
سوزان نجم الدين ومفاجأة 
جديدة لجمهورها

أحالم تعلق على فيديو 
قديم لها ظهرت فيه

بكاء بوراك دينيز بحرقة في 
جنازة والدة هاندا ارتشيل 

"خطيب مراتي" قريًبا في 
دور السينما المصرية 

ن���رت الفنانة ال�صورية �صوزان جن��م الدين �صورة 
ع��ر ح�صابه��ا  فيه��ا جمهوره��ا  �صوق��ت  حديث��ة 
الر�صم��ي على موقع "ان�صتغ��رام" من داخل مكتبها 
يف دبي، وعلقت عليها قائلة: "عودة اإىل مكتبي يف 
دبي لعمل من نوع اآخر قريبا ان �صاءاهلل، ادعولنا".

وكان��ت "�ص��وزان" ق��د �رحت قب��ل �صه��ور باأنها 
تعك��ف على ق��راءة م�صل�ص��ل �صوري جدي��د و�صفته 
باأن��ه مه��م للغاية وع��ن ق�صة معروف��ة يف الوطن 
العرب��ي م��ن دون اأن تك�ص��ف تفا�صي��ل اأخ��رى عن 

العمل اأو عن �صناعه. 

فوجئ��ت النجم��ة الإماراتي��ة اأح��ام بت��داول مقطع 
فيدي��و ق��دمي لها تظهر في��ه باإطالة غريب��ة للغاية، 
مم��ا دفعها للتعليق على الأم��ر بطريقة غري متوقعة 
عل��ى الإطاق. وقد تداول حمبو النجمة اأحام مقطع 
فيديو تظهر فيه خال خ�صوعها ملقابلة تليفزيونية 
حيث كان ترتدي نظارة �صم�س بت�صميم غريب وذات 
اإط��ار اأبي�س عري�س، مما جعل اإطالتها ككل ت�صدم 
حمبيه��ا، خا�ص��ة اأنه��ا �ص��ارت موؤخراً واح��دة من 
اأك��ر النجمات اأناقة وجاذبي��ة باختياراتها الرائعة 

لت�صميمات اأكر امل�صممني العامليني.

ر�ص��دت عد�صات الكامريات بكاء بوراك دينيز 
بحرق��ة خ��ال مرا�ص��م جن��ازة وال��دة زميلته 
املمثل��ة هاندا ارت�صيل، حيث ت�صاءل الكثريون 
عن �ر النهي��ار املفاجئ للنجم الرتكي رغم 
اأن عاقت��ه بوالدة زميلت��ه الراحلة تكاد تكون 
به��ذه  يبك��ي  الرتك��ي  النج��م  منعدم��ة. كان 
الطريق��ة التي تفطر القل��وب لأن والدته توفت 
بع��د معاناة مع مر���س ال�رط��ان وهو نف�س 
املر���س الذي اأنهى حياة والدة هاندا اآرت�صيل، 
كم��ا اأن��ه كان ق��د ���رح من قب��ل اأن��ه يفتقد 
والدته كثرياً لأنها ماتت يف طفولته مما جعله 
ي�صعر اأن احلياة مل تعد كما كانت بعد رحيلها.

ق��ررت ال�ركة املنتجة لفيل��م "خطيب مراتي" عر�صه 
يف �صه��ر فراير املقب��ل، تزامّنا مع مو�صم اأفام ن�صف 
ال�صنة. فيلم "خطيب مراتي"، �صاركت يف بطولته جنمة 
�صت��ار اأكادميي الفنانة التون�صي��ة اإميان العمريي التي 
�صت�ص��ارك للم��رة الأوىل يف جترب��ة متثيلي��ة. �صي�صه��د 
العر���س مفاج��اأة غ��ري م�صبوق��ة يف تاري��خ ال�صينم��ا 
بال���رق الأو�صط والعامل، حي��ث �صيتم عر�س ن�صختني 
من الفيل��م يف الوقت نف�صه، اإحداهما ناطقة ، " خطيب 
مرات��ي ، اإخ��راج وتاألي��ف اأحم��د عفيفي ، اإنت��اج خالد 
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة 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 ... 

