
شاكيرا تطرح ألبومها الجديد

دينا فؤاد تنضم لـ"كلبش"

تامر حبيب ممثل مع يسرا

�أعلنت �لنجمة �لكولومبية، �للبنانية �لأ�شل، �شاكري� �أنها 
�شتطرح �ألبومها �جلديد "El Dorado"، يوم 26 �أيار/
مايللو �جلللاري. وقد جاء هللذ� �لإعان من خللال من�شور 
لهللا يف �شفحتهللا �خلا�شللة علللى �أحللد مو�قللع �لتو��شل 
El D o"  �لإجتماعللي، حيللث كتبت �أن �لألبللوم �جلديد
26 �يار/مايللو، ووّثقللت �إعانها  rado" �شي�شللدر يف 
ب�شللورة لغاف �لألبوم. وكانت �شاكري� �لبالغة من �لعمر 
40 عامللًا قللد �أطلقت �لعام �ملا�شللي، �أغنية مع �ملغني 
مالومللا، وحققت جناحًا كبري�ً، حيللث كانت �أ�رسع �أغنية 
باللغللة �لإ�شبانية ت�شجللل 100 مليون م�شاهدة على �حد 
مو�قللع �لإنرتنللت. كما �أطلقللت �شاكري� �ملا�شللي �أغنيتها 

." I Fell In Love " ملنفردة �جلديدة بعنو�ن�

وقعللت �لفنانللة �ل�شابللة دينللا فللوؤ�د عقللد�ً مع فريللق عمل 
م�شل�شل "كلب�ش" لتكون بذلك �آخر �ملن�شمات لفريق �لعمل 
�ملقللرر عر�شه خللال �ل�شبللاق �لرم�شللاين. �مل�شل�شل �لذي 
يقللوم ببطولتلله �أمري كللر�رة يجري ت�شويللره ب�شكل مكثف 
خللال �لفللرتة �حلالية من �أجللل �للحاق بالعر�للش ل�شيما 
بعللد ت�شويقلله ب�شكل جيد ، حيللث �شورو� موؤخللر� عدد� من 
�مل�شاهد �لد�خلية و�خلارجية بني عدد من �ل�شتوديوهات 
و�ل�شللو�رع يف مناطللق �لهللرم، نزلللة �ل�شمللان، �أبورو��للش، 
�ل�رسوق، م�للرس �جلديدة، و�شرب�منت.  م�شل�شل كلب�ش �إنتاج 
�رسكللة فللريدي، و�شيناريو وحللو�ر باهر دويللد�ر، و�إخر�ج 
بيللرت ميمي، وبطولة �أمري كللر�رة، هالة فاخللر، دينا فوؤ�د، 
حممللد لطفللي، ديللاب، رمي م�شطفللى، �نت�شللار، حممللود 

�لبز�وي، �أحمد �شيام، نبيل عي�شى، و�أحمد حامت.

مل يكتللف �ل�شيناري�شت تامر حبيللب بكتابة �أعمال فنية 
فقط، بل يظهر هذ� �لعام يف مو�شم در�ما رم�شان �ملقبل 
يف م�شل�شللل ي�للرس� "�حل�شاب يجمع"، كممثللل ب�شخ�شية 
دكتللور "وليد" �شمن �لأحد�ث. وتللدور �أحد�ث �لعمل يف 
�إطللار در�مللي م�شللوق د�خل عللامل �لعامللات باملنازل، 
�لعمللل كخادمللة،  �إىل  وهنللاك �شيللدة يدفعهللا فقرهللا 
وتتمكللن من �إن�شللاء مكتب للعامللات و�خلادمات، ومن 
خللال عملهللا تتمكن مللن ك�شللف عمليات �رسقللة وقتل 
و�بتللز�ز تقللع د�خل �لعديد مللن �لبيوت �لتللي تعمل بها. 
"�حل�شللاب يجمللع" من �إنتللاج �رسكة "�لعللدل جروب"، 
وبطولللة �لفنانللة ي�للرس�، كرمي فهمللي، �إميللان �لعا�شي، 
حممللود عبد �ملغنللي، بو�شي، تاأليف حممللد رجاء و�إياد 

عبد �ملجيد، �إخر�ج هاين خليفة.
خالل عام واحد فقط، حققت املمثلة الرتكية اجلميلة ن�شليهان اأتاغول ال�شهرية بنيهان بطلة »احلب الأعمى« ثروة طائلة من وراء الإعالنات ببداية 

