كرث قر�ر 
ندم��ت علي��ه هو قر�ر �ل��زو�ج معتربًة �أنه م��ن �لأخط�ء 
�لت��ي �رتكبته� فيم��� �أعلنت �أنه� غ��ري ن�دمة على عدم 
�لإجن���ب. وق�لت مي���دة يف لق�ٍء متلف��ز ، �أن بحوزته� 
�أغ���ٍن قدميٍة مل يت��م طرحه� بعد، ب�لإ�س���فة �إىل �أغ�ٍن 
�أخ��رى بح��وزة �ملنت��ج حم�س��ن ج�ب��ر. وع��ن �لنح�فة 
�ل�س��ديدة �لت��ي ظه��رت له��� وعم��� �إذ� ك�نت تعّر�س��ت 
لظرٍف �س��حي، �أو�سحت مي�دة �أن �س��حته� جيدة جد�ً 
و�أنه��� ل ُتع�ين من �أي مر�ض و�أن �لنح�فة �لتي ظهرت 
به��� تع��ود �إىل ريجي��ٍم ق����ضٍ �تبعته من �أج��ل �إنق��ض 
وزنه���. وعم� �إذ� ك�نت قد ندم��ت على �أغنية غنته� يف 
�ل�س���بق، �أ�س���رت �إىل �أغني��ة "م� جتربني���ض" وهي من 
�أحل�ن �ملو�س��يق�ر عم�ر �ل�رشيعي مو�س��حًة �أنه� قدمت 
�لأغنية كونه� ل ت�س��تطيع �أن تق��ول "ل" كونه� تقّدره 
وحترمه كثري�ً . وعن �س��بب عدم م�س�ركته� يف �أعم�ٍل 
�س��ينم�ئيٍة مث��ل �س���دية وغريه� �أو�س��حت مي���دة �أن 

�لفر�سة مل تكن من��سبة �أو �س�نحة يف هذ� �لإط�ر. 
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