
نجاة ابنة روجينا من الموت

كندة تعتذر لسميرة سعيد

دينا وهبي في "الحرباية"

ان�س��تغرام  الفنان��ة روجين��ا حمبيه��ا عل��ى  اأفزع��ت 
ب�سورة ل�سيارة ابنتها مايا وهي مه�سمة ب�سكل كبري، 
بع��د تعر�سها حلادث موؤ�س��ف كاد اأن يودي بحياتها.
روجين��ا علقت على �سورة �سي��ارة ابنتها مايا قائلة: 
"ب�سجد هلل على جناة بنتي مايا قدر اهلل وما �ساء فعل 
احلم��د اهلل"، لتنهال عليها التعليقات من قبل حمبيها 
الذي��ن اأخذوا يوا�سوه��ا على ما ح��دث، وليحمدوا اهلل 
عل��ى �سالم��ة ابنته��ا م��ن احلادث.روجين��ا مل تك�سف 
تفا�سي��ل اأكرث عن ح��ادث ابنتها الذي وق��ع، مكتفية 
باطمئن��ان جمهورها على �سالمته��ا.ويف �سياق اآخر، 
ت�سور حالي��ًا الفنانة روجينا عمل��ن من املنتظر اأن 
يعر�سا يف �سهر رم�س��ان املقبل وهما "كفر دلهاب" 

ن�رشت الديفا �سمرية �سعيد فيديو على ح�سابها الر�سمي 
على موق��ع وتطبيق اإن�ستغرام، ج��اء الفيديو من مقطع 
حللق��ة م��ن م�سل�س��ل "حج��ر جهن��م"  وظه��رت كن��دة 
علو���ش خالل الفيدي��و وهي تغني اأغني��ة �سمرية �سعيد 
"حم�سل���ش حاجة"، خ��الل اأحداث امل�سل�س��ل، وتاألقت 
كن��دة علو�ش خ��الل غناء الأغنية �سواء خ��الل الأداء اأو 
خف��ة ظلها. وعلقت �سم��رية �سعيد عل��ى الفيديو قائلة : 
براف��و كن��دة بج��د �سحكتين��ي.. هايل��ة".  بينما قامت 
كن��دة علو�ش باإعادة ن���رش الأغنية عل��ى ح�سابها على 
اإن�ستغ��رام، ووجه��ت اعتذاراً ل�سم��رية قائل��ة " �سكراً يا 
ديڤة الديڤات وقمرة القمرات واآ�سفة جداً على الن�ساز". 
يذك��ر اأن م�سل�س��ل "حجر جهن��م" هو م��ن تاأليف هالة 

الزغدي والإخراج حلامت علي.

ب��داأت الفنان��ة ال�ستعرا�سي��ة دين��ا ت�سوي��ر اأوىل 
م�ساهده��ا يف م�سل�سل "احلرباي��ة"، �سباح ال�سبت، 
داخل اإحدى ال�سقق ال�سكنية مبنطقة بولق الدكرور 

يف اجليزة. 
الفنان��ة  �سقيق��ة  دور  تلع��ب  اإنه��ا  دين��ا  وقال��ت 
اللبناني��ة هيف��اء وهب��ي بح�س��ب الأح��داث، حي��ث 
جتمعها بالأخرية عدد من امل�ساهد، بح�سب قولها، 
م�سيف��ة اأنه��ا وافق��ت عل��ي امل�سارك��ة يف بطول��ة 
م�سل�س��ل "احلرباي��ة" لإعجابها بق�ست��ه، وبطبيعة 
ال�سخ�سي��ات الدرامية املوجودة في��ه، التي �سعرت 
اأنها من حل��م ودم عند قراءتها للورق، واأعربت عن 
اأمنيته��ا يف اأن ينال امل�سل�سل اإعجاب اجلمهور عند 

عر�سه يف رم�سان املقبل.

 Carlos Vives وكارلو�س فيفي�س Shakira وافقت حمكمة مبدريد على النظر يف �شكوى رفعها مغنٍّ كوبي �شد النجمني الكولومبيني �شاكريا
يتهمهما فيها ب�شرقة اأغنية La Bicicleta الناجحة من عمل �شابق له. 

