
رامي عياش: عمرو دياب 
رقم واحد

دينا تفشل في إقناع أمير 
كرارة بـ "حملة فرعون"

منة فضالي زوجة خائنة 
بسبب "قيد عائلي"

حقيقة طالق أمل علم 
الدين وكلوني

اأك��د املط��رب اللبن��اين رامى عيا���ش، اأن النج��م امل�رصي 
عمرو دياب هو املطرب رقم واحد يف العامل العربي.

واأ�ض��اف عيا���ش، خ��ال لقائ��ه امل��ذاع ع��ر ف�ضائي��ة 
"MBC م�رص" مع الإعامي عمرو اأديب، اأن عمرو دياب 
مبثاب��ة مراآة مل�رص، م�ض��راً، اإىل اأنه ا�ضتمر على القمة منذ 

اأكرث من 30 عامًا.
وق��ال عم��رو اأديب "عم��رو دياب كم��ان �ضحت��ه كوي�ضة 
وم���ش بيح�ضل��ه حاج��ة ول بيتع��ب اأو بيمر���ش"، وعلق 

عيا�ش قائًا: "ما �ضاء اهلل عليه".
فيم��ا حر�ش رامي عيا�ش على تقدمي اإحدى اأ�ضهر اأغنيات 

عمرو دياب، وهي اأغنية "قمرين"، خال اللقاء. 

ف�ضل��ت جهود دين��ا لإقناع اأمر ك��رارة باملوافقة 
على بطول��ة فيلم "حملة فرع��ون" للمخرج حممد 
�ضام��ي، وذلك بعد اعتذاره اأكرث من مرة عن بطولة 

الفيلم رغم مت�ضك املنتج حممد ال�ضبكي به.
وعل��م 24 اأن ال�ضبك��ي هات��ف دين��ا، قب��ل اأي��ام، 
وطالبه��ا مبحاول��ة اإقن��اع ك��رارة باملوافقة على 
"حمل��ة فرع��ون"، بحكم �ضداقتهما من��ذ م�ضل�ضل 
"حواري بوخار�ضت" قبل اأعوام، اإل اأن حماولتها 
ب��اءت بالف�ض��ل بع��د اأن ك�ضف لها ك��رارة ارتباطه 
برنام��ج "�ضهرانني" وفيل��م "كازبانكا" اإ�ضافًة 

اإىل اجلزء الثالث من م�ضل�ضل "كلب�ش".

اأوىل  ت�ضوي��ر  ف�ض��ايل  من��ة  الفنان��ة  تب��داأ 
م�ضاهده��ا يف م�ضل�ضل "قي��د عائلي" للمخرج 
تامر حمزة، الأ�ضبوع املقبل، بعد عودتها من 
الغردقة، حيث ت�ضور دورها يف فيلم "زنزانة 
7" اأم��ام ن�ضال ال�ضافعي واأحمد زاهر ومايا 

ن�رصي.
وعل��م 24 اأن من��ة جت�ض��د دور زوج��ة خائنة 
بح�ض��ب اأح��داث م�ضل�ضله��ا، م��ا ا�ضتل��زم منها 
ع��دم ظهورها باحلجاب كما كان مكتوبًا يف 
ال�ضيناري��و، حي��ث ا�ضرتت ماب���ش ال�ضخ�ضية 

رف�ضت رمي البارودي تقدمي برنامج تليفزيوين مب�ضاركة اأحد املذيعني ال�ضباب على ف�ضائية م�رصية. وعلم 24 اأن البارودي تلقت عر�ضًا لتقدمي برنامج فني اجتماعي، تتخلله حوارات مع جنوم وجنمات من خارج م�رص.
الفن، ولكنها اأبدت ا�ضتيائها من حتديد املنتج لأكرث من موعد دون اللتزام به، ما جعلها تعتذر عن الرنامج ب�ضكل نهائي رغم حماولة القائمني عليه جتديد املفاو�ضات معها بعد تغير املنتج.

