
ردMBC على أزمة بنطلون وائل 

أول تعليق ألحالم بعد األزمة 

نجوى تكشف عن مسلسلها المفضل

بع��د الأقاوي��ل حول فربكة مقل��ب الفن��ان اللبناين وائل 
 MBC كف��وري يف "رامز حتت الأر�ض"، خرجت �رشكة
 MBC ع��ن �سمته��ا وك�سف��ت احلقيق��ة. ون�رش ح�س��اب
م���رش عل��ى "توي��ر"، فيديو ُيظه��ر وائل وه��و ينزل يف 
الرم��ال املتحّرك��ة، وحلظ��ة خروجه منها، م��ن دون اأي 
مونت��اج، ليتحّول بنطلونه اجلينز م��ن اللون الأزرق اىل 
الأ�س��ود، ب�سب��ب الط��ن. وعّلق��ت ال�رشك��ة عل��ى الفيديو، 
وكتب��ت: "بالفيدي��و رد قاط��ع عل��ى اأزمة بنطل��ون وائل 
كف��وري يف "رام��ز حت��ت الأر���ض". وكان رواد مواق��ع 
التوا�س��ل الجتماع��ي �سّكك��وا يف اليوم��ن املا�سين، 
مب�سداقي��ة الربنامج، واعت��ربوا اأن املقلب مفربك، اإذ اأّن 

لون بنطلون وائل تغّي بن م�سهٍد واآخر.

 ن�رشت الفنانة الإماراتي��ة اأحالم، عرب ح�سابها الر�سمي 
عل��ى تطبي��ق "ان�ستغ��رام" جمموعة من ال�س��ور لإطاللة 
ابنته��ا فاطم��ة وه��ي حتتفل بقرقع��ان. وعّلق��ت اأحالم، 
وكتبت: "كل عام وانتوا باألف خي وال�سالمية والعربية 
 .Elegant Couture بوتي��ك  و�سك��راً  باأل��ف خ��ي. 
قرقيع��ان". م��ن جهته��م، ح��اول رواد مواق��ع التوا�سل 
حتفي��ز الفنانة الإماراتية عل��ى الك�سف عن راأيها من كل 
الأزمة اخلليجية، اإذ اأّن اجلميع يرتقب تعليقها، خ�سو�سًا 
اأّنه��ا اإماراتية وزوجها قط��ري. لكّن اأحالم، التي عّودتنا 
على ذكائها ووعيها يف هذه املوا�سيع، ن�رشت اأجمل ما 
ميكن ن���رشه. ومن املمكن اعتماد اإطالل��ة فاطمة لتلبية 
اإح��دى دعوات ال�سحور اأو الإفطار، كما من املمكن تقدمي 

الت�سميم كهدية ل�ساحبة املنزل.

ازدحم��ت ال�ساح��ة الدرامي��ة يف رم�س��ان بامل�سل�سالت 
العربية واخلليجية، التي يحّقق بع�سها جناحًا ملحوظًا.
يف ه��ذا ال�سياق، ك�سفت الفنانة اللبنانية جنوى كرم عن 
ل، وهو "كاراميل". وغّردت،  م�سل�سلها الرم�س��اين املف�سّ
ع��رب ح�سابه��ا الر�سمي على "توير"، وكتب��ت: "اأنت يلي 
فر�ست��ي حالك عال�ساحة، بيلبقلك ماغي بو غ�سن". من 
جهته��ا، رّدت بطل��ة امل�سل�س��ل املمثلة ماغ��ي بو غ�سن 
على �سم���ض الأغنية اللبنانية، وكتبت: "ت�سلميلي يا �ست 
جنوى وي�سلمل��ي كالمك احللو يلي بي�سبه��ك. كاراميل". 
ُيذكر اأّن امل�سل�س��ل الكوميدي، الذي ُيعر�ض على �سا�ستي 
LBCI وLDC، من كتابة مازن طه واإخراج اإيلي ف. 
حبي��ب واإنتاج ايغ��ل فيلم��ز، وبطولة: ماغي ب��و غ�سن، 

وظافر العابدين، 

حتّدثت الفن�نة االأمريكية �صيلين� غوميز، خالل حديٍث الإذاعة يف نيويورك، عن اأهمية �صّحته� النف�صية.و�صّرحت اأّنه "ال ميكنني التظ�هر ب�أن كل 
�صيء على م� ُيرام، وهو لي�س كذلك"، 

