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أحمد الفيشاوي يفجر مفاجأة 

الزغبي تطرح تترًا "ألعلى سعر"

ن�ببر املوقببع الر�شمببي للنجمببة �شرييهببان عببر 
تطبيببق "اإن�شتغرام" �شوراً غريبة لها، يظهر فيها 

وجهها ب�شكل �شيء.
اأثببارت ال�شببور العفويببة انزعبباج اأغلبع�شاقهببا، 
وعلق بع�ض املتابعني باأن تلك ال�شور ال تنا�شب 
النجمببة املميزة التي حتر�ببض دائمًا على الظهور 
يف اأف�شببل اطالالتهببا، وطالبهببا البع�ببض االآخببر 
بحببذف هببذه ال�شببور فببوراً. يذكببر اأن �شرييهببان 
توا�شببل ت�شوير العمل الفنببي ال�شخم الذي تعود 
بببه بعد غيبباب طويببل، وتتعاون فيه مببع "العدل 

غروب".

�شببارك الفنببان اأحمببد الفي�شبباوي، متابعيببه عر 
ح�شابببه ال�شخ�شي على "اإن�شتغرام"، برومو حلقة 
برنامببج "اأنا واأنا" علببى ف�شائية ON E، الذي 
يظهببر فيه الليلببة، ويجيب فيه عن اأجببراأ االأ�شئلة 

اخلا�شة به.
وك�شببف الفي�شبباوي خببالل الرومببو اأنببه تببزوج 
اإىل كببرة عالقاته  4 مببرات يف حياتببه، م�شرياً 
الن�شائيببة، موؤكببداً اأن والببده له عالقببات ن�شائية 

اأكر منه.
واعرتف الفي�شاوي بعالقاته الن�شائية املتعددة، 
الفتببًا اإىل اأنه يرغب يف الزواج من الفنانة هيفاء 

وهبي.

  طرحببت النجمة اللبنانية نببوال الزغبي، اأغنية "النا�ض 
العببزاز"، وهببي االأغنيببة اخلا�شببة بترت م�شل�شببل النجمة 
امل�ريببة نيللي كرمي اجلديد "الأعلببى �شعر" عر قناتها 

الر�شمية مبوقع يوتيوب.
"النا�ض العزاز" من كلمات مدحت العدل واأحلان عمرو 

م�شطفى وتوزيع اأحمد املوجي واأمني نبيل.
وتخطت اأغنية "النا�ض العزاز" 10 اآالف م�شاهدة خالل 
�شاعات من طرحها، عر القناة الر�شمية مبوقع يوتيوب.
م�شل�شببل "الأعلى �شعببر"، من بطولة نيللببي كرمي، وزينة، 
وب�ببرى، واأحمببد فهمببي، ومببن تاأليببف مدحببت العدل، 

واإخراج حممد جمال العدل.
وكانببت الزغبببي قببد طرحببت �شببارة امل�شل�شببل اللبناين 

�ضاركت النجمة العاملية بريانكا ت�ضوبرا يف اإحدى احلفالت اخلا�ضة ملنظمة "اليون�ضيف" لزيادة الوعي بالعنف �ضد الأطفال "كاراميل"، املقرر عر�شه يف �شهر رم�شان املقبل.

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�ضتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ضاح����ة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

عرب الجهزة الذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا, واأي�ضًا الدخ����ول اإىل اأي �ضفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ض����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ض����ة, كما ميكنك 
م�ضارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�ضره على ح�ضابات����ك اخلا�ضة على �ضب����كات التوا�ضل 

الإجتماعي كالفي�ضبوك 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

    

  اأعلنببت اللجنببة اال�شت�شارية ملهرجان القاهببرة ال�شينمائي 
الببدويل منببح الفنانببة التون�شيببة هنببد �شري جائببزة فاتن 
نح بناء  حمامة للتميز، التي �شممهببا الفنان اآدم حنني، ومتمُ
علببى مبادرة مببن اأ�رة �شيدة ال�شا�شببة العربية فاتن حمامة 
مببع كل دورة جديدة لل�شخ�شيببات ال�شينمائية التي �شاهمت 
وما زالت ت�شاهم يف االرتقاء بالفن ال�شينمائي.  وي�شهد حفل 
افتتبباح الدورة التا�شعة والثالثني، املقرر اإقامتها يف الفرتة 
مببن 21 اإيل 30 نوفمر)ت�رين الثبباين( املقبل، ت�شليم هند 
�شري اجلائزة تقديًرا لعطائها امل�رف، وتكرمًيا مل�شريتها 
الفنيببة احلافلة بالكثببري من االأدوار واالأفببالم املتميزة التي 
�شيعر�ببض املهرجببان بع�شها. يذكر اأن هنببد �شري توا�شل 
حالًيببا ت�شويببر م�شاهببد م�شل�شلهببا اجلديد "حببالوة الدنيا"، 
املقببرر عر�شببه يف رم�شببان املقبببل، وي�شاركهببا البطولببة 

مواطنها الفنان ظافر العابدين. 

اأكببد املخرج مايكل مور عر موقع تويرت، ، اأنه يقوم 
حاليببًا باإخراج فيلم وثائقي عببن الرئي�ض االأمريكي 
دونالببد ترامب.وذكببرت جملة فاريتي اأنببه مت �راء 
حقببوق الفيلببم "فهرنهايببت 9 / 11" مببن جانببب 
املنتجببني بوب وهبباريف واين�شتاين.وقال مور عر 
تويرت: "نعببم، اأقوم باإخراج فيلببم ليخرجنا من هذه 
الفو�شى".وكان االأخوان واين�شتاين اأنتجا 
�شابقببا الفيلم الوثائقي "فهرنهايت 9 
 2004 يف  مببور  للمخببرج   "11  /
عن الرئي�ض االأ�شبببق جورج دبليو 
بو�ض وحربي العراق واأفغان�شتان 
 11 هجمببات  تليتببا  اللتببني 
)اأيلببول( �شبتمببر 2001 
االإرهابية".وحقق ذلك 
بلغت  اأرباحا  الفيلببم 
222 مليون دوالر، 
اأعلى  بذلك  لي�شبح 
فيلببم وثائقببي من 
االإيببرادات  حيببث 
االإطببالق،  علببى 
جملببة  بح�شببب 

هوليوود ريبورتر.

هند صبري تفوز بجائزة "فاتن 
حمامة" للتميز

مايكل مور يعود بفيلم جديد 
عن ترامب
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