بع��د انت�ض��ار اأخب��ار ع��ن ط��اق و�ضيك ب��ني املمثل 
العاملي ج��ورج كل��وين وزوجته املحامي��ة اأمل علم 
الدين، ذّك��ر موق��ع "اإنت�رصنا�ضون��ال بيزن�ش تاميز" 

الأمركي مبا قالته الأخرة عن عاقتهما.
وا�ضتع��اد املوق��ع م��ا ك�ضفت��ه املحامي��ة اللبناني��ة 
الأ�ضل ع��ن حياتها مع زوجها خال مقابلة اأجراها 
معه��ا موق��ع E news يف وقت �ضاب��ق على هام�ش 
 AFI Life Achievement حف��ل توزيع جوائز

. Award
وعلقت اأن �ضفاته جتعله زوجًا واأبًا رائعًا. ولفتت اإىل 
اأنه��ا التقت جورج حني كان��ت يف ال�35 من عمرها، 

واأنها ل تريد اأن تكون مع اأحد اآخر.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامرا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تطالب جمهورها بالتصويت في 
االنتخابات للدفاع عن حقوق األقليات

نداء شرارة: ما حدث مع شيرين 
عبد الوهاب سوء تفاهم ليس أكثر

فاتي جمالي تنهي تصوير 
فيلم "ألوان الحب"

ريهانا تنضم لقائمة النجوم المطالبين بتوقف ترامب 
عن استخدام أعمالهم الفنية

تشعل أجواء الس فيغاس 

حر�ضت النجمة العاملية �ضاكرا على ت�ضجيع جمهورها وحثهم على 
امل�ضارك��ة يف الت�ضويت��ات الن�ضفي��ة يف اأمري��كا ع��ر ح�ضابها على 
توي��رت، بهدف حماية حقوق الأقليات، وذل��ك بعد يومني من اختتام 
جولتها الغنائية "Eldorado" يف كولومبيا وترعها من خالها 

موؤ�ض�ضتها اخلرية مبايني الدولرات لبناء املدار�ش يف كولومبيا.
نا�ض��دت �ضاك��را اجلمي��ع ع��ر ح�ضابه��ا على توي��رت قب��ل �ضاعات، 
باخل��روج وامل�ضارك��ة يف الت�ضوي��ت يوم ٦ نوفمر قائل��ة: "�ضتكون 
النتخاب��ات الن�ضفي��ة الأمريكية عام��ًا حا�ضم��ًا يف حماية حقوق 
الأقلي��ات مثلنا يف الوليات املتحدة، خا�ضة يف ظل مناخ النق�ضام 
احل��ايل الذي ت�ضهده اأمريكا، الآن يج��ب ال�ضيطرة على الو�ضع، اخرج 
و�ض��وت غ��داً". وتابعت مو�ضح��ة: "الاتينيون هم ال�ض��كان الأ�رصع 
منواً يف الوليات املتحدة، الآن اأكرث من اأي وقت م�ضى نحن بحاجة 

جلعل اأ�ضواتنا م�ضموعة".

اأحيت الفنانة اللبنانية نان�ضي عجرم احتفال غنائيا �ضخما 
يف ل���ش فيغا���ش يف الولي��ات املتح��دة الأمركي��ة، و�ضط 
ح�ض��ور جماه��ري �ضخ��م واأج��واء حما�ضي��ة.  وق��د ن�رصت 
عل��ى ح�ضابه��ا اخلا���ش عل��ى ان�ضتغ��رام �ضورا وه��ي تقف 
عل��ى امل���رصح وتغني جلمهوره��ا، وقد ب��دت عليها عامات 
احلمل. وكما يظهر يف ال�ضور فقد ارتدت عجرم ف�ضتانا اأنيقا 
وق�ض��را وف�ضفا�ضا لإخفاء عامات احلمل، ال ان هذا المر 
ب��دا وا�ضحا اذ بداأ �ض��كل ج�ضمها يتغر تدريجي��ا. وقد اأجمع 
حمب��و نان�ض��ي اىل انها ب��دت رائعة ج��دا وو�ضيمة يف حملها 
الثال��ث ه��ذا واعرب��ت نان�ض��ي عج��رم ع��ن حمبته��ا الكبرة 
للجمه��ور خماطبة الذين هتفوا له��ا : “لو ما بحبكم ما كنت 
جيت” باإ�ضارة انها حامل لكنها تكبدت عناء ال�ضفر احرتامًا 

جلمهورها.

