
فضل يدرب ابنه على الغناء

أحمد عز يستعيد وسامته

أحمد زاهر يخسر كل حساباته

اللبن��اين  الفن��ان  حت��دث  طوي��ل،  غي��اب  بع��د 
املتواري ف�ض��ل �ض��اكر ع��ن و�ض��عه احلايل يف 
م��كان اإقامت��ه مبخي��م ع��ن احلل��وة لالجئ��ن 
الفل�ضطيني��ن يف �ضي��دا. واأك��د يف مقابل��ة مع 
�ضحفية له اأنه يت��وىل بنف�ضه تدريب ابنه حممد 
عل��ى الغن��اء، وحممد ال��ذي يبلغ م��ن العمر 23 
�ضن��ة اأطل��ق اأغنية "وجداني��ة" يق��ول ف�ضل اإنه 
را���ضٍ عنه��ا، واإن ل��دى بك��ره "اإح�ضا�ض��ا" على 
الرغ��م م��ن اأن��ه يحت��اج اإىل مزيد م��ن التدريب 
واجله��د.  واالأغنية "وجدانية"، اأي اإنها ال ترغب 
يف االإف�ضاح عن انتمائها، بن اأن تكون امتدادا 

الأغاين ف�ضل قبل توبته.

اأث��ار ح�ض��ور الفنان اأحمد ع��ز عزاء وال��د الفنان 
اأم��ر كرارة حديث الن�ضطاء عل��ى مواقع التوا�ضل 
االجتماع��ي، وذل��ك بف�ض��ل و�ضامت��ه التي عادت 
اإلي��ه بعد اأن كانت مالحمه ق��د تغرت كثراً على 
اإث��ر اتهامه بحقن وجه��ه بالبوتوك���ض. اأحمد عز 
حر���ض عل��ى تق��دمي واج��ب الع��زاء لزميل��ه اأمر 
كرارة، مرتدي جاكيت جلد وبنطلون جينز. وعلق 
الن�ضطاء عل��ى اأحدث ظهور الأحمد عز ليوؤكدوا اإنه 
ع��اد و�ضيمًا جمدداً، وبدى علي��ه اإنه يتبع متارين 
ريا�ضي��ة قا�ضية، خا�ضة واأن ج�ضمه كان م�ضدوداً 
والع�ضالت تك�ض��وه. ويف �ضياق اآخر، ي�ضتعد اأحمد 
عز لعر�ض فيلمه اجلديد "اخللية"، والذي من اأجله 

خ�ضع لتدريبات ريا�ضية مكثفة.

تعر�ض��ت كل ح�ضاب��ات الفن��ان اأحم��د زاهر على 
مواقع التوا�ض��ل االجتماعي للقر�ضن��ة، والفاعل 
ه��ذه املرة مع��روف، فقد تلق��ى زاه��ر ر�ضالة من 
الهاكرز توؤك��د اأن عملية االإ�ضتيالء على ح�ضاباته 
"اختي��ار  م�ضل�ض��ل  يف  دوره  عل��ى  رداً  ج��اءت 
اجب��اري" الذي يك�ضف ف�ضائ��ه واأ�ضاليب االإبتزاز 

االإلكرتوين.
زاه��ر اأطل��ق حتذيراً ل��كل متابعيه موؤك��داً اأنه فقد 
ال�ضيطرة على ح�ضاباته املوثقة مبواقع اإن�ضتغرام 
وتوي��رت والفي�ض ب��وك، ويح��اول ا�ضتعادتها دون 
ج��دوى، وتلق��ى ر�ضال��ة تهدي��د وا�ضحة م��ن اأحد 
الهاكرز قال فيها : "خلي م�ضل�ضل اختيار اإجباري 

ينفعك"

تناولت تقارير �سحافية عاملية م�ؤخرا ق�سية اكت�ساف �سقيقة �سرية لـ" �سيدة البيت الأبي�س" اجلديدة ميالنيا ترامب زوجة الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب , التي ل يعرفها اإل قلة من املقربني.