بغداد
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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 الكاميا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن ، وملت�بع����ة اخ����ر امل�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ص�ح����ة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والع�ملية ، وخلدمة االخب�ر الع�جلة حمل تطبيق ) اجلورن�ل

عرب االجهزة الذكية : 
فبمجرد كت�بة كلمة اجلورن�ل يف خ�نة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيق�ت ميكن 

اإيج�����د التطبي����ق اخل��س بن�����، واأي�صً� الدخ����ول اإىل اأي �صفحة وق����راءة تعليق�ت 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برن�مٍج مع����ن واأي�ص����ً� كت�بة اآرائ����ك اخل��ص����ة، كم� ميكنك 
م�ص�رك����ة اخل����رب اأو اإع�����دة ن�صره على ح�ص�ب�ت����ك اخل��صة على �صب����ك�ت التوا�صل 

االإجتم�عي ك�لفي�صبوك Facebook بكت�بة كلمة اجلورن�ل .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

     

ك�س��ف الفن��ان امل�رشي ح�س��ن الرداد ���رشاً جديداً ع��ن حياته 
الزوجي��ة. وحتدث عن ال�سبب الذي دفعه اإىل الزواج من الفنانة 

اإميي �سمي غامن قبل النتهاء من جتهيز �سقة الزوجية.
وق��ال خالل لق��اء تلفزيوين » تزوجت قب��ل النتهاء من جتهيز 
�سق��ة الزوجية لأنني واإميي قررنا الرتباط فوراً وعدم ال�سماح 
لأي ظروف بتعطيل ذلك. وقد ارتديت بدلة فرح زرقاء لتنا�سب 

واإقامة احلفل على ال�ساطئ«.  
وع��ن كيفية تعامل زوجته م��ع املعجبات قال: » اإميي تتعامل 
م��ع املعجب��ات بعقالني��ة �سدي��دة. فه��ي تع��رف جي��داً طبيعة 
عملن��ا. وتعلم اأن عليها التعامل معهن بحب وتقدير واحرام«. 
واأ�س��اف وهي تدرك متامًا اأن �سيي��ن كانت متزح حن قالت 

اإنها �ستقبلني اإذا عاك�ستها
كذل��ك اأ�سار اإىل اأن حمات��ه الفنانة دلل عب��د العزيز من اأطيب 

الأ�سخا�ض. وتابع اأنها اأول فرد تعرف اإليه من عائلة اإميي.
واع��رف باأنه يف�سل املراأة »اجلدع��ة« التي تتحمل امل�سوؤولية 
ل اجلميل��ة. كما حت��دث عن موا�سفات الرج��ل ال�رشقي الو�سيم 

وقال اإن عمرو يو�سف ميتلكها.

 رغ��م م��رور �سن��وات عل��ى اإنف�سالهم��ا اإل اأن خالف��ات النجم 
ح�س��ن فهمي وطليقت��ه لقاء �سوي��دان مل تنته وم��ا زالت اأمام 
�ساح��ات املحاكم، فق��د بداأت اإحدى املحاك��م يف القاهرة نظر 
طع��ن لق��اء �سد حك��م ح�سل عليه ح�س��ن برف���ض اإلزامه دفع 
قيم��ة موؤخ��ر ال�س��داق حي��ث طالبت��ه بدفع 5 
ملي��ون جنيه وهو ما رف�س��ه ح�سن واأكد 
اأمام املحكمة اأنه اتفق معها قبل الزواج 
اآلف   10 ال�س��داق  موؤخ��ر  يك��ون  اأن 
جنيه فقط. لقاء مل تتمكن من ال�سيطرة 
عل��ى اأع�سابها  وردت عل��ى �سهادته 
اأم��ام املحكم��ة بعن��ف قائل��ة: "كل 
م��ا قاله ك��ذب ولن اق��ول �سوى 
ح�سب��ي اهلل ونع��م الوكيل". 
للمقربن منها  واأك��دت 
اأنه��ا اأغلق��ت �سفحة 
ح�س��ن فهمي من 
وقررت  حياته��ا 
تتف��رغ  اأن  
لفنه��ا وابنته��ا 
اأن  مو�سح��ة 
م��ع  اأزمته��ا 
ح�س��ن اأث��رت 
حالتها  عل��ى 
لنف�سي��ة  ا

ب�سكل كبي

الرداد يكشف سبب زواجه 

حسين فهمي ولقاء أمام المحاكم 