بغ��داد -  متابع��ة: بداأت ن��داء �رصارة الغناء وه��ي يف ال�15 
م��ن عمرها، لكن مل تلتفت كثراً ملوهبته��ا و�ضوتها الدافئ، 
وبعده��ا اجتهت للغناء مع نف�ضه��ا، واأمام اأفراد عائلتها ومع 
�ضديقاته��ا، ومن ث��م معلماته��ا يف املدر�ضة اللوات��ي اأ�ضدن 
باأدائه��ا لاأغاين الوطنية. ث��م ان�ضّمت لفرق��ة عمون للفنون 
وال��رتاث، ووقف��ت عل��ى خ�ضب��ة امل���رصح وغن��ت العدي��د من 
الأغاين الأردنية يف حفات ومنا�ضبات عدة حظيت باإعجاب 
احل�ضور، اإىل جانب م�ضاركتها يف مهرجان الأغنية الأردنية 
 The واأوبريت "امللك املع��زز"، اإىل اأن ح�ضدت لقب برنامج
"بعدو عطرك".  األبومها الأول  Voice وقررت موؤخراً طرح 
�رصارة زارت الكويت اأخراً وكان ل�"�ضيدتي" معها هذا اللقاء 
ب��ني الفن واحلياة، وهنا التفا�ضيل. ه��ل هذه زيارتك الأوىل 
للكوي��ت؟ �ضبق اأن زرت الكويت مرت��ني لإحياء حفَلْي زفاف، 
ولك��ن مل تتح يل فر�ضة التعرف ب�ض��ورة اأكر على البلد واأنا 
م��ن ع�ض��اق الكويت، ولأهلها مكانة كب��رة يف قلبي ل �ضيما 
اأن اجلمه��ور الكويتي يتمتع بذائقة كبرة ويع�ضق الطرب. ول 
اأبل��غ على ذلك من حر�ضهم على تناق��ل مقاطع من اأغنياتي 

عر مواقع التوا�ضل الجتماعي.

اأنهت مليحة العرب ال�ضابق��ة واملمثلة املعروفة فاتي جمايل، 
ت�ضوي��ر م�ضاه��د دوره��ا يف الفيل��م ال�ضينمائ��ي ال��ذي يحمل 
عنواًنا موقًتا: "األ��وان احلب"، ملخرجه �ضعيد خاف ومنتجته 
اآ�ضية عليجات، مب�ضارك��ة نخبة اأخرى من املمثلني منهم: عبد 
ال�ض��ام بوح�ضين��ي، وفايزة اإدري�ضي، وحمم��د جندي، ون�رصين 
الرا�ض��ي، وعب��د النب��ي البينوي، وحمي��د ني��دار. الفيلم يحكي 
ق�ض��ة مثرة لل�ضاب مراد، الذي ينحدر م��ن اأ�رصة ثرية تعّر�ش 
حلادث��ة �ضر خط��رة، اأدت به اإىل العجز اجلن�ض��ي الذي ترّتبت 
عن��ه م�ض��اكل كث��رة، وحّول��ت حياته جلحي��م، فاأ�ضب��ح هّمه 
الوحيد ه��و اإثبات رجولته، و�ضط دوامة م��ن ال�رصاع الداخلي 
الذي يعي�ضه مع ذاته، ومع املحيطني به. وكانت املنتجة اآ�ضية 
عليج��ات قد اأعلن��ت ل�"�ضيدتي نت"، باأنها اأنه��ت ت�ضوير فيلم 
"األ��وان احلب" الذي �ضّخرت ل��ه جميع اإمكاناتها اللوجي�ضتية 
واملادي��ة، معّرة عن �ضعادتها للظروف التي مرت فيها اأجواء 
الت�ضوي��ر، اإىل جانب املخرج �ضعيد خاف وباقي فريق العمل. 
كم��ا عّرت مليح��ة العرب فاتي جمايل ع��ر ح�ضابها الر�ضمي 
"ان�ضتق��رام"، عن اعتزازها بامل�ضاركة يف فيلم "األوان احلب" 
اإىل جانب املخرج �ضعيد خاف، الذي و�ضفته باملبدع يف هذه 
التدوين��ة. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأّن فاتي جمايل ممثلة وعار�ضة 
اأزياء، ومقدمة برامج مغربي��ة ا�ضمها احلقيقي فاطمة الزهراء 
جم��ايل، وتنح��در من مدينة ال��دار البي�ضاء املغربي��ة، ولديها 
اأ�ضول اأمازيغية ، بداأت فاتي العمل كعار�ضة اأزياء عندما كان 
عمرها 16 عاًما . لتنطلق يف عام 2013 وت�ضارك مب�ضابقات 
مل��كات اجلمال .ويف ع��ام 2015، ب��داأت التمثيل حيث برزت 
ع��ر ظهوره��ا يف برنام��ج "رامز بيلع��ب بالن��ار" . و�ضاركت 
يف م�ضل�ض��ل "األف ليل��ة وليل��ة" بالإ�ضاف��ة اإىل تقّم�ضها لدور 
البطولة يف امل�ضل�ضل املغربي التاريخي "ال�ضلطان اإ�ضماعيل"، 
كما �ضاركت يف امل�ضل�ض��ل املغربي الناجح "حياتي". وحازت 
م��ن ط��رف جمهورها على األقاب عدة، منه��ا: لقب ملكة جمال 
اأفريقي��ا عام 2013 ، كما ح�ضلت على جائزة "وورلد نيك�ضت 
ت��وب مودي��ل" ع��ام 2013، كم��ا ح��ازت على لق��ب "مليحة 
الع��رب" 2014 ، اإ�ضاف��ة اإىل ملك��ة جم��ال املغ��رب .ومتتل��ك 
فاتي 172 األف متابع على "ان�ضتقرام"، و12 األف متابع على 

