
كندة علوش نادمة على ضياع 
"ليالي أوجيني"

  ريهام عبد الغفور تكشف خفايا 
جديدة عن مقلب رامز جالل

إيمي سمير غانم تتعرض 
للنقد بسبب عزمي واشجان

بسمة بوسيل تشكر دنيا بطمة

يب��دو اأن الفنان��ة كن��دة علو���ش تاأث��رت ب�ش��دة بالأج��واء 
الكال�شيكية املهيمنة على اأحداث م�شل�شل "ليايل اأوجيني"، 
حي��ث عربت ع��ن اأمينته��ا احلي��اة به��ذا الع�رص، علم��ًا اأن 
اأح��داث امل�شل�ش��ل جتري يف ف��رة الأربعينيات م��ن القرن 
املا�ش��ي داخ��ل مدين��ة بور�شعي��د ال�شاحلية كن��دة اأر�شلت 
تغري��دة حمبة واحرام ل�شن��اع م�شل�شل "لي��ايل اأوجيني" 
قال��ت فيه��ا: "ميك��ن اإحنا جين��ا بالزمن الغل��ط.. من قلبي 
بتمنى لو كنت عاي�شة بفرة "ليايل اأوچيني "، حتية للمبدع 
ه��اين خليفة  ولكل �شناع العمل �شك��ًرا على جرعة العذوبة 
والح��رام والرق��ي واجلم��ال".  يذك��ر اأن م�شل�ش��ل "ليايل 
اأوجين��ي" مقتب�ش عن فورم��ات اإ�شب��اين و�شيناريو وحوار 

اإجنىي القا�شم، و�شما عبد اخلالق واإخراج هاين خليفة، 

 ا�شط��رت الفنان��ة ريه��ام عب��د الغف��ور لتو�شيح 
موقفه��ا م��ن مقل��ب "رام��ز حت��ت ال�شف��ر"، بع��د 
تعر�شها لالنتقاد من قبل البع�ش على اإثر حديثها 
عنه، حيث من املنتظر اأن تظهر يف اإحدى احللقات 
القادم��ة. ريه��ام عبد الغفور نف��ت اأن تكون علمت 
بتفا�شي��ل مقلب "رامز حت��ت ال�شفر" قبل تنفيذه، 
موؤك��داً عل��ى اإنه��ا كانت تعل��م فقط ب�ش��كل م�شبق 
اإنه��ا �شت�ش��ارك يف برنامج ترفيه��ي ي�شبه برامج 
املقال��ب. واأ�شافت ريهام عب��د الغفور اأن الكابنت 
جم��دي عبد الغني ات�ش��ل بها من اأج��ل ال�شفر اإىل 
رو�شيا، واإنه �شيك��ون هناك لقاء مع �شيف كروي 
مبثابة مفاجاأة، ومل تعلم اأي تفا�شيل اإ�شافية عن 

املقلب.

تعر�ش��ت النجم��ة امل�رصية اإميي �شم��ر غامن لنقد 
وهجوم لذع ب�شبب م�شه��د لها يف م�شل�شل "عزمي 
واأ�شج��ان" تق��وم فيه بدور خادم��ة �شودانية  حيث 
تعر�ش��ت اإمي��ي حلال��ة من الهج��وم ال�شدي��د ب�شبب 
اأدائه��ا لدور خادمة �شوداني��ة يلقبها البع�ش ب�"اأم 
و���ش هباب" ب�شب��ب لون ب�رصتها . وه��و ما اأغ�شب 
ع��دد كب��ر م��ن ال�شودانيات ع��رب مواق��ع التوا�شل 
الجتماع��ي لعتب��ار ه��ذا الأم��ر �شخري��ة علني��ة 
منه��ن، وطال��ن بوقف عر���ش امل�شل�ش��ل ومعاقبة 
امل�شئول��ن عنه  يذكر اأن م�شل�شل "عزمي واأ�شجان" 
ت��دور اأحداثه يف اإطار كوميدي حول ع�شابة ن�شب 
واحتي��ال تتعر���ش لعدد م��ن املواقف اأثن��اء قيام 

�شابط بتتبع عمليات الن�شب التي يقوموا بها .