حسين وثالث 
تهم

نانسي عجرم تستعد 
الستقبال طفلتها الثالثة

عيسى المرزوق ألصالة: تبرعي 
بفساتينِك الباهظة الثمن

محمد إمام وصوره رومانسية مع زوجته

بسبب عمرو دياب 
ودينا الشربيني 

�صدر حكم من حمكم��ة جنح م�صتاأنف الهرم بحب�س الفنانة مريهان 
ح�ص��ني مل��دة اأ�صبوعني، بع��د تقدمه��ا با�صتئناف على حك��م حب�صها 
عام��ني ون�ص��ف واإلزامها بدف��ع كفالة 30 األف جني��ه، وذلك بتهمة 
التع��دي عل��ى موظف ع��ام. كما ق�ص��ت املحكمة بحب���س ال�صابطني 
اللذي��ن �صملتهم��ا التحقيق��ات اأي�ص��ا مل��دة اأ�صبوع��ني بتهم��ة ال�صب 
والق��ذف مريه��ان ح�ص��ني. ويف �صي��اق مت�ص��ل، قال عا�ص��م قنديل 
حمام��ي مريه��ان ح�صني اأنه �صيق��دم طعنًا على احلك��م ال�صادر �صد 
موكلته بحب�صها اأ�صبوعني، بح�صب ت�ريحه للم�ري اليوم. وكانت 
املحكمة خففت احلكم على مريهان ح�صني من عامني اإىل 14 يومًا، 
وذل��ك بعد ثب��وت تهمتي العت��داء على موظف ع��ام و�صبه و�ربه، 
بينم��ا نالت ال��راءة عن التهمة الثالثة التي كان��ت القيادة يف حالة 
�ُصك��ر. ومن جه��ة اأخرى، نفى م�صدر يف مديري��ة اأمن اجليزة القب�س 

على مريهان ح�صني حتى الآن.

قام��ت الفنان��ة اللبناني��ة ماغي بو غ�ص��ن  بن�ر �ص��ور لها مع 
زوجه��ا املنت��ج جم��ال �صنان جتمعهم��ا مع النجم عم��رو دياب 
والفنان��ة دين��ا ال�ربيني، وعلق��ت اأنها �صع��دت ب�صحبتهما يف 
دب��ي. كتب��ت ماغ��ي بو غ�ص��ن عل��ى �صورتها ه��ي وزوجها مع 
عمرو دياب ودينا ال�ربيني: "ق�صينا وقتًا ممتعًا...دبي جمعتنا 
باأحل��ى �صهرة مع ال�صديقة دينا ال�ربيني والنجم عمرو دياب". 
كما ن�رت �صورة ماغي بو غ�صن �صورة لها مع دينا ال�ربيني 
م��ن خال خا�صية "�صتوريز" على ان�صتق��رام، وعلى اإثره تفاعل 
اجلمهور م��ع هذه اللقطات فجاءت العديد م��ن التعليقات لتعلق 
على مامح عمرو دياب ال�صبابية. بينما علق البع�س على تنورة 
دين��ا ال�ربيني الق�صرية، حيث تاألقت بها م��ع ارتدائها قمي�س 

بنق�صة النمر من اللوين الأ�صود والأحمر.

اأ�صبوع��ان يف�صان ع��ن موعد ا�صتقب��ال الفنانة نان�صي 
عج��رم  لطفلته��ا الثالثة، التي مل تعلن ع��ن ا�صمها حتى 
الآن، واملفرت���س اأن ت�صعه��ا يف بداي��ة �صه��ر �صب��اط/
فراي��ر املقبل. واأطلت نان�صي عر ح�صابها الر�صمي على 
موق��ع "تويرت"، ون�رت �صورة لها وهي حتت�صن بطنها 
وتخاط��ب طفلتها املقبل��ة، قائلًة: "قريًب��ا �صوف تاأتني. 
قريًب��ا �صوف متلئني حياتنا فرًح��ا". نان�صي عجرم التي 
تعي�س فرح��ة ولدة طفلتها املقبلة، كانت �صنتها الفنية 
2018 حافل��ة بالن�ص��اط والنجاح والأعم��ال اجلديدة، 
فه��ي اأحي��ت الكثري م��ن املهرجانات واحلف��ات، داخل 
بع���س ال��دول العربي��ة، ويف اأوروبا واأم��ريكا، كما اأنها 
طرحت كلي��ب اأغنية "بدنا نّولع اجل��و" الذي حقق ن�صبة 
ا. ي�صار اإىل اأّن نان�ص��ي عجرم تنتهز  م�صاه��دة عالية ج��دًّ
فر�ص��ة اإجازة احلم��ل، للتح�صري لألبومه��ا املقبل الذي 
�ص��ار مكتمًا، كما اأنها �صوف تط��رح قريًبا كليب اأغنية 
"ح��ب زي الوت��ر". وكان اآخ��ر األبوم��ات نان�صي عجرم 
بعن��وان "حا�ص��ة بيك"، ال��ذي ي�صم 14 اأغني��ة، �صورت 
منه��ا اأغنيتني، هما "ومعاك" و"ح��ب زي الوتر" اللتان 