بغداد

19        8 ALJOURNAL
االأراء واملقاالت تعرب عن راأي كتابها وال تعرب بال�شرورة عن وجهة نظر ال�شحيفة

journaliraq.com

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

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 الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن , وملتابع����ة اخ����ر امل�شتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�شاح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة , وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

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

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س بن����ا, واأي�شًا الدخ����ول اإىل اأي �شفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ني واأي�ش����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ش����ة, كما ميكنك 
م�شارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�شره على ح�شابات����ك اخلا�شة على �شب����كات التوا�شل 

االإجتماعي كالفي�شبوك 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

ذك��رت و�سائ��ل اإعالم اأمريكي��ة، اأّن الرئي���ش الأمريكي ال�سابق 
M i وزوجت��ه مي�سال Barack Obama  ب��اراك اأوبام��ا
Penguin Ra i" دار  م��ع  تعاق��دا   chelle Obama
dom House" للن���رش لإ�س��دار كتاب ل��كّل منهما.وحتى 
الآن مل تك�س��ف دار الن���رش ع��ن قيم��ة العق��د، اإل اأّنه��ا وافق��ت 

على دفع اأكرث من 60 مليون دولر ل�سمان حقوق الكتابن.
والالف��ت اأن��ه يف حال تاأك��د اأّن هذه هي قيم��ة العقد، �سيجعل 
منه الأغلى يف العامل ع��ر التاريخ.ي�سار اإىل اأّنه �سبق لأوباما 
اأن اأ�س��در كتاب��ي مذكرات، وقد بيع اأك��رث من 3 مالين ن�سخة 
منهم��ا يف الولي��ات املتحدة فقط.ُيذك��ر اأّن موؤل��ف الروايات 
البولي�سي��ة ال�سه��ري جيم�ش باتر�سون، وّق��ع العام 2009 عقدا 
ق��ّدرت و�سائ��ل اإع��الم ع��دة قيمته ب���150 ملي��ون دولر، اأي 

الأغلى عامليًا، لكنه كان ي�سمل 17 عماًل.

علم��ت م�س��ادر ح�رشي��ة اأّن النج��م ال�س��وري قي���ش ال�سي��خ جنيب لن 
ي�س��ارك يف بطول��ة م�سل�سل " قناديل الع�س��اق " للكاتب خلدون قتالن 
واملخ��رج �سي��ف الدين �سبيعي و اإنتاج �رشك��ة " �سما الفن " والذي بداأ 
ت�سوي��ره يف دم�س��ق . وقال��ت م�سادر خا�س��ة اإّن قي�ش فعلي��ًا اأ�سبح 
خ��ارج قائمة امل�سل�سل ال��ذي كان �سيتقا�سم بطولته م��ع �سريين. وقد 
رّجح��ت امل�سادر اأن يكون التزام قي���ش بامل�ساركة بالعمل التاريخي 

ي ال�سخ��م " اأوركيدي��ا " للمخ��رج ح��امت عل��ي والذي  يج��ر
ت�سوي��ره ب��ن روماني��ا واأب��و ظبي هو 

ال�سب��ب يف ابتع��اده ع��ن " قناديل 
الع�س��اق " . وكان م��ن املق��رر اأن 
ي��وؤدي قي���ش �سخ�سي��ة " دي��ب " 
وهو �س��اب �سهم وقب�س��اي وطيب 

يعمل عت��اًل وجتمعه ق�س��ة حب مع 
" اإيف " التي توؤدي دورها �سريين عبد 
الن��ور . من جهة اأخرى اأي�سًا اأن ال�سماء 
املر�سح��ة خلالفة قي���ش يف دور البطولة 

متثلت يف ا�سمن وهما الفنان حممود ن�رش 
ال��ذي اأدى دور البطول��ة يف م�سل�سل "الندم" 

املو�س��م املا�س��ي، وحق��ق جناح��ًا كبرياً 
فيم��ا كان اخلي��ار الآخر للمخ��رج �سيف 
الدي��ن �سبيع��ي الفن��ان ق�سي خ��ويل، اإل 
اأن تواج��ده يف الولي��ات املتح��دة اأبعده 
م��ن قائمة الرت�سيحات عل��ى الفور ليبقى 

حممود هو املر�سح الوحيد.

أوباما وزوجته يتعاقدان مع دار 
نشر لتأليف كتابين

قيس الشيخ لن يشارك سيرين 
بطولة "قناديل العشاق"

ُّتـشـغـل شـبـابـنـا

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

اموالك في المصارف 


