
يوسف الشريف غاضب والسبب ؟

موجة غضب تنتاب شويكار 

مدحت صالح يكشف الحقيقة 

 تعر�س��ت اأح��داث احللق��ة الأخ��رة م��ن م�سل�س��ل "كفر 
دله��اب"، ال��ذي يخو���ض م��ن خالل��ه يو�س��ف ال�رشيف 
ال�س��باق الرم�س��اين اإىل الت�رشيب، وزعم البع�ض اأن اأحد 
العامل��ن بامل�سل�س��ل وراء ت�رشيب ما �س��يحدث يف تلك 

احللقة اإىل مواقع التوا�سل الجتماعي.
ورغ��م ان ال�رشي��ف اأكد اأن م��ا مت ت�رشيبه غ��ر �سحيح 
، لك��ن علمت م�س��ادر باأن ه��ذه الت�رشيب��ات �سحيحة، 
ودفع��ت �سن��اع العم��ل لإج��راء بع���ض التغي��رات يف 
ال�سيناري��و لكنه��م مل يعلن��وا عنها لأحد �س��وى الأبطال 
الرئي�س��ن ونبهت اجله��ة املنتجة عليه��م بعدم احلديث 

عن اأحداث احللقات الأخرة.

    حالة من الغ�سب تنتاب الفنانة امل�رشية �سويكار، 
اإث��ر جتاهل نقابة املهن التمثيلي��ة امل�رشية برئا�سة 
الفن��ان اأ���رشف زكي، ال�س��وؤال عنها عقب جت��دد اآلم 
فخذه��ا، اإث��ر اجلراحة الت��ي اأجرتها الع��ام املا�سي.  
وق��ال م�سدر مقرب من �سوي��كار، ، اإنها كانت تتوقع 
�س��وؤال النقاب��ة عنه��ا، وامل�ساهم��ة مادي��ًا يف عالج 
حالته��ا، ل�سيم��ا اأنه��ا حتت��اج اإيل ال�سف��ر للخ��ارج، 
بع��د اكت�سافه��ا وج��ود خطاأ طب��ي يف العملي��ة التي 
اأجرته��ا، العام املا�س��ي، وهو اخلرب ال��ذي ن�رش قبل 
اأ�سابي��ع ع��دة. يذكر اأن �سويكار اأعلن��ت اعتزالها الفن 
بعد رحلة من العطاء الفني، حيث توارت عن الأنظار 
راف�س��ة كل العرو�ض التي تلقته��ا للظهور يف برامج 

تلفزيونية.

واأك��د خ��الل ا�ست�سافته يف برنامج "�سي��خ احلارة" مع 
الإعالمي��ة ب�سمة وهب��ة اأنه بالفعل حدث��ت م�سكلة بينه 
وب��ن والده الذي كان يعمل جن��اراً، ب�سبب دخوله عامل 
الغناء، ظنًا من��ه اأن ابنه �سيتجه اإىل الغناء يف املالهي 
الليلي��ة فق��ط. واأ�سار اإىل اأن والده رف���ض دخوله املنزل 
وق��ام بط��رده، ولكنه بع��د اأن علم اأنه يغن��ي يف م�رشح 
البالون ويف اأفراح حمرتمة وبداأ ي�سلك طريق النجومية، 

ت�سالح معه وزال اخلالف بينهما.
وع��ن �سب��ب ع��دم غنائ��ه للنج��م عم��رو دي��اب، اأكد ان 
مو�سيق��اه يحفظه��ا ويردده��ا ولكن م�سكلت��ه يف حفظ 
الكلمات، م�س��راً اىل انه ين�سى كلم��ات اأغانيه اخلا�سة 

لذلك ل ي�ستطيع اأن يغني لغره.

فاجاأت مغنية البوب الأمريكية اأريانا غراندي معجبيها الذين اأ�سيبوا بجروح يف الهجوم النتحاري على حفلها يف مدينة مان�س�سرت الأ�سبوع 
املا�سي بزيارتهم يف امل�ست�سفى.
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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 ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة 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 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 

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

    

اأث��ار من��ع الأزهر اإع��الن الفنانة دلل عرب العزي��ز التي قدمته 
ل�سال��ح بيت ال��زكاة امل�رشي، وظهرت فيه م��ع اإحدى �سيدات 
ال�سعي��د الفق��راء، التي ت�رشب مياه ملوثة ج��دل كبراً، خا�سة 
واأن املجل���ض الأعلى لالإع��الم اتهم �سناع الإع��الن بالإ�ساءة 

ملجهودات الدولة يف تطوير وحتن مياه ال�رشب.
بدوره��ا ردت عبد العزيز يف ت�رشيحات خا�سة واأكدت اأنها ل 
تعل��م �سبب ال�سجة التي اأث��رت ب�سبب العالن، واإنه كان يجب 
موا�س��اة تل��ك ال�سيدة الفقرة على حاله��ا، يف الوقت الذي نفت 
في��ه م��ا تردد عن تقا�سيه��ا مبلغ مايل كبر م��ن اأجل الظهور 

يف هذا العالن.
واأ�ساف البي��ان اأن "الر�سالة التي يحمله��ا الإعالن ت�سيء اإىل 
الدول��ة يف ظل جهودها امل�ستمرة لتح�سن مياه ال�رشب، والتي 

ت�سل الآن اإىل الن�سبة الغالبة من امل�رشين ".

نالت ال�سورة التي جتمع بن النجمن اأحمد ال�سقا وحممد 
رم�سان، اأثناء م�ساهدة م�سل�سل احل�سان الأ�سود، اإعجاب 
الفنان��ة م��ي عز الدي��ن، والت��ي كتبت ع��رب ح�سابها على 
اإن�ستغ��رام: "اأهي ال�س��ورة دي بالن�سبة 
يل م��ن اأجم��ل ال�س��ور الل��ي �سفتها، 
عل�س��ان بتجمع بن كل اللي بحبهم 
م��ن قلب��ي فار���ض ال�سا�س��ة اأحمد 
ال�سق��ا وابن البلد الأ�سطورة حممد 
رم�سان وال�سقي النجم القادم واأعز 
واأطي��ب اأ�سدقائ��ي اإ�سالم جمال 

ربنا يحميهم.
واأ�ساف��ت:" كان ناق�سه��ا 
ال�سع��دين  اأحم��د  العم��دة 
وجن��م  عم��ري  �ساح��ب 
ح�سن��ى  تام��ر  اجلي��ل 
رفي��ق النج��اح، ويبق��ى 
واأعلقه��ا  اأطبعه��ا  لزم 
يف ال�سال��ة جنوم م�رش 

اجلدعان".
حمم��د  الفن��ان  اأن  يذك��ر 
رم�س��ان زار اأحم��د ال�سقا 
�سوي��ا،  ال�سح��ور  لتن��اول 
م�سل�س��ل  مع��ًا  و�ساه��دا 
"احل�س��ان  ال�سق��ا 

الأ�سود".

دالل تخرج عن صمتها 

مي عز الدين: "سأعلق 
صورتكما في الصالة"؟


