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ليدي غاغا" حزينه بسبب 
حصانها 

�سارك��ت �لنجمة �لعر�قية �آالء ح�سني مقطع فيديو على 
�سفحته��ا �ل�سخ�سي��ة يف �لربنامج �ل�سه��ر �إن�ستغر�م، 
حت��دت في��ه كاب��ن �ملنتخب �لوطن��ي �ل�ساب��ق يون�س 
حممود للقيام بعمل �ن�ساين.  حمتوى �لفيديو هو قبول 
�لفنان��ة حت��دي من �لدكت��ورة �ساره �حم��د حيث �سبب 
قبول �لتح��دي كما ذكرت �الء بالفيدي��و "�نا ل�ست من 
حمب��ني �لتحدي��ات"، م�سيف��ة �سبب قبوله��ا "الن هذ� 
�لتح��دي ي�سيع �ل��روح �الإن�سانية لدى فئ��ات �ملجتمع 
�ن �لتح��دي عب��ارة ع��ن �لت��ربع �ىل مفو�سي��ة حقوق 
حت��دت  �لعر�قي��ة  �لفنان��ة   ."UNHCR �لالجئ��ني 
بالفيديو �لكابن يون�س حمم��ود وبدوره �سارك فيديو 
ي�سكر فيه �لفنانة �آالء ح�سني وقبوله حتديها حيث مرر 

�ل�سفاح �لتحدي �ىل �لكابن ن�ساأت �أكرم. 

عر���س  موع��د  ع��ن   "HBO" �رشك��ة  �أعلن��ت 
�ملو�س��م �الأخر م��ن �ل�سل�سلة �الأمريكي��ة �ل�سهرة، 
"Game of Thrones" )���رش�ع �لعرو���س(، 
يف ح��ني �أطلق��ت �ل�رشك��ة فيديو ترويجي��ا جديد� 
للم�سل�س��ل. وم��ن �ملق��رر �أن يب��د�أ عر���س �حللق��ة 
 Game" �الأوىل م��ن �ملو�سم �لثامن و�الأخ��ر ل�
Of Thrones"، يف 14 �أبريل �ملقبل، �ل�سل�سلة 
�لهوليوودي��ة �لت��ي �نطلق��ت ع��ام 2011. ويع��د 
�مل�سل�س��ل من �أك��ر �أعمال �خلي��ال �لعلمي �سعبية 
يف �لوالي��ات �ملتحدة و�لعامل، كم��ا حقق جناحا 
كب��ر� �أهل��ه للح�س��ول عل��ى �لعدي��د م��ن �جلو�ئز 

�ملحلية و�لعاملية.

حق��ق �لفنان ح�س��ني �جل�سمي رقًما جدي��ًد� يف م�سرته 
�لفني��ة، وبع��د �أن ب��ات يط��رح �الأغنية �ملنف��ردة �أ�سبح 
يتف���نَّ يف �نتق��اء �لكلم��ة و�للح��ن �للذي��ن يكت�سح��ان 
�الأرق��ام �لقيا�سي��ة با�ستم��ر�ر، حي��ث ط��رح يف نوفمرب 
��ا منف��رًد� حم��ل �لل��وَن �لعر�ق��ي  �ملا�س��ي عم��اًل غنائيًّ
بعن��و�ن "�جا �للي��ل". و�حتفى �جل�سم��ي بو�سول ن�سبة 
م�ساهدته��ا �إىل 20 ملي��ون م�ساهدًة يف ظ��رف �سهرين 
فق��ط م��ن طرحها، وق��د كتب ع��رَب ح�ساب��ه �لر�سمي يف 
"٢٠ ملي��ون �سك��ًر� م��ن �لقل��ب". و�الأرق��ام  "توي��ر": 
�لقيا�سية �لتي يحقِّقها �جل�سمي لي�ست �أمًر� جديًد� �أو غر 
ماألوف، حيث �حتفى يف عام 2018 باإجناز فني كبر؛ 
ه��و و�سول ع��دد �مل�ساهد�ت يف قناته عل��ى "يوتيوب" 
�إىل مليار م�ساهدة، لي�سر �أول فنان يحظى بهذ� �لرقم.

