
خالد الصاوي يدرس االعتذار 

غادة عبد الرازق تتعرض لهجوم 

لوسي ترفض الرقص والسبب ؟

يدر���س الفن��ان امل���ري خال��د ال�صاوي االعت��ذار عن 
ع��دم ح�صور احتفالية القوات االأمني��ة العراقية، املقرر 
اإقامته��ا يف 12 يوني��و )حزي��ران( احل��ايل، مبنا�صب��ة 

انت�صار اجلي�س العراقي على تنظيم داع�س االإرهابي. 
وق��ال م�صدر مقرب من ال�صاوي، اإن االأخري تلقي دعوة 
باحل�ص��ور قب��ل اأيام، ولكن��ه م�صغول ه��ذه الفرتة بعدد 
م��ن االرتباط��ات الفني��ة، م�صيف��ًا اأن ال�ص��اوي �ص��وف 
يح�ص��م موقف��ه م��ن تل��ك الدع��وة، الي��وم االأح��د، ولكنه 
يعت��زم االعتذار عنها ب�صبب ارتباطاته، ومنعًا الأي لغط 
ق��د يث��ار ب�صاأنها.  يذك��ر اأن تلك االحتفالي��ة من املقرر 
اأن يح�ره��ا ع��دد م��ن الفنان��ن امل�ري��ن والعرب، 
باالإ�صاف��ة لعدد م��ن ال�صخ�صيات ال�صيا�صي��ة املرموقة 

يف العراق.

تعر�ص��ت الفنان��ة امل�ري��ة غادة عب��د ال��رازق لهجوم 
و�صخري��ة م��ن متابع��ي م�صل�صله��ا "اأر���س ج��و" ب�صبب 
دوره��ا يف العم��ل، م�صددي��ن عل��ى اأن �صنه��ا ال ي�صم��ح 
بالعم��ل كم�صيف��ة ط��ريان، وه��ي الوظيف��ة الت��ي تعمل 
فيه��ا فق��ط الن�ص��اء يف الع�رين��ات والثالثين��ات بينما 
جت��اوز عم��ر غادة اخلم�ص��ن عامًا. وياأتي ه��ذا االنتقاد 
بع��د �صل�صلة من التعليقات التي رف�ص��ت امل�صل�صل، اإال اأن 
عبد ال��رازق مل ت��رد والتزمت ال�صمت، بينم��ا قرر موؤلف 
امل�صل�ص��ل حممد عب��د املعطي الرد على ه��ذه االنتقادات 
والذي اأكد اأنه علم قبل كتابة ال�صيناريو اأن هناك �صيدات 
جت��اوزت اأعماره��ن االأربع��ن عام��ًا ويعمل��ن مبج��ال 
ال�صياف��ة اجلوي��ة، كما اأك��د اأن غادة م��ن ال يظهر عليها 

العمر وت�صلح لتقدمي دور فتاة يف الثالثينات.

 اأك��دت الفنان��ة اال�صتعرا�صي��ة امل�ري��ة لو�ص��ي، اأنه��ا 
رف�ص��ت عر�صًا لتدري���س الرق�س يف اإ�رائي��ل، رغم اأن 
العر���س كان مغريًا جداً. واأ�صافت لو�صي، خالل لقائها 
ع��ر ف�صائية "القاهرة والنا�س" امل�رية، اأنها رف�صت 
ه��ذا العر���س من��ذ 22 عام��ًا، ب�صب��ب رف�صه��ا للدول��ة 
االإ�رائيلي��ة الت��ي تق��وم عل��ى اغت�صاب اأر���س ال�صعب 
الفل�صطين��ي. وتابع��ت الفنان��ة امل�ري��ة، اأن املقاب��ل 
امل��ادي كان عبارة عن األ��ف دوالر يف ال�صاعة، م�صريًة، 
اأن ه��ذا املبل��غ كان �صخم��ًا منذ 22 عام��ًا، حن تلقت 
هذا العر�س. واأو�صحت لو�صي، اأنها لي�س لديها مانع يف 
التعامل م��ع اليهود، لكنها التتعامل مع دولة اإ�رائيل، 
قائلة: "اإ�رائيل مغت�صب��ة اأر�س عربية وتقتل االأطفال 

واأنا �صد االفرتاء على الغري". 