"في�ضبوك".

ا�ضتاأن��ف مهرج��ان اأبوظب��ي برناجمه اخلا���ش باأعمال 
التكليف احل���رصي الدولية خال العام اجلاري، باإطاق 
العر�ش العاملي الأول "من اآ�ضور اإىل اإ�ضبيلية" الذي اأقيم 

يف "غران تياتر ديل ليثيو" يف بر�ضلونة، اإ�ضبانيا.
وق��ّدم العر�ش اأ�ضتاذ العود العربي، و�ضفر الأمم املتحدة 
لل�ض��ام ن�ضر �ضم��ة، برفقة 30 فنانًا م��ن خريجي بيت 
الع��ود، ل�ضتك�ضاف احل��وار الثقايف املتب��ادل من خال 
اجل��ذور املو�ضيقي��ة امل�ضرتكة وبخا�ضة ب��ني اآلتي العود 
والغيت��ار، وه��و اأول عر�ش مو�ضيقي عرب��ي يقام يف دار 

الأوبرا "ديل ليثيو" يف بر�ضلونة.
وم��ن خال عم��ل التكليف احل���رصي هذا م��ن مهرجان 
اأبوظبي، والذي جاء يف اإطار اتفاقية التعاون املوقعة يف 
العام 2015 بني دار "غران تياتر ديل ليثيو" وجمموعة 
اأبوظب��ي للثقاف��ة والفن��ون، اجله��ة املنظم��ة ملهرج��ان 
اأبوظب��ي، ق��ّدم ن�ض��ر �ضم��ة مزيج��ًا فري��داً ب��ني الإرث 
املو�ضيقي العرب��ي والغربي عر اأح��دث معزوفاته، التي 
ت�ضه��م يف تعزيز روابط التاري��خ املو�ضيقي امل�ضرتك بني 

الع��امل العربي واأوروبا، والحتف��اء بعظماء املو�ضيقيني 
العاملني. وعلى م��دى 90 دقيقية، ا�ضتمتع جمهور "ديل 
ليثي��و" الكب��ر باأداء رائ��ع وليلة تاريخي��ة قدمها ن�ضر 
�ضمة وخريجو بيت العود من اجلزائر والقاهرة واأبوظبي، 
يرافقه��م كارلو���ش بينيان��ا ع��ازف الفامينك��و ال�ضهر 
م��ن اإ�ضباني��ا، وع��ازف البوزوكي اليون��اين جيورجو�ش 
مانولكي���ش. والاف��ت يف الأم�ضي��ة، تق��دمي ن�ضر �ضمة 
لأرب��ع اآلت عود جديدة هي ح�ضيلة جهد ودرا�ضة امتدت 
ل�ضنوات، ومعرفة بل انتماء وحب عميق لآلة العود، وهي: 

