
مي كساب تحتفل ببراءة أوكا 

نسرين تتورط بمباركتها لــ تيم 

"رؤية" يعيد غادة إلى الطب

احتف��ل املطربان ال�شعبي��ان اأوكا واأورتيج��ا بالرباءة 
من تهمة التهرب من التجنيد وتزوير حمررات ر�شمية، 
بالرق���ص يف ال�شارع اأمام النيابة الع�شكرية وان�شمت 
له��م زوج��ة اأوكا الفنان��ة م��ي ك�شاب وع��دد كبري من 
الأ�شدق��اء وامت��دت الحتف��الت لأكرث م��ن �شاعة مع 
و�ش��ول فرق��ة اأوكا ملق��ر الحتفال.مي ك�ش��اب اأكدت 
خرب ال��رباءة ر�شميًا وكتبت اأول تعليق لها بعد الإفراج 
ع��ن زوجها قائل��ة:" اللهم لك احلم��د وال�شكر احلمد هلل 
حتي يبل��غ احلمد منتهاه يا برك��ه ايامك املفرتجه يا 
رب العاملني وان ين�رصكم اهلل فال غالب لكم احلمد هلل 
رب العامل��ني احلمد هلل رب العاملني. ود�شنت ها�شتاق 
اوكا واورتيج��ا ب��راءه بدل من الها�شت��اق القدمي اأوكا 

واأورتيجا مظلومني.

ن���رصت الفنانة ن�رصين طاف�ص �ش��ورة للفنان تيم ح�شن 
وخطيبت��ه وف��اء كي��الين عل��ى ح�شابه��ا اخلا���ص عل��ى 
الأن�شتغرام وكتبت عليها "بارك اهلل لكما و بارك عليكما 
و جم��ع بينكم��ا يف خري اأحلى عرو�ش��ني ... قولوا ما�شاء 
اهلل"، ولك��ن ه��ذه املبارك��ة كان��ت م�رصوط��ة فطاف���ص 
منع��ت التعليقات على ال�شورة ومل ت�شع اأي تاغ عليها ، 
ورغ��م حظرها للتعليق��ات مل ت�شلم طاف�ص من التعليقات 
ال�شلبي��ة مم��ا و�شعها يف موقف حم��رج ج��داً ....اإنت�شار 
ال�ش��ورة ع��رب و�شائ��ل التوا�شل الجتماع��ي ف�شحت يف 
املج��ال لتعليقات �شيئة بحقها ونعتها باأنها خائفة من 
التعليق��ات واأنها تعلم ماذا �شيكتب��ون لها ، وبهذا تكون 
ن�رصي��ن قد و�شعت نف�شها يف ورط��ة جديدة اأمام حمبي 

تيم و دميا بياعة.

رغم ان�شغالها بت�شوي��ر م�شل�شلها الرم�شاين "اأر�ص جو" 
اإل اأن الفنان��ة غ��ادة عب��د ال��رازق تبا���رص اأي�ش��ا ت�شوير 
فيلمه��ا ال�شينمائ��ي اجلدي��د "روؤي��ة" م��ع املخ��رج اإبرام 

ن�شاأت. 
وه��و العمل ال�شينمائي املتوق��ع عر�شه خالل مو�شم عيد 
الأ�شح��ى املقبل وي�ش��ارك فيه اأي�ش��ًا ن�ش��ال ال�شافعي. 
علم��ًا اأنها تظهر باأحداث��ه ب�شخ�شية طبيب��ة ت�رصيح. مع 
الإ�ش��ارة اإىل اأنه��ا تراه��ن بق��وة عل��ى جناح��ه وهو ثاين 
�شد في��ه �شخ�شية الطبيبة بع��د "اأدرنالني" الذي  فيل��م تجُ
ذكر اأنها �شت�شافر اإيل باري�ص  قدمت��ه مع خالد ال�شاوي. يجُ
يف الأ�شبوع املقبل لت�شوير عدد من م�شاهدها اخلارجية 
مب�شل�ش��ل "اأر�ص ج��و". حي��ث �شتبقى ملدة اأ�شب��وع تعود 

بعدها ل�شتئناف الت�شوير داخل.
ح�صرت ابنة العار�صة العاملّية �صيندي كروفرد ، كايا غريبر، حفل اإطالق عطر Daisy Marc Jacobs، ب�صفتها الوجه الإعاليّن للعطر، وذلك 

