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إلى القراء الكرام
ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية والفنية عن
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �صورة الكود
اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج (.. )qr cod
متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ...

ALJOURNAL
الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

شيريهان تصدم الجمهور

أحمد الفيشاوي يفجر مفاجأة

الزغبي تطرح تترًا "ألعلى سعر"

بغداد

41 26

ن��شر املوق��ع الر�سم��ي للنجم��ة �شرييه��ان ع�بر
تطبي��ق "�إن�ستغرام" �صوراً غريبة لها ،يظهر فيها
وجهها ب�شكل �سيء.
�أث��ارت ال�ص��ور العفوي��ة انزع��اج �أغلبع�شاقه��ا،
وعلق بع�ض املتابعني ب�أن تلك ال�صور ال تنا�سب
النجم��ة املميزة التي حتر���ص دائم ًا على الظهور
يف �أف�ض��ل اطالالته��ا ،وطالبه��ا البع���ض الآخ��ر
بح��ذف ه��ذه ال�ص��ور ف��وراً .يذك��ر �أن �شرييه��ان
توا�ص��ل ت�صوير العمل الفن��ي ال�ضخم الذي تعود
ب��ه بعد غي��اب طوي��ل ،وتتعاون فيه م��ع "العدل
غروب".

�أعلن��ت اللجن��ة اال�ست�شارية ملهرجان القاه��رة ال�سينمائي
ال��دويل من��ح الفنان��ة التون�سي��ة هن��د �صربي جائ��زة فاتن
وتنح بناء
حمامة للتميز ،التي �صممه��ا الفنان �آدم حنني ،مُ
عل��ى مبادرة م��ن �أ�رسة �سيدة ال�شا�ش��ة العربية فاتن حمامة
م��ع كل دورة جديدة لل�شخ�صي��ات ال�سينمائية التي �ساهمت
وما زالت ت�ساهم يف االرتقاء بالفن ال�سينمائي .وي�شهد حفل
افتت��اح الدورة التا�سعة والثالثني ،املقرر �إقامتها يف الفرتة
م��ن � 21إيل  30نوفمرب(ت�رشين الث��اين) املقبل ،ت�سليم هند
وتكرميا مل�سريتها
تقديرا لعطائها امل�رشف،
�صربي اجلائزة
ً
ً
الفني��ة احلافلة بالكث�ير من الأدوار والأف�لام املتميزة التي
�سيعر���ض املهرج��ان بع�ضها .يذكر �أن هن��د �صربي توا�صل
حال ًي��ا ت�صوي��ر م�شاه��د م�سل�سله��ا اجلديد "ح�لاوة الدنيا"،
املق��رر عر�ض��ه يف رم�ض��ان املقب��ل ،وي�شاركه��ا البطول��ة
مواطنها الفنان ظافر العابدين.

مايكل مور يعود بفيلم جديد
عن ترامب

�ش��ارك الفن��ان �أحم��د الفي�ش��اوي ،متابعي��ه عرب
ح�ساب��ه ال�شخ�صي على "�إن�ستغرام" ،برومو حلقة
برنام��ج "�أنا و�أنا" عل��ى ف�ضائية  ،ON Eالذي
يظه��ر فيه الليل��ة ،ويجيب فيه عن �أج��ر�أ الأ�سئلة
اخلا�صة به.
وك�ش��ف الفي�ش��اوي خ�لال الربوم��و �أن��ه ت��زوج
 4م��رات يف حيات��ه ،م�شرياً �إىل ك�ثرة عالقاته
الن�سائي��ة ،م�ؤك��داً �أن وال��ده له عالق��ات ن�سائية
�أكرث منه.
واعرتف الفي�شاوي بعالقاته الن�سائية املتعددة،
الفت�� ًا �إىل �أنه يرغب يف الزواج من الفنانة هيفاء
وهبي.