بغداد

21         5 ALJOURNAL
الأراء واملقالت تعرب عن راأي كتابها ول تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر ال�سحيفة

journaliraq.com

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامرا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن , وملتابعــــة اخــــر امل�ســــتجدات التــــي تظهــــر على ال�ســــاحة العراقيــــة والعربية 
ALJOU R  والعامليــــة , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجل�رنال (  )

 : الذكية  الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة اجل�رنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�س�اق التطبيقات ميكن 

اإيجــــاد التطبيــــق اخلا�س بنا, واأي�ســــًا الدخ�ل اإىل اأي �ســــفحة وقــــراءة تعليقات 
القــــراء حــــ�ل خــــرٍب اأو برنامٍج معــــني واأي�ســــًا كتابة اآرائــــك اخلا�ســــة, كما ميكنك 
م�ســــاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ســــره على ح�ســــاباتك اخلا�ســــة على �ســــبكات الت�ا�سل 

الإجتماعي كالفي�سب�ك Facebook بكتابة كلمة اجل�رنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

فاج��اأت النجم��ة الكويتي��ة اأم��ل العو�ض��ي متابعيه��ا ح��ن 
ظه��رت ترتدي احلجاب ع��ر موقع ال�ضناب �ض��ات اإذ ت�ضارك 
هي حمبيها بكل جديدها عر ح�ضابها ال�ضخ�ضي على موقع 
ال�ضن��اب �ض��ات . ك�ضف��ت الفنانة اأم��ل العو�ض��ي اأن ظهورها 
باحل��اب هو م��ن اأح��دث اأعماله��ا الفنية الت��ي ت�ضورها مع 
الفن��ان عبداهلل بو�ضهري والذي �ضاركها هو الظهور بالفيديو 
وك�ض��ف اأنها تنوي اتخاذ ق��رار �ضارم قريب��ًا. اأمل العو�ضي 
ك�ضف��ت اأنها تنوي ارتداء احلجاب واعتزال الفن دون الك�ضف 
ع��ن ال�ضب��ب الرئي�ضي لهذا الق��رار ال�ضارم بع��د م�ضوار طويل 
م��ن الفن م��ع العلم اأن جمه��ور اأمل العو�ض��ي مل ي�ضدق هذا 
الق��رار واعتروا اأنها متازحهم خا�ض��ة واأنه ينتظرها الكثر 
م��ن االأعم��ال الفنية امل�ضتقبلي��ة . الفنانة اأم��ل العو�ضي لها 
ابنتها الوحي��دة منرة والتي احتفلت موؤخ��راً بعيد ميالدها 
كذل��ك والت��ي ت�ضع��ى دوم��ًا لع��دم ت�ضويره��ا اأو الك�ضف عن 
مالحمه��ا على العل��ن. اآخر االأعمال الفني��ة للنجمة الكويتية 
اأم��ل العو�ضي كان م�ضل�ضل خم�ض بن��ات والذي يحكي ق�ضة 

خم�ض بنات مع والدهم بتفا�ضيل حياتهم وم�ضاكلها.

حلت الفنانة اإمي��ان العا�ضي �ضيفة يف الرنامج االإذاعي "ل�ضه 
فاك��ر" للتح��دث عن م�ضواره��ا الفني وحياته��ا ال�ضخ�ضية التي 

تثر اهتمام حمبيها.
اإميان العا�ضي فاجاأت اجلميع بت�رصيحها باأنها غر خمطوبة، 
واإنه��ا مل تدخ��ل اأي م�رصوع ارتباط قري��ب، موؤكدة على اإنها يف 
حالة خطبتها �ضوف تعلن االأمر بكل تاأكيد، واأن كل ما مت تداوله 

بخ�ضو�ض ارتباطها عار من ال�ضحة.
وكان��ت هن��اك تقاري��ر �ضحفي��ة يف اليومن املا�ض��ن ك�ضفت 
ب��اأن اإميان العا�ضي انف�ضلت ع��ن خطيبها الفنان ال�ضاب طارق 
�ضري، والدليل على ذلك اإنهما مل يعودا يظهرا �ضويًا يف اأي من 

املنا�ضبات االجتماعية.
واأ�ضاف��ت التقارير اأن اإميان العا�ضي ق�ضت عيد احلب مبفردها، 
مم��ا يوؤكد �ضحة ما مت تداوله اإنه��ا انف�ضلت عن خطيبها طارق 

�ضري.
وكان��ت عالق��ة احلب التي جمع��ت بن اإمي��ان العا�ضي وطارق 
�ض��ري ق��د مت الك�ض��ف عنه��ا يف �ضهر دي�ضم��ر، ليق��ال حينها 
اإنهم��ا �ضيعلنان خطوبتهما يف منت�ض��ف ذات ال�ضهر، اإال اأن هذا 

مل يحدث.
ومع ك��رة االأقاويل تظل الت�ض��اوؤالت مطروحة، هل مت انف�ضال 
اإمي��ان العا�ضي ع��ن خطيبها طارق �ض��ري اأم مل حتدث خطبة 

من االأ�ضا�ض.

أمل العوضي ترتدي
 الحجاب وتعتزل قريبًا

إيمان العاصي
تتبرأ من خطيبها