�صورتهما حتت اإدارة املخرجة ليلى كنعان.

رّد عي�ص��ى املرزوق على الفنان��ة اأ�صالة، التي هاجمته بكام 
، بع��د انت�ص��ار فيديو له وه��و يتناول يف اأح��د املطاعم  قا���سٍ
الرتكي��ة، وجبة من اللحم املغطى بورق الذهب. ودافع عي�صى 
امل��رزوق ع��ن نف�ص��ه، عندما �صئل ع��ن هذا املو�ص��وع، قائًا: 
"غ�ص��وا الطرف على كل النا�س وركزوا علّي. ثمن الوجبة ل 
يتج��اوز الث��اث دولرات. كل م��ا يف الأم��ر اأّن املطع��م طلب 
من��ي اأن اأ�ص��ور الفيدي��و واأن��ا قبل��ت. اأي��ن امل�صكل��ة يف ذلك. 

مع الفقراء. من دون ال��كل هاجمن��ي وقالوا اإنن��ي ل اأ�صعر 
. ذكر اأ�صماء، مع اأنني اأملك اجلراأة  ه��ا كر لذ
عي�ص��ى  قال��ت  اأ�صال��ة  املرزوق مث��ًا 
ا لي���س اإن�صاًنا. اهلل ي�صاحمك على  ه��ذ
عليه��ا ال��كام، اأن��ا تناول��ت قطع حلم 
ب���س ورق ذه��ب، بينما اأن��ِت ترتدين  ما

به��ا باهظة الثمن. فلماذا ل تترعني 
للفقراء؟". وكانت اأ�صالة 

قد هاجم��ت عي�صى 
عل��ى  امل��رزوق 
انت�ص��ار  خلفي��ة 
وعلقت  الفيدي��و، 

"الل��ي  علي��ه: 
اأكل  ب�ص��ّور 
باملي��ة   90

م��ن النا���س ما 
تق��در تاكل��ه. ه��و م��و ب�ر، 
ومو اإن�صان، ومو بني اآدم". 
عي�ص��ى  رد  اأّن  اإىل  ي�ص��ار 
املرزوق على اأ�صالة جاء 
تلفزيوني��ة  مقابل��ة  يف 

معه.

تعد الأغنية العراقية "تعال اأ�صبعك حبك" من 
اأكر الأعم��ال اخلليجية ت��داوًل وانت�صاراً يف 
العام املا�صي 2018 على الرغم من ب�صاطة 
ال��ذي مت عر�ص��ه بطريق��ة  العم��ل،  ت�صوي��ر 
الفيدي��و كلي��ب، وب�صاطة الكلم��ات والأحلان 

اأي�صًا.
الثاث��ي العراقي، الذي ق��دَّم الأغنية، مل يكن 
ع اأن حتقق هذا النجاح الكبري، والأرقام  يتوقَّ
قن��وات  امل�صاه��دة يف  ن�صب��ة  القيا�صي��ة يف 
"يوتي��وب"، ويب��دو اأن اعتماد اللون ال�ريع 
فيها، اأ�صهم يف انت�صارها على م�صتوى الوطن 

العربي كامًا.
200 ملي��ون  ال���  الغني��ة حاج��ز   ك���رت 
م�صاهدة يف يوتيوب يف �صتة اأ�صهر فقط، كما 
ت�ص��درت الأغنية ال�صا�ص��ات الف�صائية واأثري 