طرح��ت النجمة اللبنانية ن��وال الزغبي� ،أغنية "النا�س
الع��زاز" ،وه��ي الأغني��ة اخلا�ص��ة بترت م�سل�س��ل النجمة
امل�رصي��ة نيللي كرمي اجلديد "لأعل��ى �سعر" عرب قناتها
الر�سمية مبوقع يوتيوب.
"النا�س العزاز" من كلمات مدحت العدل و�أحلان عمرو
م�صطفى وتوزيع �أحمد املوجي و�أمني نبيل.
وتخطت �أغنية "النا�س العزاز" � 10آالف م�شاهدة خالل
�ساعات من طرحها ،عرب القناة الر�سمية مبوقع يوتيوب.
م�سل�س��ل "لأعلى �سع��ر" ،من بطولة نيلل��ي كرمي ،وزينة،
وب��شرى ،و�أحم��د فهم��ي ،وم��ن ت�ألي��ف مدح��ت العدل،
و�إخراج حممد جمال العدل.
وكان��ت الزغب��ي ق��د طرح��ت �ش��ارة امل�سل�س��ل اللبناين
"كاراميل" ،املقرر عر�ضه يف �شهر رم�ضان املقبل.

هند صبري تفوز بجائزة "فاتن
حمامة" للتميز

�شاركت النجمة العاملية بريانكا ت�شوبرا يف �إحدى احلفالت اخلا�صة ملنظمة "اليون�سيف" لزيادة الوعي بالعنف �ضد الأطفال

�أك��د املخرج مايكل مور عرب موقع تويرت� ، ،أنه يقوم
حالي�� ًا ب�إخراج فيلم وثائقي ع��ن الرئي�س الأمريكي
دونال��د ترامب.وذك��رت جملة فاريتي �أن��ه مت �رشاء
حق��وق الفيل��م "فهرنهاي��ت  "11 / 9م��ن جان��ب
املنتج�ين بوب وه��اريف واين�شتاين.وقال مور عرب
تويرت" :نع��م� ،أقوم ب�إخراج فيل��م ليخرجنا من هذه
الفو�ضى".وكان الأخوان واين�شتاين �أنتجا
�سابق��ا الفيلم الوثائقي "فهرنهايت 9
 "11 /للمخ��رج م��ور يف 2004
عن الرئي�س الأ�سب��ق جورج دبليو
بو�ش وحربي العراق و�أفغان�ستان
اللت�ين تليت��ا هجم��ات 11
(�أيل��ول) �سبتم�بر 2001
الإرهابية".وحقق ذلك
الفيل��م �أرباحا بلغت
 222مليون دوالر،
لي�صبح بذلك �أعلى
فيل��م وثائق��ي من
حي��ث الإي��رادات
عل��ى الإط�لاق،
جمل��ة
بح�س��ب
هوليوود ريبورتر.

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

انهيار االقتصاد

تطبيق «الجورنال» متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

يمكنك تنزيله من أسواق التطبيقات
كافة وتثبيته على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابع ��ة اخ ��ر امل�ستج ��دات الت ��ي تظه ��ر على ال�ساح ��ة العراقي ��ة والعربية �إيج ��اد التطبي ��ق اخلا�ص بن ��ا ،و� ً
أي�ضا الدخ ��ول �إىل �أي �صفحة وق ��راءة تعليقات
برنامج مع�ي�ن و�أي�ض � ً�ا كتابة �آرائ ��ك اخلا�ص ��ة ،كما ميكنك
والعاملية  ,وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق ( اجلورنال ) (  )ALJOURNALالق ��راء ح ��ول خ�ب� ٍر �أو
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م�شارك ��ة اخل�ب�ر �أو �إع ��ادة ن�شره على ح�سابات ��ك اخلا�صة على �شب ��كات التوا�صل
عرب االجهزة الذكية :
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف �أي من �أ�سواق التطبيقات ميكن الإجتماعي كالفي�سبوك  Facebookبكتابة كلمة اجلورنال .
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