الـ32 للواليات  اإيفانكا ترامب ال�صورة التي تظهرها مع زوجها وهما ي�صاهدان �صورة تاريخية خالل جتمع امللك عبدالعزيز ، والرئي�س  ن�صرت 
املتحدة االأمريكية، فرانكلني روزفلت.
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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 الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن ، وملتابعــــة اخــــر امل�صتجــــدات التــــي تظهــــر على ال�صاحــــة العراقيــــة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية ، وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

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

اإيجــــاد التطبيــــق اخلا�س بنــــا، واأي�صًا الدخــــول اإىل اأي �صفحة وقــــراءة تعليقات 
القــــراء حــــول خــــرٍب اأو برنامٍج معــــني واأي�صــــًا كتابة اآرائــــك اخلا�صــــة، كما ميكنك 
م�صاركــــة اخلــــرب اأو اإعــــادة ن�صره على ح�صاباتــــك اخلا�صة على �صبــــكات التوا�صل 

االإجتماعي 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

    

ك�ص��ف الفنان خالد النبوي عر ح�صابه ال�صخ�صي على "تويرت" 
اأن��ه ال ي��زال يع��اين م��ن اآالم ظه��ره، رغ��م ا�صتكمال��ه ت�صوي��ر 
امل�صاه��د قب��ل اأي��ام، اإذ مل يتب��ق لفري��ق عم��ل امل�صل�ص��ل �صوى 
امل�صاهد التي ي�ص��ارك فيها.  كتب النبوي قائاًل: "ت�صوير ممتد 
حت��ى الفجر، م�صكن��ات با�صتمرار الحتم��ال اأمل الظهر، ت�صجيل 
�ص��وت.. كمله��ا على خ��ري ي��ا رب.. دعواتكم".  يذك��ر اأن فريق 
عم��ل امل�صل�ص��ل اإ�صطر اإىل تاأخري م�صاهد النب��وي يف امل�صل�صل، 
بع��د �صفره للعالج يف اأملانيا، كم��ا قاموا باقت�صا�س امل�صاهد 
غ��ري املوؤثرة يف االأحداث، لكن حتمية الع��ودة للت�صوير جعلت 
النجم امل�ري يتحامل على اأوجاعه وي�صتكمل ما تبقى له من 
م�صاه��د. وكان النب��وي �صقط من فوق احل�ص��ان اأثناء ت�صويره 
م�صاه��د م�صل�صل��ه، ما اأ�صابه ب���رخ يف اأحد الفق��رات، اأجرته 

على التوقف عن الت�صوير وال�صفر للعالج يف اأملانيا. 

توجه��ت �صحيفة »اإندي��ان اإك�صر���س« الهندية بانتق��ادات �صديدة 
اإىل املمث��ل امل�ري رامز ج��الل بعد عر�س حلق��ة �صاروخان من 
برناجم��ه »رامز حتت االأر�س«. واعت��رت اأن الرنامج �صكل اإ�صاءة 
اإىل النج��م الهندي وبلده. كما و�صفت مقدمه بال�»مهرج امل�ري« 
واأ�ص��ارت اإىل اأن��ه جعل من مل��ك الرومان�صية يف ال�صينم��ا الهندية 
وحمب��وب الهن��د �صحي��ة واأ�صحوك��ة يف برنام��ج �صي��ئ ال�صمع��ة. 
واأ�صاف��ت: »ن��ادراً ما نرى �صاروخ��ان غا�صبَا. لكّن��ه اأ�صبح كذلك 
خالل زيارته االأخرية اإىل دبي للقيام ببع�س الن�صاطات الرتويجية 
االعتيادي��ة«. ُيذك��ر اأن خ��ان اأظه��ر غ�صب��ه بع��د افت�ص��اح املقلب 
وو�ص��ف رامز جالل باملري�س والقبيح. وقال ل��ه: »ال تتحدث اإيّل. 
اإذا اأردت اأن تبقى �صليمًا ال تتكلم وال تلحق بي. اأبق راأ�صك منخف�صًا 

يف الرمل. ال ت�صدر اأي �صوت واإال �صي�صبح االأمر خطرياً«.
وح��اول املمثل ا�صتعطاف��ه قائ��اًل: »اإنت بطلي، 

كن��ت حلمي«. وه��ذا اأث��ار موج��ة انتقادات 
جديدة ع��ر و�صائل التوا�ص��ل االجتماعي. 
اأن املمث��ل امل���ري كان ن���ر ع��ر  اإال 
ح�صاب��ه عل��ى »اإن�صتغ��رام« اأخ��رياً فيديو 
ظه��ر في��ه برفق��ة �صاروخان. وق��د تكلم 

االأخ��ري بالعربي��ة وطل��ب م��ن حمبي��ه 
م�صاهدة حلقته من الرنامج.

خالد النبوي يكشف عن مرضه

الصحافة الهندية تهاجم رامز جالل


