
الفخراني ينفي شائعة وفاته

شاكيرا إلى لبنان قريبًا

شروط مي لمشاركة "األسطورة" 

 طم��اأن الفن��ان امل���ري يحي��ي الفخ��راين حمبيه على 
حالت��ه ال�ض��حية، بعد انت�ض��ار اأنباء عن تعر�ض��ه لوعكة 

�ضحية مفاجئة اأودت بحياته. 
وق��ال الفخ��راين، اإنه بخ��ر وميار�س عمله الفني ب�ض��كل 
طبيع��ي، اإذ يوا�ض��ل تقدمي عرو���س م�رحيته "ليلة من 
األف ليلة"، م�ضيًفا اأن االت�ضاالت الهاتفية مل تنقطع عن 

هاتفه املحمول لالطمئنان عليه.
واأو�ض��ح الفخراين اأن هذه ال�ض��ائعة اأزعج��ت اأقاربه، وال 
يعلم م�ض��درها، ولكنه ا�ض��تدرك �ض��احًكا: "عمر ال�ض��قي 
بقي". وي�ض��ارك يف بطولة امل�ضل�ض��ل "ليل��ة من األف ليلة 
وليل��ة" هبة جمدي وولي��د فواز وحممد حم�ض��ن ولطفي 

لبيب، من اإخراج حم�ضن حلمي.

Gerard P i  خ��الل وجود حبيبها ج��رارد بيكي��ه
qué يف لبن��ان موؤخ��ًرا، ���ّرح االأخ��ر اأّن حبيبت��ه 
ووال��دة طفلي��ه النجم��ة العاملي��ة واللبناني��ة االأ�ض��ل 
مو�ض��يقي  حف��ل  اإحي��اء  ب�ض��دد   Shakira �ض��اكرا 
قريًب��ا يف لبن��ان. ومل يق��ّدم جن��م كرة القدم االإ�ض��باين 
اأي معلوم��ات حول موع��د وجودها يف لبن��ان ومكان 
احلفل، مكتفًيا بكلمة "قريًبا". وكانت �ضاكرا قد اأعلنت 
موؤخ��ًرا عن جولته��ا الغنائية التي حتمل ا�ض��م األبومها 
El Dorado ، وعلى ذلك، من املمكن اأن يكون لبنان 
�ض��من حمطاتها يف هذه اجلولة. ي�ض��ار اإىل اأّن جرارد 
بيكيه، كان قد و�ض��ل منذ اأيام اإىل العا�ض��مة اللبنانية 
ب��روت، برفقة جوردي األبا Jordi Alba و�ض��رجيو 

،Sergio Busquets بو�ضكيت�س

عل��م "�ض��يدتي نت" م��ن م�ض��ادر مقربة م��ن الفنان 
حمم��د رم�ض��ان اأنه ات�ض��ل هاتفيًا بالفنان��ة مي عز 
الدين ليعر�س عليها بطولة فيلمه اجلديد الذي تنتجه 

�ركة نيو �ضين�ري يف اأول تعاون لرم�ضان معهم.
 واأك��د امل�ض��در اأن م��ي وافقت م��ن حيث املب��داأ على 
الفك��رة لك��ن لها ���روط اأملته��ا على النجم ال�ض��اب، 

واأكدت اأنها �ضت�ضاركه يف حال حتققها بالكامل.
ال���رط االأول كان متعلق��ًا باالأج��ر حيث اأك��دت اأنها 
�ض��تعر�س رقم��ا بعين��ه – مل حتدده بع��دi لكنها لن 
تقب��ل التقلي��ل عن��ه خ�ضو�ض��ا اأن اأج��ر رم�ض��ان هو 
االأعلى بني اأباء جيله. مي ا�ضرتطت اأي�ضًا االنتهاء من 
كتابة ال�ضيناريو كاماًل قبل اأن تبد موافقتها النهائية 

لتتاأكد اأن الدور ينا�ضبها .