ت�شتاأن��ف النجم��ة اللبناني��ة ن��ور ت�شوير م�شاهده��ا يف م�شل�شلها اجلديد "رحيم"، الإثن��ن املقبل، لعدم ارتباطها بت�شوي��ر م�شاهد خالل اليومن املقبلن.   وقالت ن��ور، اإنها تلقت ردود 
فعل اإيجابية عن �شخ�شية الدكتورة "داليا"، م�شيفة اأن دورها �شوف ي�شهد حتولت مثرة خالل احللقات املقبلة فيما يخ�ش عالقتها ب� "رحيم"، الذي يج�شد دوره الفنان يا�رص جالل.

علق��ت الفنان��ة املعتزل��ة و امل�شمم��ة املغربي��ة ب�شم��ة 
الفنان��ة املغربي��ة دني��ا بطم��ة،  بو�شي��ل عل��ى زي��ارة 
مل��كان ا�شتعرا���ش منتوجاته��ا التجميلي��ة يف تظاهرة 
"الب��زار" الت��ي يحت�شنها اإحدى فنادق ال��دار البي�شاء. 
ون�رصت"ب�شمة"عرب ح�شابها الر�شم��ي على "اإن�شتقرام"، 
�ش��ورة ظه��رت فيه��ا الفنان��ة دني��ا بطمة بالق��رب من 
منتوج��ات ب�شم��ة بو�شي��ل، واأرفقته��ا بتعليق ج��اء فيه: 
"اأعتق��د اأن هذا هو النموذج احلقيقي للنجومية، ول�شوء 
احل��ظ مل اأمتكن من ح�ش��ور احلدث الأخ��ر ملنتوجاتي، 
لك��ن فري��ق عملي ق��د اأخربين كي��ف كانت دني��ا جميلة 
م�شجع��ة وداعم��ة ، اأع��رف بالفع��ل ك��م ه��ي جميلة من 
الداخ��ل واخل��ارج ، لكن��ي اأردت اأن اأ�شاركك��م ه��ذا كل��ه 

واأ�شكرها لزيارتنا ولروحها ال�شافية،اأنت رائعة".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامرا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

اسم دّرة من 
مسلسل “نسر 

هل خضعت ياسمين صبري 
للجراحة في ركبتها؟؟

نادين نجيم: ال أؤمن بأرقام 
الـ"رايتينغ" 

مشاهير تركيا يحتفلون بعيد ميالد إسراء إيرول

غاغا تعيد موضة 
الستينات

فوجئ متابع��و م�شل�شل “ن�رص ال�شعيد” بحذف ا�ش��م املمثلة التون�شية 
دّرة م��ن �شارة امل�شل�شل٬ بعد اخل��الف حول ترتيب الأ�شماء على �شارة 

البداية بينها وبن املمثلة وفاء عامر.
وكان��ت دّرة قد عار�شت على و�شع ا�شمه��ا اإىل جانب ا�شم وفاء عامر 
عل��ى “الت��ر” بعد ا�شم بط��ل العمل “حممد رم�ش��ان”٬ وطالبت منتج 
العمل “جمال العدل” برحيل ا�شم وفاء من اللوحة الثانية التي حتمل 

ا�شميهما معًا.
  وبع��د رف���ش العدل لطلبه��ا٬ اأ�رّصت دّرة على ح��ذف ا�شمها بالكامل 

لرغبتها يف عدم وجود ا�شم اآخر معها على اللوحة الثانية من التر.

ت�شته��ر لي��دي غاغ��ا بجبه��ا ل�شيج��ات املو�ش��ة الغريب��ة 
وتفاعله��ا مع اجلمه��ور، و�شوه��دت املغنية املث��رة للجدل 
يف نيوي��ورك وه��ي توقع ال�شور ملعجبيه��ا كان من الالفت 
�شتاي��ل املغني��ة ال�شتيني، بتن��ورة �شوداء ق�ش��رة وقمي�ش 
اأبي���ش وجزم��ة طويل��ة ذات كع��ب عري���ش ومل��اع واأكملت 
اإطاللته��ا بنظ��ارات �شم�شي��ة كب��رة وحقيبة �ش��وداء جلدية 
اأنيق��ة وت�ش��وق غاغ��ا حالي��ا لألبومه��ا احلام�ش علم��ًا اأنها 
�شارك��ت يف فيلم اإىل جانب املمثل براديل كوبر من املتوقع 

لإ�شداره يف �شهر ت�رصين الول املقبل.