الإذاعات العربية.
وق��د امت��د جن��اح ه��ذه الأغني��ة اإىل مواق��ع 
لت  التوا�صل الجتماع��ي املختلفة حتى حتوَّ
اإىل ن��وٍع خا���س م��ن التح��دي، اإذ ظهر عدد 
كب��ري م��ن امل�صاه��ري والفنان��ني يف مقاطع 

فيدي��و ع��ر تطبي��ق �صن��اب �ص��ات، ي��وؤدون 
الأغنية، ويرق�صون بان�صج��ام على اأحلانها، 
م��ا جعل "تعال اأ�صبعك حب��ك" يت�صدر قائمة 

الأعمال الفنية يف 2018.
وح��ول ���ر جن��اح الأغني��ة، ك�ص��ف الثاثي 

برنام��ج  ع��ر  خا���س  لق��اٍء  يف  العراق��ي 
"تريندين��غ" على قن��اة mbc""، اأنه يكمن 
يف ب�صاط��ة الكلم��ات والأحل��ان والت�صوي��ر 
"وهو ما اعتمدناه للو�صول اإىل اأكر �ريحٍة 

من ع�صاق الفن يف الوطن العربي".
ومل يكت��ِف الثاثي العراق��ي بذلك، بل ك�صفوا 
اأي�صًا عن رغبتهم يف حتدي الفنان املحبوب 
ماج��د املهند���س ب��اأداء مقطع م��ن الأغنية، 
وفع��ًا مل مت���سِ �صاعاٌت حتى ج��اء الرد من 
املهند���س، اإذ ظه��ر يف مقط��ع فيدي��و �ريع، 
يب��ارك في��ه للثاث��ي بالنجاح الكب��ري الذي 
حققت��ه الأغني��ة، وي�ص��ري اإىل افتخ��اره مب��ا 
حقق��وه لوطنهم العراق، متمني��ًا لهم النجاح 
والتوفيق يف مقبل الأعمال، وتغنَّى املهند�س 
يف الفيدي��و مبقطٍع من الأغنية يف دللٍة على 

قبوله التحدي الفني.

جمهوره��ا  وع��د  ال�صعودي��ة  النجم��ة  �صدم��ت 
باأح��دث ظه��ور لها من خال مقط��ع فيديو عر 
"�صن��اب �ص��ات"، حيث تعر�ص��ت ملوقف حمرج 

للغاية حاولت اأن تتداركه ب�صا�صة.
وكان��ت وع��د تتح��دث ع��ن جم��ال حاجبيه��ا 
وكيف اأنهما منتظم��ني وكثيفني بدون اأن تقوم 
بعم��ل اإج��راء جتميلي لهم��ا، واأثن��اء اندماجها 
يف احلدي��ث تراجع��ت قلي��ًا لتفاج��ئ باهت��زاز 
مقعدها حي��ث كادت اأن ت�صقط ب�صكل حمرج، اإل 
اأنه��ا تدارك��ت الأمر ب�صا�صة وه��دوء وا�صتكملت 
كامه��ا بعد اأن �رخت �رخة مفاجئة نتيجة 

ال�صدمة الأولية.

واعرتف��ت النجمة ال�صعودي��ة باأنها �صبغت فقط 
حاجبيه��ا ليب��دو لونهما اأغمق قلي��ًا موؤكدة اأن 
�صكلهم��ا يف ال�صابق مل يعج��ب جمهورها لكنها 

الآن تتلقى عبارات الإطراء حتى اأن البع�س ظن 
اأنها خ�صعت للتجميل.

وق��د اأث��ارت وع��د موؤخ��راً حال��ة م��ن اجل��دل، 

بظهورها يف مقطع فيدي��و اآخر داخل �صيارتها، 
حي��ث هاجمت في��ه م�صمم��ي ال�صي��ارات وذلك 
ب�صب��ب ال�ص��وء اخلاف��ت بداخله��ا مم��ا يجع��ل 
م��ن ال�صعوب��ة عليه��ا اأن ت�صجل مقاط��ع فيديو 
بداخله��ا لأن ب�رته��ا داكنة وبالت��ايل ل يظهر 

