
مليونا مشاهدة إلعالن "فرحتك قوة"

هالة صدقي غاضبة.. والسبب 

يسرا اللوزي وظهور متأخر

 ح�ص��د �إع��ان "فرحتك ق��وة" �ل��ذي �أطلقته �إحدى 
���ركات �الت�ص��االت يف م���ر، �أكرث م��ن مليوين 
م�ص��اهدة، خ��ال �ص��اعات من طرحه عرب �ص��فحة 
�ل�رك��ة مبوق��ع في�س ب��وك. وي�ص��ارك يف �الإعان 
م��ن جن��وم �لف��ن، �ملطرب��ة �ص��رين عب��د �لوهاب، 
و�ملطرب تامر ح�ص��ني، م��ع �لفنان عمرو يو�ص��ف 
وزوجت��ه �لفنانة �ل�ص��ورية كنده علو���س، و�لنجمة 

غادة عادل.
وم��ن جنوم ك��رة �لقدم �ص��ارك يف �الإع��ان، العب 
ن��ادي �صتوك �صيت��ي �الإجنليزي رم�ص��ان �صبحي، 
وجن��وم �لن��ادي �الأهل��ي �مل�ري، و�ملدي��ر �لفني 
ملنتخب م���ر هيكت��ور كوبر، وم�صاع��ده حممود 

فايز.

�أعرب��ت �لفنانة �مل�ري��ة هالة �صدقي ع��ن غ�صبها 
بع��د عر���س �حللق��ة �الأوىل م��ن م�صل�ص��ل "عفاري��ت 
�ل��ذي  �ملب��ارك  رم�ص��ان  �صه��ر  يف  ع��ام"  ع��ديل 
ت�ص��ارك �لزعي��م ع��ادل �م��ام بطولت��ه، وذل��ك بع��د 
�ل�صاب��ة  �لفنان��ة  بع��د  ��صمه��ا  بو�ص��ع  فوجئ��ت  �أن 
غ��ادة عادل. و�أك��دت �لفنانة هالة �صدق��ي �أن هناك 
�تف��اق بينه��ا وب��ن جه��ة �ملنتج��ة للم�صل�ص��ل  كان 
�م��ام  ع��ادل  �لزعي��م  بع��د  ��صمه��ا  و�ص��ع  عل��ى 
�لطوي��ل  �لفن��ي  تاريخه��ا  �ن  خا�ص��ة  مبا���رًة، 
رئي�ص��ي  دوره��ا  والأن   ، ذل��ك  ي�صتح��ق  م��ن  ه��و 
وه��و  ح��دث،  مب��ا  فوجئ��ت  لكنه��ا  �لعم��ل،  يف 
�ملمثل��ن  نقاب��ة  تطال��ب  وجعله��ا  �أغ�صبه��ا  م��ا 

بالتدخل حلل هذه �مل�صاألة .

تو��ص��ل �لفنان��ة �مل�ري��ة ي���ر� �لل��وزي ت�صوير 
م�صاه��د م�صل�صله��ا �جلدي��د "طاق��ة �لق��در"، �ل��ذي 
تق��دم في��ه دور �لبطول��ة �لن�صائي��ة �أم��ام �لفن��ان 
حم��ادة هال.  يذك��ر  �أن �صخ�صي��ة "هايدي" �لتي 
جت�صده��ا ي�ر� �صتظهر يف �حللق��ة �لثانية ع�ر من 
�الأحد�ث، وهي فت��اة �ر�صتقر�طية حتاول �أن تعي�س 
حياته��ا �لعادية، ولكنها لي�ص��ت �صعيدة يف حياتها 
�ل�صخ�صي��ة، ومن �ملقرر �أن تنتهي ي�ر� من ت�صوير 
دورها بالكامل منت�صف رم�صان �حلايل. وي�صارك 
يف بطول��ة "طاقة �لقدر" �إيهاب فهمي وحجاج عبد 
�لعظي��م و�صهر �ل�صايغ وحمادة بركات وكوكبة من 
�لنج��وم، وهو م��ن تاأليف �أحمد حمم��ود �أبو �ليزيد، 

و�إخر�ج حممد م�صطفى.

يي حفًل خرييًّا يف مدينة مان�ض�ضرت الربيطانّية جمددًا، وذلك ل�ضالح �ضحايا التفجري االنتحاري الذي  قررت النجمة العاملية اأريانا غراندي اأن تحُ
ا�ضتهدف حفلها يف املدينة

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامر� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

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

عرب االجهزة 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 

االإجتماعي 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

    

 �عتم��دت �لنجمة �لتون�صية هن��د �صربي طريقة جديدة يف 
�لرتوي��ج مل�صل�صله��ا بع��د عر���س �حللق��ة �الأوىل منه على 

�لقنو�ت �لف�صائية  .
ون�رت �لفنانة مقطع فيديو على "�ن�صتغر�م" وظهرت فيه 
وهي حتمل �صارة مر�صى �ل�رطان و�صاألت �جلمهور: "هل 
تابعت��م �حللقة �الوىل م��ن "حاوة �لدنيا" وه��ل توقعتو� 

نهاية �حللقة، وما هي توقعاتكم الأمينة".
وعل��ق عل��ى �ملقط��ع قائلة: "لل��ي بيتاب��ع ح��اوة �لدنيا 
هقابله هنا كل يوم ع�صان نتناق�س يف �حللقة مع بع�س"، 
فتفاع��ل �مل�صاهدي��ن ب�ص��كل و��صع م��ع �ملقط��ع و�نهالت 

عليها �لتعليقات و�الجوبة.
يذكر �أن نهاية �حللقة �الأوىل من �مل�صل�صل ك�صف �ن "�أمينة 

�ل�صماع" م�صابة مبر�س �ل�رطان.

عّلق��ت �لفنانة �الإمار�تية �أحام للمرة 
�الأوىل بع��د رحي��ل حماته��ا، و�لدة 
زوجه��ا مب��ارك �لهاج��ري، حمدة 

حممد �ملزروعي.
ون�رت عرب ح�صابها �لر�صمي على 
تطبي��ق "�ن�صتغ��ر�م" �ص��ورة ج��اء 
فيه��ا قوله تعاىل "�إّن��ا هلل و�إّننا �إليه 

ر�جعون".
و�أردف��ت �ل�ص��ورة ب��كام ج��اء في��ه: 
"بقلوٍب موؤمنه بق�صاء �هلل وقدره ننعي 
زوج��ي  مب��ارك  �م  �لغالي��ه  �لو�ل��ده 
حم��ده بن��ت حممد �ملزروع��ي �لتي 
�نتقل��ت �ىل رحمه �هلل تعاىل �ْلَيْوَم 
�دع��و� له��ا بالرحم��ه و�ملغف��رة 
��ص��ال �هلل �لعظي��م رب �لعر���س 
�لعظي��م �ن يجعلها من عتقائه 
من �لنار و�ن تكون هذه �الأيام 
خ��ر �أيامه��ا ويبدله��ا د�ر خر 
من د�ره��ا و�أهل خر م��ن �َهلها 
ويجعلها مع �ل�صديقن يف جناته 
جن��ات �لنعي��م و�صي��و�رى جثمانها 
�ل��رثى بعد �ص��اه �لع�ص��اء يف مقربة 

بوهامور".
و�أ�صاف��ت: "�منتكم �دعو� لها �نها �الن 
ُت�ص��األ �هلل يرحمك ميه حم��ده ويحللك 

ويبيح منك". 

هند صبري تثير ضجة 

أحالم.. ماذا طلبت
من جمهورها؟!
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انهيار االقتصاد