اأثارت الفنانة يا�شمن �شربي قلق جمهورها ومتابعيها 
عل��ى ان�شتق��رام، بعدم��ا ن�رصت �ش��ورة لباقة م��ن الورد 
مه��داة اإليه��ا وكتب على البطاق��ة متنيات له��ا بال�شفاء 
العاج��ل. وح�شب م�ش��ادر  فاأن يا�شم��ن �شافرت خارج 
البالد منذ ايام قليلة متوجهة اإىل لندن، وخ�شعت لعالج 
لركبته��ا امل�شابة من��ذ �شهور، بعد النته��اء من ت�شوير 

اأحدث اأفالمها "ليلة هنا و�رصور".
 ال�شورة التي اأث��ارت قلق اجلميع مل تظهر فيها يا�شمن 
�ش��ربي نهائيًا، كم��ا مل تظهر طوال ال�شه��ر الف�شيل بعد 
عر���ش حلقته��ا بربنامج "رام��ز حتت ال�شف��ر" وف�شلت 
عدم التعلي��ق على اتهامها بامل�شارك��ة يف فربكة مقلب 
رام��ز ج��الل، كم��ا رف�ش��ت التعليق عل��ى �ش��ورة "باقة 
الورد" ولكن بدا وا�شحًا اأن بطاقة الهداء مكتوب عليها: 
"نتمنى لكي ال�شفاء العاجل ، مع احلب ماما ، �شيمون ، 

اأدم ، عمر".
يذك��ر ان الفنانة يا�شمن �ش��ربي اأ�شيبت موؤخراً بتمزق 
الرب��اط ال�شليب��ي الأمام��ي للركبة، و�شاف��رت اإىل لندن 
للخ�ش��وع لع��الج طبيعي بدي��اًل عن اجلراح��ة املعتادة، 
حت��ى تتمكن من موا�شلة ت�شوي��ر اأعمالها الفنية ومنها 
فيل��م "الديزل" مع النج��م حممد رم�شان ومن بعده فيلم 
"ليل��ة هنا و�رصور" مع الفن��ان حممد اإمام، ويبدو اأنها 
ا�شط��رت للع��ودة جمدداً للخ�ش��وع جلراح��ة يف الرباط 
ال�شليب��ي حت��ى تتمك��ن من ممار�ش��ة الريا�ش��ة ب�شورة 

طبيعية.

 بع��د م��رور ح��وايل ت�ش��ع حلق��ات عل��ى م�شل�شله��ا 
الرم�ش��اين "طري��ق" وبن موؤي��د ومعار�ش لنجاح 
امل�شل�ش��ل، اخت��ارت املمثلة نادين ن�شي��ب جنيم اأن 
تطّل ع��رب برنامج "الهوا هوانا" مع الزميلن راغب 

حالوي و�شابن يو�شف عرب اإذاعة لبنان.
بداي��ة كان الت�ش��ال م��ع نادي��ن من خ��الل موقع 
الت�شوي��ر حيث اأك��دت اأن "العم��ل لزال يحتاج اإىل 
اأي��ام ليتم النته��اء من ت�شوي��ر كل احللقات"،   9
م�ش��رة اإىل اأن��ه "مل يت�شن لها بع��د متابعة حلقات 
م�شل�ش��ل "طريق" �ش��وى يف وقت متاأخ��ر من الليل 

عرب الأنرنت".
ورداً عل��ى �ش��وؤال ع��ن اأن "نادي��ن اأك��ر م��ن رائعة 
وتابع��ت: "اأنا اأنتظ��ر كل عام م��ا �شيقوله اجلمهور 
وال�شحاف��ة ع��ن دوري يف اأي عم��ل اأقدمه، وا�شفة 
هذه العالقة باجلميلة. كما �شكرت اهلل على النجاح 
ال��ذي يحظى به "طري��ق" لغاي��ة الآن، كما مل تنف 
خوفه��ا، ولك��ن كل �ش��يء كان عل��ى ق��در انتظ��ار 