عام 2017.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�شع �لكامري� على �شورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�شتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�شاح����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�شواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا، واأي�شًا الدخ����ول اإىل اأي �شفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن 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 

الإجتماعي 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

    

ي�شللارك �لفنللان �مل�رسي عزت �أبو عللوف يف بطولة م�شل�شل 
عر�قي ينتمي �إىل نوعيللة م�شل�شات "�ل�شيتكوم"، ويدور يف 
�إطللار كوميللدي، يج�شد فيه �أبللو عوف دور "حللاق"، يّدعي 
�لعمللل كطبيب. فللاإن م�شل�شل "�شفني لللويل" ي�شم جمموعة 
مللن �لفنانللني �مل�رسيللني و�لعر�قيللني بينهللم حممد �رسف 
ور�نللد� �لبحريي و�إميان �ل�شيد، ومللن �لعر�ق كاظم �لقري�شي 
و�شللولف وذو �لفقار خ�للرس و�شارة م�شعللد ووليد طه، وهو 
من تاأليف �أحمد حممد ر��شد، و�إنتاج مهدي �لنجدي و�إخر�ج 
�شفللاء عيللدي. ومللن �ملقللرر عر�شلله خللال �شهللر رم�شان 
علللى جمموعة مللن �لف�شائيات �لعر�قية. وعلللى �شعيد �آخر 
ي�شللارك، �أبللو عللوف يف �شباق رم�شللان �ملقبل عللرب بطولة 
م�شل�شلللني م�رسيني، همللا "عفاريت عديل عام" مع �لزعيم 
عللادل �إمام، من تاأليف يو�شللف معاطي، �إنتاج تامر مر�شي، 
و�إخللر�ج ر�مي �إمام، وي�شارك يف بطولته غادة عادل وهالة 
�شدقللي. و�لعمللل �لثاين "ظللل �لرئي�ش" بطولللة يا�رس جال 
وحممللود عبد �ملغنللي ودينا فللوؤ�د وهنا �شيحللة ودنيا عبد 
�لعزيللز، وتاأليف حممد �إ�شماعيل �أمللني، و�إخر�ج �أحمد �شمري 

فرج.

تقللوم �لفنانة دينا يف م�شل�شل "�حلرباية بدور "فتون" 
�لتللي تتعر�ش للت�شويه مباء �لنار يف �حللقات �لأخرية 
منلله، وذلك بالرغم من �لقوة �لتللي تظهر بها يف بد�ية 
�لأحللد�ث وفر�للش �شيطرتها علللى �شقيقتهللا �ل�شغرى 
"ع�شلية" �لتي متنعها من �لذهاب �ىل �ملدر�شة لتعمل 

خادمة يف �لبيوت.
وبح�شب تفا�شيل �لأحد�ث �لتي فاإن علي روى o �لذي 
يقوم بللدوره منذر رياحنهo يخرج مللن �ل�شجن بعدما 
�أم�شى مللدة عقوبته بعللد �تهامه يف ق�شيللة خمدر�ت، 
ليبحللث عن زوجته "فتللون" �لتي يعتقللد باأنها خانته 

مع �بن عمه "ر��شد" �لذي يقوم بدوره خالد كمال.
�أن  �ىل  عنهمللا  بحثلله  رحلللة  ن�شاهللد  �لأحللد�ث  ويف 
يعللرف �أن "ر��شد" قد �أ�شبللح من كبار جتار �لكوكايني 
و�لهريويللن ولديه رجللاًل يحمون جتارتلله، و�أ�شبحت 
"فتون" متوجه على هذ� �لعر�ش �لإجر�مي، وقد �أنتقا 

للعي�ش فى فيا �أنيقه.
وفى �إحدى �لليللاىل يفاجىء علي كًا من فتون ور��شد 
ليقوم بقتللل ر��شد �إنتقامًا ظنا منلله �نه خانه ثم ير�ش 
وجه فتللون مباء �لنار وي�شوهها كليللًا ليقوم �لعاملني 
باملنللزل بالقب�ش عليه وت�شليملله لل�رسطه ونقل فتون 

�ىل �مل�شت�شفى ما بني �حلياه و�ملوت.  

عزت أبو عوف يشارك في بطولة 
مسلسل عراقي

"ماء النار" يشوه وجه دينا

WE ALL SUPPORT OUR ECONOMY

انهيار االقتصاد


