
عامر خان ينتج إلى الفضاء

دنيا بطمة أم للمرة األولى 

غادة في المستشفى والسبب 

ي�ستع��د النجم عام��ر خ��ان Aamir Khan لإنتاج 
ومتثي��ل فيلم، هو �سرية عن رائد الف�ساء الهندي الأول 
راكي���ش �سارما، حتت عن��وان "Salute"، الذي ياأتي 
بعد فيلمه "Dangal". وذكرت تقارير �سحافية، اأّن 
عام��ر بداأ باإنت��اج فيلم ال�سرية اجلدي��د، بالتعاون مع 
املخرج �سيدهارث روي كابور - الذي تعاون معه يف 
خم�سة اأفالم �سابقة- وروين �سكريوفال. وُيجري خان 
 Thugs Of " ا، ت�سوير م�ساهد فيلم��ه اجلديد�� حاليًّ
Hindostan" يف مالطا، مع النجم القدير اأميتاب 
والنجم��ة   ،Amitabh Bachachan بات�س��ان 
كاترين��ا كاي��ف Katrina Kaif، وفاطم��ة �سان��ا 

�سيخ، وهو من اإخراج فيجاي كري�سنا ا�ساريا.

ن���رت الفنان��ة املغربية دني��ا بطمة ال�س��ورة الأوىل 
ملولودها البكر من املنتج البحريني حممد الرتك والد 
الفنان��ة ح��ال. و�ساركت بطمة جمهوره��ا عرب �سبكات 
التوا�سل الجتماعي �سورة لبنتها غزل داخل املهد، 
اىل جان��ب �ري��ر الأم يف امل�ست�سف��ى. وقال��ت تعليقًا 
عل��ى ال�سورة: "�سباحكم حب و�سع��ادة �سكرا لكل من 
ب��ارك يل م��ن فنان��ن وفنان��ات وا�سدق��اء وكل من 
زارين  بالم���ش اهلل يحفظكم �سديقاتي وبنات بالدي 
كامل��ن وفانزات��ي واأ�سدقائ��ي افتخر فيك��م". وكان 
زوجه��ا اأعلن نباأ الولدة �سابقًا بقوله:"اللهم لك احلمد 
وال�سكر على هذه النعمة. اليوم اهلل رزقني بابنتي غزل 
لتزين حياتي واألف احلمد اهلل على �سالمتك يا ام غزل 

وترتبى بعزنا. 

ب�سبب الجهاد والت�سوي��ر املتوا�سل للم�ساهد الأخرية 
من م�سل�سلها الرم�س��اين "اأر�ش جو"، تعر�ست النجمة 
غادة عبد الرازق، حلالة اإغماء ومت نقلها اإىل امل�ست�سفى.
وق��د غ��ادرت غ��ادة امل�ست�سف��ى يف نف���ش الي��وم بع��د 
ا�ستقرار حالتها ال�سحية، وطلب الأطباء منها احل�سول 
على راحة. وامللفت اىل انها مل تتمكن من ذلك ووا�سلت 
العم��ل، خا�س��ة واأن هن��اك م�ساهد ل بد م��ن اإجنازها 
�ريع��ا. يذكر اأن "اأر�ش جو" بطولة عبدالرازق، وهيثم 
�ساك��ر، وعبا���ش اأبو احل�س��ن، واأحمد ال�سام��ي، وفريال 
يو�سف، وحممد ك��رمي، ومها اأبو عوف، وهو من تاأليف 
حممد عبد املعطي، واإنتاج تامر مر�سي، واإخراج حممد 

جمعة .