جمالها ب�صكل حقيقي.
وقال��ت وع��د يف مقط��ع الفيديو املث��ري للجدل: 
"ال�ص��ود اللي متلي يحتاج��ون اىل �صوء اقوى، 
اىل بروجكتور كبري ليظه��روا جمالهم.. ال�ركة 
الل��ي ت�صنع ال�صي��ارة لي�س يحط��وا �صوء �صغري 
حت��ى نب��ني ب�صعني وغ��ري وا�صحني لنن��ا �صود 
الب���رة. نطالب بان يك��ون ال�صوء اقوى"، حيث 
علق البع���س باأنه لي�س م��ن املفرت�س اأن تقوم 

بت�صجيل مقاطع فيديو خال قيادتها لل�صيارة.

�ص��ارك الفنان حممد ع��ادل �صورة جديدة له مع زوجت��ه نوران، حيث 
اأط��ا �صوي��ًا يف �ص��ورة �صيلف��ي، دون اأن يك�ص��ف م��كان ه��ذه اللقط��ة 

العائلية.
اأما الافت يف �صورة حممد اإمام وزوجته هو اأنه تغزل بجمالها واأعلن 
حب��ه لها بطريقة رقيقة، من خال كتابة كلم��ات اأغنية "معاك قلبي" 
للنج��م عمرو دي��اب ليقول: "قويل ي��ا حبيبي .. ليه وان��ت عني بعيد .. 

ان��ا �صوقي ليك بيزيد و اإن جيت انا برتاح 
.. ق��ويل يا حبيب��ي .. اأيه الل��ي غريين .. و 
اأزاي بت�صغلني عن عمر قبلك راح .. معاك 

قلبي".
ويب��دو اأن حمم��د ع��ادل اإم��ام مل يرغ��ب 
يف اأن يعل��ق البع���س بطريقة �صلبية على 
�صورت��ه م��ع زوجت��ه، فح��ذف خا�صي��ة 

التعليق من ال�صورة منعًا لأي م�صادات. 

حمم��د ع��ادل اإم��ام يعد م��ن النج��وم الذي��ن ل يحبون ن���ر �صور مع 
زوجاته��م، فه��و مل ين���ر اأي �ص��ورة معه��ا من��ذ زواج��ه يف ال�صي��ف 

املا�صي، ولكن يبدو اأنه رغب يف التعبري عن حبه لها بهذه الطريقة.
وكان حمم��د عادل اإم��ام احتفل بزفافه على ن��وران يف حفل اأقيم يف 
ال�صاح��ل ال�صمايل، ح�ره العديد من النجوم عل��ى راأ�صهم عمرو دياب 

وجنوم م�رح م�ر ودنيا �صمري غامن وغريهم.
ج��اء احتف��ال حممد اإم��ام بزواج��ه بعد 
فرتة م��ن التكهن��ات بالعرو�س، حيث مل 
يعلن عن هويته��ا اأو تفا�صيل زفافه، اإل 
اأن التقارير ال�صحفية ك�صفت اأن �صيتزوج 
من خطيبته ال�صابق��ة التي انف�صل عنها 
قبل موع��د زواجهما، ولكن ق�صة حبهما 
ويحتف��ا  �صوي��ًا  ليع��ودا  اأق��وى  كان��ت 

بزفافهما بعد انف�صال 3 �صنوات.

ماجد المهندس وتحدي "تعال اشبعك حب "

السعودية وعد تشكو من لون بشرتها

ميرهان ضجة

االن , وملتابعة اخر املستجدات التي تظهر عىل الساحة العراقية والعربية والعاملية , ولخدمة االخبار 
العاجلة حمل تطبيق ) الجورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق 
الخ��اص بن��ا، وأيضاً الدخول إىل أي صفحة وقراءة تعليقات الق��راء حول خرٍب أو برنامٍج معني وأيضاً 
كتابة آرائك الخاصة، كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إعادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة عىل شبكات 

التواصل اإلجتامعي كالفيسبوك Facebook بكتابة كلمة الجورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان االنتشار 
احجز اعالنك االن

االعالن يف جم���������يع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن يف املوقع ق������سم PDF  بصورة دامئة

يعرض  االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

006947827824131

006947827824135

متابعة - الجورنال

متابعة - الجورنال
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