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

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�صاح����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�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س بن����ا، واأي�صًا الدخ����ول اإىل اأي �صفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ص����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ص����ة، كما ميكنك 
م�صارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك اخلا�صة على �صب����كات التوا�صل 

الإجتماعي كالفي�صبوك 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

    

 اتخ��ذت اللجن��ة ال�شت�شارّي��ة املنّظمة جلائ��زة "فاتن حمامة" 
التقديرّية، قراًرا هو الأول من نوعه، مبنح جائزة الدورة املقبلة 
لفن��ان كوميدي، ووق��ع الختيار على ا�شم الفن��ان القدير �شمري 
نح دوًما لأ�شح��اب الأدوار  غ��امن، علًما ب��اأّن اجلائزة كان��ت متجُ
الرتاجيدّي��ة، بخا�شة واأّن ال�شيدة فات��ن حمامة مل تقّدم الأدوار 
الكوميدّي��ة ط��وال تاريخه��ا الفّن��ي، اإّل ع��رب اأعمال ع��ّدة قليلة. 
ا الدعوة ل�شت��الم اجلائزة، يف  الفن��ان �شم��ري غامن تلّق��ى ر�شميًّ
حف��ل افتت��اح ال��دورة التا�شع��ة والثالث��ني ملهرج��ان القاهرة 
ال�شينمائ��ّي الدويل، يوم احل��ادي والع�رصين من نوفمرب املقبل، 
كم��ا تقرر تكليف الناقد طارق ال�شّن��اوي باإعداد كتاب تذكارّي 
ذكر اأّن  ع��ن م�ش��رية غامن يف امل���رصح وال�شينم��ا والتلفزي��ون. يجُ
جائ��زة فات��ن حمام��ة، مّت تاأ�شي�شها عق��ب وفاته��ا بدعم مايّل 
نح��ت من قب��ل للنج��م ح�شني فهم��ي، والنجم  م��ن اأ�رصته��ا، ومجُ
يحيى الفخ��راين، وا�شم املخرج الراحل حمم��د خان، بالإ�شافة 
اإىل املنت��ج الفل�شطينّي ح�شني الق��ال، واملخرج املايل �شيخ عمر 

�شي�شوكو. 

يب��دو اأّن اأوىل تارب النجم العامل��ّي ديفيد بيكهام ال�شينمائّية 
ف�شل��ت، حيث تعّر���ص لعا�شفة م��ن النتقاد ال��الذع، بعد طرح 
الإع��الن الدعائّي لفيلم "امللك اآرث��ر: اأ�شطورة ال�شيف" ، واملقرر 

عر�شه يف دور ال�شينما الربيطانّية يوم 19 مايو/اأيار املقبل.
ومل ين��ل اأداء بيكه��ام ر�شا الكثري من اجلمه��ور، الذي عرّب على 
مواق��ع التوا�ش��ل الجتماعي، عن ع��دم اإعجابه باأدائه 
التمثيل��ّي، يف الفيلم الذي يظهر في��ه مبالب�ص حربّية، 
وه��و يتحّدث مع النجم "ت�شاريل هونام" الذي يلعب 
دور املل��ك اآرثر، بينما يح��اول الأخري انتزاع ال�شيف 
الأ�شط��وري م��ن ال�شخرة، وه��و الأمر الذي 
به��ر بيكه��ام . وق��د اعت��رب البع���ص اأّن  يجُ
خمرج الفيلم "غي ريت�شي"، الذي تربطه 
عالق��ة قوّية بالنجم النكليزي ويعرفه 
جّيًدا، ا�شتغل �شهرة بيكهام رغم اأّن من 

الوا�شح اأّنه ل يجيد التمثيل.
ذك��ر اأّن فيل��م "املل��ك اآرث��ر: اأ�شطورة  يجُ
ال�شيف" م��ن بطولة النجوم الإنكليزي 
ت�ش��اريل هون��ام، وجود ل��و، مع النجم 
واملمثل��ة  جيل��ن،  اآي��دان  الإيرلن��دي 
الفرن�شّي��ة   - الإ�شبانّي��ة  والعار�ش��ة 

ا�شرتيد بريغي�ص- فري�شبي.

جائزة فاتن حمامة التقديرّية 
للكوميدي "سمير غانم"

ديفيد بيكهام يفشل في أولى 
تجاربه السينمائّية