ك�سفت �ملغنية �لأمريكية كي�س� عن �أوىل �أغ�نيه� منذ �أكرث من 4 �سنو�ت، وهي م�أخوذة من �ألبوم جديد بعنو�ن "رينبو" ي�سدر يف 11 �أغ�سط�س 
)�آب( �ملقبل.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامرا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

�لن ، وملت�بع����ة �خ����ر �مل�ستج����د�ت �لت����ي تظه����ر على �ل�س�ح����ة �لعر�قي����ة و�لعربية 
 )ALJOURNAL ( ) و�لع�ملية ، وخلدمة �لخب�ر �لع�جلة حمل تطبيق ) �جلورن�ل

عرب �لجهزة �لذكية : 
فبمجرد كت�بة كلمة �جلورن�ل يف خ�نة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيق�ت ميكن 

�إيج�����د �لتطبي����ق �خل��س بن�����، و�أي�سً� �لدخ����ول �إىل �أي �سفحة وق����ر�ءة تعليق�ت 
�لق����ر�ء ح����ول خ����رٍب �أو برن�مٍج مع����ن و�أي�س����ً� كت�بة �آر�ئ����ك �خل��س����ة، كم� ميكنك 
م�س�رك����ة �خل����رب �أو �إع�����دة ن�سره على ح�س�ب�ت����ك �خل��سة على �سب����ك�ت �لتو��سل 

�لإجتم�عي ك�لفي�سبوك Facebook بكت�بة كلمة �جلورن�ل .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

     

اأث��ار الناطق با�ض��م جي���س االحت��الل االإ�رائيل��ي اأفيخاي 
اأدرع��ي، موجة من ال�ض��خرية ل��دى امل�ريني، بعد اإ�ض��ادته 
بفيل��م "اأبو �ض��نب" الذي ت��وؤدى بطولت��ه الفنان��ة امل�رية 
يا�ض��مني عبدالعزي��ز.  وق��ال اأدرعي، عرب ح�ض��ابه الر�ض��مي 
مبوق��ع في���س ب��وك: "انتهيُت لت��ّوي من م�ض��اهدة فيل��م اأبو 
�ض��نب من بطولة يا�ض��مني عبدالعزيز اّلذي ميّثل قدرة املراأة 
عل��ى اإ�ض��غال اأي وظيف��ة يف املجتم��ع، ولكن يج��ب منحها 
هذه الفر�ض��ة لتثبت نف�ض��ها.. اأن�ض��ح كّل من مل ي�ض��اهد هذا 
الفيلم بعد، اأن ي�ض��اهده فهو ممت��ع وكوميدي للغاية، ويقدم 
عربة عميقة فى ذات الوقت". واأ�ض��اف الناطق با�ض��م جي�س 
االحتالل االإ�رائيلي: "يف الوقت الذي تقوم به حما�س مبنع 
ن�ض��اء غزة من ركوب الدراجات النارية باإدعاء اأنها ظاهرة 
غر الئقة، ت�ض��ل الن�ضاء اإىل القمم بعزمهّن واإرادتهن الأنهن 

يتلقني الت�ضجيع الالزم".

 حق��ق فيلم Wonder Woman اإيرادات فى ال�ض��وق العاملية 
و�ضلت اإىل 720 مليون دوالر اأمريكى، وهو الفيلم الذى تدور ق�ضته 
حول املحاربة ديانا اأمرة االأمازون التى حتكم مملكة من الن�ضاء 
املحارب��ات واملنع��زالت عن العامل اخلارجي، ي�ض��ل اإىل جزيرتها 
طيار ف��ى حادث حتطم طائرته، ويخربه��ا بال�راعات واحلروب 
الت��ى تف�ض��ت ف��ى الع��امل، فت��رتك ديان��ا موطنه��ا وتكافح �ض��عًيا 

احل��روب  يف العامل، ومعها تكت�ض��ف قوتها الكاملة الإنه��اء 
ها  م�ض��ر احلقيقى. الفيلم بطولة النجمة جال و

ت  و د ):Batman v Superman ج��ا
 Dawn كري���س النج��م   ،)of Justice
ي��ن  بط��ل �ضل�ض��لة  Star Trek، با

روب��ن راي��ت احلا�ض��لة على 
جل��وب  جول��دن  جائ��زة 
كاأف�ضل ممثلة فى امل�ضل�ضل 
 House of التليفزيون��ى 
هو�ض��تون  ودان��ى   ،Cards
)Robin Hood(، الفيل��م 
اأالن  وح��وار  �ض��يناريو 
بات��ي  واإخ��راج  هاين��ربج، 
جينكين��ز املر�ض��حة جلائزة 
ب��رامي الأف�ض��ل خمرج��ة عن 

.The Killing م�ضل�ضل

السخرية تالحق  أفيخاي أدرعي 
والسبب..   

 Wonder Woman فيلم
يحقق 720 مليون دوالر 
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