النا�ش".
وع��ن الرايتين��غ خل�ش��ت نادي��ن كالمه��ا بالقول: 
من��ذ قدم��ت م�شل�شل "لو" ول م��رة كان "الرايتينغ" 
ين�شفن��ا يف البداي��ة، وعندما ي�شب��ح امل�شل�شل يف 
حلقاته النهائية جتد اجلميع ي�شفق لنا ويقول لنا: 

"برافو" 
واأ�شف��ت نادي��ن ل�شتخدامه��ا جمل��ة "غ�ش��ب ع��ن 
ال��كل" ينجح امل�شل�شل، م�ش��ددة على اأّن الأرقام يتّم 
التالع��ب بها ب�ش��كل كبر خدمة لأغرا���ش دعائية 

وجتارية، واأنا ل اوؤمن بها وغري فهو حّر. 

ع��ن »دار املطبعة والوراقة الوطني��ة« مبراك�ش، �شدرت 
ماج��د  العراق��ي  لالأدي��ب  فالر���ش«،  »ث��ور  م�رصحي��ة 
اخلطي��ب، وهو �شحايف وكات��ب م�رصحي ومرجم مقيم 
يف اأملانيا منذ ثالثن عامًا. و»ثور فالر�ش« هي العمل 
امل�رصح��ي ال�شاد�ش له، اإ�شاف��ة اإىل ترجمته مل�رصحيات 
كث��رة ع��ن املجري��ة والإجنليزي��ة والأملاني��ة، ودرا�شة 
مف�شل��ة ع��ن �شاع��ر اأملاني��ا الكب��ر هايرني���ش هاين��ه  
ويب��دو اأن درا�ش��ة ماجد اخلطي��ب لهاينه ق��د قادته اإىل 
فك��رة البحث  ع��ن َتاأَوهات الأمل وعذابات��ه التي تتحول 
اإىل هم�ش��ات مو�شيقي��ة ل��دى البع���ش الآخ��ر  يقول يف 
معر���ش تقدميه مل�رصحيته:  األهمن��ي هاينه اأي�شًا فكرة 
كتاب��ة م�رصحية )ث��ور فالر�ش(، بل و�شمع��ُت لأول مرة 
ع��ن هذا الثور اجلهنمي بف�شله  وتدور اأحداث امل�رصحية 
ح��ول اأكر طغاة التاريخ وح�شي��ًة و�شاديًة، وهو احلاكم 
»فالر���ش« الذي ا�شتخدم الث��ور النحا�شي، ال��ذي اأهداه 
الهداي��ا  يف  طمع��ًا  بريليو���ش  والنح��ات  الفن��ان  ل��ه 
والمتي��ازات، حتى يتمكن احلاكم من النتقام والبط�ش 
بعبي��ده وخ�شومه، برميهم داخل هذا الفرن الذي يتكون 
على هيئة ثور نحا�شي له فتحة واحدة، ُتغلق بعد اإدخال 
ال�شحي��ة. ومتت��د �شبك��ة م��ن الأنابيب يف ج��وف الثور 
لتح��ول ال�رصاخ يف اأح�ش��اء الث��ور اإىل مو�شيقى راق�شة 
ت�ش��در من فمه ومنخريه. وهكذا، تتحول يف داخل الثور 
عذاب��ات املحروق��ن وال�شحايا ورع��ب �رصخاتهم اإىل 
مو�شيق��ى جتع��ل فالر�ش منت�شي��ًا بوح�شيت��ه و�شاديته 
وق��د �شمم��ْت امل�رصحي��ة ك��ي حتاك��ي تل��ك الأح��داث 
التاريخي��ة، بحيث وزعها الكاتب اإىل اثنتي ع�رصة لوحة 
اأو ف�ش��اًل. ولقد وّظف ماجد اخلطيب هذه الق�شة املوؤملة 
لإدان��ة الإب��داع واملبدع��ن الذي��ن يجعل��ون م��ن فنهم 
و�شيل��ة تدمرية بي��د ال�شلطة واحلاكم لتعذي��ب الإن�شان 