عودلني، عودل، عودلو، وعودبا�ش.
وق��ال �ضفر الأمم املتح��دة لل�ضام، ن�ض��ر �ضمة: "هدف 
هكذا فعالية هو تقدمي �ضورة كبرة عما منلك، عما نحن 
علي��ه، ل نريد اإثبات �ضيء للعامل بق��در اأن تت�ضع م�ضاحة 
اجلمال التي جتمعنا بالآخرين، وعلى هذا اجلمال ينبني 
الكثر من احلوارات والقيم واملبادئ التي تقود اإىل �ضام 
الب���رص فيما بينهم، وهنا اأتكلم ع��ن ال�ضام العادل، الذي 
ل يق��ع في��ه اأي �ضيم على اأي طرف م��ن الأطراف، �ضام 
املو�ضيق��ى، اجلم��ال، الثقاف��ة، ال�ض��ام ال��ذي تبني معه 
م�ضتقب��ًا دون اأن تخ���رص اأي �ضيء من اأر�ض��ك اأو ثقافتك 

اأو جوه��رك". واأ�ض��اف: "اليوم ُنقدم �ضوت��ًا جديداً، نبهر 
م��ن خاله املتلقي، بعمق ثقافتنا، كيف تتوالد اآلة العود 
وت�ضب��ح خم�ضة اأحج��ام، وكيف ت�ضتطيع ه��ذه الأحجام 
اأن تعط��ي �ضوت��ًا جدي��داً، اإ�ضاف��ة اإىل مه��ارات ال�ضباب 
املختلف��ة، اإذ نرى التون�ض��ي والعراقي واليمني واللبناين 
وامل�رصي والإمارات��ي وكل الدول املوجودة على خ�ضبة 
امل���رصح، كيف لهذه الآلة نف�ضها اأن حتتوي على كل هذه 
اللهج��ات، وهذه الإ�ض��ارة املهمة التي نري��د اأن نقدمها. 
ه��ذا م��ا عملنا علي��ه اأنا ومهرج��ان اأبوظب��ي وجمموعة 
اأبوظب��ي للثقاف��ة والفن��ون منذ ع��ام 97، والي��وم نحن 
هن��ا يف بر�ضلونة لنكمل امل�ضر ونقدم �ضيئًا جديداً غنيًا، 

نفخر به".
وا�ضتم��ل العر���ش عل��ى جمموعة م��ن املعزوف��ات التي 
تعك���ش رمزي��ة الع��ود كهوي��ة واإرث ح�ض��اري واإن�ضاين 
كب��ر، كون��ه الأب لوتري��ات كثرة خرجت من��ه وانتمت 
وم��ن  ال���رصق،  م��ن  الع��امل،  يف  وتوزع��ت  عائلت��ه  اىل 
الع��راق حتدي��داً، م��ن قل��ب احل�ض��ارة الأكادي��ة، حي��ث 
عزف��ت الأورك�ضرتا التي قاده��ا ن�ضر �ضمة برفقة بينانا 
ومانولكي���ش مقطوعات: جدارية احلي��اة، زقورة، م�ضار 
م�ض��يء، ب��ني النخي��ل، الأندل���ش تفت��ح اأبوابه��ا، تانغو، 
حوار، ب�ضي�ش اأمل، �ضولو من اآ�ضور اإىل اإ�ضبيلية، اإ�رصاق.
واأ�ض���ش ن�ضر �ضم��ة "بيت العود" يف م���رص عام 1998 
كاأكادميي��ة للمو�ضيقى العربية، ت�ضه��م حالًيا يف تطوير 
تعليم املو�ضيقى، بالإ�ضافة اإىل متكني الرتاث املو�ضيقي 
كعن���رص ثق��ايف مه��م يزدهر ب��ني اجليل اجلدي��د، وعلى 
الرغ��م من تخريج بيت العود عازف��ني منفردين، اإل اأنهم 
اأي�ض��ًا قادرون عل��ى الإب��داع املو�ضيقي ب�ض��كل جماعي 
كاأورك�ض��رتا، وقدموا عرو�ضهم يف ع��دة منا�ضبات هامة 
مثل مهرج��ان قرطاج، ومعهد العامل العربي يف باري�ش، 
ومهرج��ان موازي��ن يف املغ��رب، ومهرج��ان اأبوظب��ي، 
ومهرج��ان بعلبك ال��دويل يف لبن��ان، وي�ضتقبل اجلمهور 
اأم�ضيات بيت العود حول العامل بالكثر من الرتحاب كما 