حتولت النجمة العاملية ليدي جاجا لعاملة باأحد املتاجر املتخ�ص�صة فى بيع القهوة املوجودة فى لو�س اأجنلو�س ، وذلك يوم واحد حيث ظهرت 
النجمة املثرية للجدل وهى ترتدى زى العاملني وكانت تعد بع�س امل�صروبات للزبائن 

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�ص����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�ص����احة 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�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س بنا، واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ني واأي�ص����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ص����ة، كما ميكنك 
م�ص����اركة اخلرب اأو اإعادة ن�ص����ره على ح�ص����اباتك اخلا�ص����ة على �ص����بكات التوا�صل 

االإجتماعي 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

     

حالة من الغ�سب انتاب��ت الفنان امل�ري عمرو �سعد، ب�سبب 
ع��دم حتقي��ق م�سل�سله اجلدي��د "و�سع اأمني" لن�سب��ة م�ساهدة 
مرتفع��ة علي قن��اة On e، التي تذيعه ب�س��كل ح�ري علي 
�سا�سته��ا. يذك��ر اأن �سع��د عاتب تام��ر مر�سي، منت��ج م�سل�سله 
 On اجلدي��د، قب��ل اأيام، نظ��راً ل�ستيائه من عدم متت��ع قناة
e بن�سب��ة م�ساه��دة مرتفع��ة، حيث ق��ال له: "لي��ت م�سل�سلي 
مت عر�س��ه عل��ي قن��اة احلي��اة رغ��م امل�س��اكل املالي��ة التي 
تع�س��ف به��ا، ولكنها حتظ��ى بن�س��ب م�ساهدة مرتفع��ة وفقًا 
لالإح�سائي��ات الرقمي��ة".  ويدر���ش الفن��ان ال�س��اب عر�س��ًا 
مقدم��ًا اإليه من �سبك��ة Mbc، لتقدمي م�سل�س��ل علي �سا�ستها 
يف رم�سان املقبل، ويعت��زم �سعد املوافقة على هذا العر�ش، 
خا�س��ة بعد جن��اح م�سل�سل��ه الأخري "يون�ش ول��د ف�سة" على 

القناة ذاتها يف رم�سان املا�سي.
 

رزق��ت النجمة بيون�سي��ه بتواأم، ح�سبما ذك��رت و�سائل اإعالم 
اأمريكي��ة نق��اًل عن م�س��ادر مقربة م��ن املغنية 

الأمريكي��ة وزوجه��ا مغني ال��راب جاي زي.  
ال��راب  ومغن��ي  عام��ًا(   35( ولبيون�سي��ه 
واملنت��ج املو�سيق��ي ج��اي زي ابنة هي بلو 
اأيف��ي تبلغ م��ن العمر خم�ش �سن��ن. ونقلت  
ع��دد م��ن امل�س��ادر اأن بيون�سي��ه و�سع��ت 

واأن ج��اي زي وبل��و اأيفي �سوهدا يف 
م�ست�سفى مبنطق��ة لو�ش اأجنلي�ش  

ونقل��ت جمل��ة يو.اإ���ش ويكلي 
عن عدد م��ن امل�سادر دون 

ك�سفها اأي�س��ًا اأن الثنن 
تواأم��ن  ا�ستقب��ال 
املا�س��ي.  الأ�سب��وع 
ملجل��ة  م�س��در  وق��ال 

بيبول مل تك�سف املجلة 
عنه اإن "بيون�سية وجاي 

�سعيدان وبدءا م�ساركة النباأ 
والأ�سدق��اء  عائلتيهم��ا  م��ع 

بيون�سي��ه  واأعلن��ت  املقرب��ن". 
التي تعد واحدة من اأقوى الن�ساء 
يف جمال �سناعة املو�سيقى عن 
حملها عل��ى ح�سابها على موقع 
اإن�ستاغ��رام يف فرباي��ر )�سباط(. 
وح�سد الإع��الن ثمانية مالين 
�ساع��ة   24 اأول  يف  اإعج��اب 
اإعجاب��ًا عل��ى  لي�سب��ح الأك��ر 

اإن�ستاغرام على الإطالق.

عمرو سعد بحالة غضب شديد

بيونسيه ترزق بتوأم
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انهيار االقتصاد