امُل�شت�شع��ف، والذين �شمتوا و�شوه��وا احلقائق من اأجل 
م�شال��ح ذاتي��ة، كما ح��دث للنح��ات »بريليو�ش«. وهو 
بذل��ك ميّجد الفن امللت��زم، الذي ي�شم��و بفنانيه، ويجعل 
فنهم اأداة لإ�شعاد الب�رص، ل لتدمرهم. ويف الوقت نف�شه،، 
�شعى الكاتب اإىل اإدانة الأنظمة الديكتاتورية املعا�رصة 
الت��ي جي�ش��ت املبدعن، من �شعراء واأدب��اء ومغنن، من 
اأج��ل حت�ش��ن �ش��ورة اأنظمته��م القمعي��ة، عل��ى ح�شاب 
عذاب��ات �شحاياهم. ولكننا ن��رى اأن الفنانن املطبلن 
يقع��ون يف البئر نف�شه الذي حف��روه لغرهم. فالطاغية 
»فالر���ش« اأذاق فنانه )بريليو���ش( كاأ�ش العذاب نف�شه 
ال��ذي �شمم��ه لغ��ره، وكاأن الكاتب يرم��ز اإىل اأن م�شر 
املبدع الذي يقف مع ال�شلطات الغا�شمة �شيكون م�شابهًا 
مل�شائ��ر �شحاياه. وكم تقول لنا امل�رصحية، خالل ذلك، 
اأن الإب��داع احلقيق��ي لي�ش املهارة يف الإجن��از الفني اأو 
الأدب��ي، ب��ل هو الإب��داع ال��ذي يكتن��ز القي��م الإن�شانية 
النبيلة. وبعك�ش ذلك، فهو ل يعدو كونه عماًل ميكانيكيًا 
مثراً للرعب. كان الث��ور الربونزي معجزة فنية وعلمية 
قيا�ش��ًا اإىل ع���رصه، ولكن��ه مل يرت��ق اإىل �شف��ة اجلمال، 
لأن��ه حتول اإىل اآلة تعذيب وقت��ل؛ اإنه معجزة فنية ب�شعة 
وكاذبة، لأنها ت�شعى اإىل ت�شويه حقيقة الوجع الإن�شاين، 
لتجعله �شبيهًا باملو�شيقى الراق�شة التي ُتدخل ال�شعادة 
يف نف���ش الطاغي��ة، وجتعله مدمن��ًا على الإيق��اع الذي 

ياأتي من خالل اأمل ال�شحايا.
كم��ا حاول��ت امل�رصحي��ة اأن تعق��د مقارنة ب��ن ال�شلطة 
امل�شتب��دة، ممثلًة بالطاغية »فالر���ش«، و�شلطة ال�شعب، 
ثل��ة بالفيل�ش��وف فيثاغور���ش، الإن�ش��ان والفيل�شوف  مُمَ
الع��دل  اإىل  ويدع��و  والف��ن،  العل��م  بقي��م  يوؤم��ن  ال��ذي 
وامل�شاواة: ال�شلطة الأوىل ت�شتمد قوتها من خالل القمع، 
اأما الثاني��ة فتنت�رص حتى اإن كان��ت �شعيفة لأن قوتها 

تنبثق من خالل العطاء الإن�شاين.
وهكذا، انت���رص فيثاغور�ش على الق��وة الغا�شمة، و�شقط 

الطاغي��ة فالر���ش، واأع��دم حت��ى املوت يف بط��ن ثوره 
اجلهنمي.

لق��د حر�ش ماج��د اخلطيب على ا�شتله��ام التاريخ لبناء 
القي��م الأخالقي��ة التي تتناغ��م مع الفن النبي��ل والأدب 
والكلمة التي تالم�ش اأوج��اع النا�ش. كما تناول الكاتب 
ثنائي��ة اخلر وال�رص، وكي��ف اأن اخلر �شينت�رص لأنه اأكر 
الت�شاق��ًا باحلي��اة، واأكر ق��درة على التناغ��م مع القيم 
الإن�شاني��ة. اأما ال�رص، فيبقى منطوي��ًا على ذاته، �شحيحًا 

اأنانيًا. ورغم قوته ال�شكلية، فاإنه يحمل عنا�رص فنائه.
ول �ش��ك اأّن ان�شغ��ال الق��ارئ بتحلي��ل الرم��وز، وتفكيك 
الإ�ش��ارات، ي�رصف��ه ع��ن اجلمال الكام��ن يف امل�رصحية 
ذاته��ا، باعتبارها عماًل فني��ًا، ب�رصف النظر عما تهدف 