حتظى عرو�ضهم بالإ�ضادة. 

مل ت��رتدد املغنية العاملية ريهان��ا يف اإعان اعرتا�ضها ومنعها للرئي�ش 
دونال��د ترام��ب م��ن ا�ضتخ��دام اأي م��ن اأعماله��ا الغنائي��ة لبثه��ا خال 
م�ضرات��ه وجتمعات��ه ال�ضيا�ضي��ة، وذل��ك ف��ور علمه��ا بالأم��ر، من خال 
توجي��ه ر�ضالة للبي��ت الأبي�ش. اأو�ضحت ريهان��ا اعرتا�ضها ال�ضديد على 
ا�ضتخ��دام اأعمالها يف م�ضرات دونال��د ترامب قائلة: "لن اأكون اأنا اأو اأي 

من متابعيني بالقرب من واحدة من هذه الفعاليات الرتاجيدية".
ج��اء ذلك بعد توجي��ه مكتب مكت��ب �ضحيفة وا�ضنطن بو�ض��ت يف البيت 
الأبي�ش، فيليب راكر، احلديث اإىل ريهانا  يف تغريدة قائًا: "لقد مت قول 
ه��ذا مليون مرة، ولك��ن لنجعلها املرة املليون وواح��د، جتمعات ترامب 
 Please" لي�ض��ت كاأي �ض��يء اآخر يف ال�ضيا�ض��ة" وذلك بعد ب��ث اأغنيتها
don't stop the music". وب�ضب��ب تزاي��د قائم��ة اأع��داد النج��وم 
املطالب��ني بتوقف ترامب عن ا�ضتخ��دام اأعمالهم الفني��ة، ت�ضاءل العديد 

م��ن املتابع��ني ع��ن م��دى اأحقية اأ�ضح��اب ه��ذه الأعم��ال يف مطالبهم 
القانوني��ة، خا�ض��ة واأن تلك الأعم��ال ميكن بثه��ا وا�ضتخدامها من قبل 
العدي��د م��ن الأفراد بغ���ش النظر ع��ن انتماءاته��م ال�ضيا�ضي��ة". واأو�ضح 
املحام��ي القان��وين ملوق��ع "TMZ"، اأن��ه يف حال مل يح�ض��ل دونالد 
ترام��ب على املوافق��ة القانونية والرتاخي�ش الازم��ة، لإعادة ا�ضتخدام 
تل��ك الأعم��ال يف لأغرا�ش انتخابي��ة اأو جتارية، فاإن ذل��ك يعد انتهاكًا 
لقوان��ني حق��وق الطب��ع والن���رص، كم��ا ميث��ل انته��اكًا حلق��وق العامة 
التجاري��ة والدعاية اخلا�ضة بالنجمة ريهان��ا، ولكن يف بع�ش الأحيان 
يكون اإظهار معار�ضة النجم اأمراً كافيًا". وتابع مو�ضحًا: "اأن ما يحدث 
ه��و تعمد دونالد ترامب ل�ضتخدام اأعمال الفنانني وبثها خال م�ضراته 
بع��د اإعان اعرتا�ضهم ل�ضيا�ضاته وتاأييده��م للحزب الدميوقراطي، حيث 

اأعلنت ريهانا قبل اأيام دعمها للمر�ضح الدميوقراطي اأندرو جيلوم.

"من آشور إلى إشبيلية".. العرض العالمي األول لنصير شمة و30 موسيقيًا عربيًا في برشلونة شاكيرا نانسي 
عجرم

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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