اإليه.
»ثور فالر�ش« قد مت بناوؤه��ا بحبكة م�رصحية تت�شاعد 
فيه��ا الأح��داث والتوترات، م��ن خالل روؤي��ة فنية ُتدرك 
ماهّية ال�شد امل�رصحي، فلم يكتف الكاتب ب�رصد الأحداث، 
ب��ل نقلن��ا اإىل ف�ش��اءات غريب��ة م�شحون��ة بالوح�شي��ة 
والعن��ف وغياب العدل و�شيادة اجلن��ون الب�رصي، وكاأنه 
يقنعن��ا ب��اأن التاري��خ ُيعي��د تدوي��ر نفايات��ه. ومتي��زت 
امل�رصحي��ة اأي�ش��ًا باحل��وار امُلخت�رص، ال��ذي تنمو عربه 
الأحداث وتتط��ور، مانحًا ال�شخ�شي��ات وزنها وقيمتها، 
كم��ا نالح��ظ اأن ال�شبح ال��ذي يربز بن الفين��ة والأخرى 
ميث��ل ب�شكل اأو باآخ��ر املوؤلف نف�ش��ه يف عملية ال�شيطرة 

على اإيقاع الأحداث.
واأب��رز لنا احل��وار اأي�ش��ًا بع���ش اللم�ش��ات الفكاهية، اأو 
م��ا ي�شم��ى بال�شخرية ال�ش��وداء، من خ��الل املهرج الذي 
يحاول اأن يك��ون م�شدراً للت�شلي��ة والفكاهة. ولكن هذه 
الفكاه��ة مثقل��ة باله��م واخل��وف، وتربز ب�ش��كل خا�ش 
اأثن��اء حماولة احلاك��م اإحراق امله��رج يف اأح�شاء الثور، 
حينما مل يجد �شواه من ال�شحايا، وردود فعله يف حلظة 

كوميدية تقوم بك�رص حدة الدراما ال�شائدة يف العمل.

احتفل��ت الإعالمي��ة واملمثلة الركي��ة ال�شهرة "اإ���رصاء اإيرول"، بعيد 
ميالده��ا ال�شاد���ش والثالث��ن، مع زوجه��ا علي اأوزب��ر واأ�شدقائها 
م��ن م�شاه��ر تركي��ا املحبوب��ن، الذي��ن حر�ش��وا عل��ى م�شاركته��ا 
يومه��ا ال�شعيد، متمنن لها العمر املدي��د وال�شعادة الدائمة، والنجاح 
ا، حيث حتتّل براجمها دائًما اأعلى ن�شب امل�شاهدة  املتوا�شل تلفزيونيًّ
مناف�ش��ًة، "حيث تناف�ش بجدارة وامتياز، اأق��وى امل�شل�شالت الدرامية 

للنجوم الكبار يف الرايتينغ يف تركيا اأ�شبوعيًّا
ويبلغ عدد متابعيها يف "ان�شتقرام" وحده، ثالثة مالين و200 األف 
متاب��ع، متفوقًة على عدد كبر من جن��وم الدراما بعدد متابعيها يف 

ال�شو�شيال ميديا
ال�شه��رة يف  تركي��ا  اأح��د مطاع��م  اأوزب��ر  عل��ي  زوجه��ا  واخت��ار 
"ني�شانتا�شي"، لإقامة حفل عيد ميالدها الذي فاجاأها به، بح�شور 

اأ�شدقائها امل�شاهر
وكان م��ن اأب��رز احلا�رصي��ن: برغوزار كوري��ل بطلة "اأن��ت وطني"، 
ومغن��ي الب��وب الرك��ي م�شطف��ى �شن��دل، وم��راد يل��درمي وزوجته 
املغربي��ة اإمي��ان الب��اين، واملغني��ة بينغ��و، واملمث��ل ال�ش��اب اأون��ور 

بويوكتوبت�شو ال�شهر بلوؤي يف "حب لالإيجار" واآخرون.

مسرحية »ثور فاالرس«... الطغاة  والمبدعون المطبلون  حذف اليدي
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فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
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