غاغ��ا، ح�سانه��ا  لي��دي  �لعاملي��ة،  �لنجم��ة  ودع��ت 
�الأبي���س �مللق��ب ب��� "�أر�بيال"، �ل��ذي �أ�سي��ب بعدوى 
فرو�سي��ة قوي��ة �أجه��زت علي��ه خ��الل �أي��ام. وعربت 
�لنجمة عن �أ�سفه��ا وحزنها لفر�ق "�أر�بيال" من خالل 
ن���رش �سورة مميزة ع��رب �إن�ستغر�م، ظه��رت فيها وهي 
متتطي��ه يف �إح��دى �جلوالت �الأخرة �لت��ي جمعتهما، 

يف �لواليات �ملتحدة.
كما �أتبعت غاغا �ل�سورة بتعليق كتبت فيه: "ود�عا يا 
مالكي". ون���رشت ر�سالة �أخرى عرب توير، جاء فيها: 
"ل��ن �أن�سى �أبد� �للحظ��ات �لتي ع�سناها معا، �ستكون 
د�ئم��ا ج��زء� مني. �أن��ا حزينة ج��د�، لكنن��ي �أمتنى �أن 

ينتهي �أملك و�أن تفتح �أبو�ب �جلنة من �أجلك. �أحبك".

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

نجما "إكس فاكتور" 
يحتفالن بزواجهما 

بيضة" تحطم كايلي جينير

البراءة لسارة نخلة من 
ضرب والدة طليقها 

هذا ما وعد به فضل شاكر جمهوره 

إلطالق ألبوم أنغام 
الجديد

�حتف��ل جنما "�إك���س فاكتور" ماريا ندمي وكاظ��م �سما�س، بزفافهما 
باملغ��رب، بح�س��ب �لتقالي��د �ملغربي��ة �ملطّعم��ة ببع���س �لتقالي��د 

�للبنانية، وذلك بعد مرور عامني على تعارفهما يف �لربنامج.
وكان��ت ق�س��ة ح��ب قوية ق��د جمعت ب��ني �ل�ساب��ني، ولكنهم��ا كانا 
ينكر�نها د�ئًما. وظلت �لت�ساوؤالت تالحقهما، �إىل �أن �أطّل ع�سو فريق 
the 5 كاظم �ل�سما�س يف �أحد �لرب�مج �لتلفزيونية، و�عرف بحبه 
ملاري��ا، وق��ال �إنه��ا �أجمل �سيء ح�س��ل يف حياته من��ذ خروجه من 

برنامج "�إك�س فاكتور"،
مو�سًح��ا �أنه��ا �ل�سخ�س �لتي ي��رى فيها �أوالده و�أّم��ه و�أباه وحياته 
كلها، و�أنه قرر �أن يطلب يدها �أمام كّل �ملغرب، ويتمّناها عرو�ًسا له.
ولقد ب��ادر �لفنان �ملغربي �سعد �ملجرد �إىل تقدمي �لتهنئة للعرو�سني 
ع��رب ح�سابه عل��ى "�إن�ستا �ست��وري"، ومتن��ى لهما �ل�سع��ادة، ولو �أّن 

�لظروف �سمحت له لالحتفال معهما بزو�جهما.

تر�ج��ع �ملنت��ج �مل���رشي حممد �ل�سبكي، عن �لتعاقد مع �لنجمة �لركية بري��ن �سات للم�ساركة يف فيلمه �جلديد "حملة فرعون"، بطولة عم��رو �سعد. وقال م�سدر من د�خل 
�لفيلم، �إن �ل�سبكي كان ي�سعى الإحد�ث مفاجاأة �سينمائية بالتعاقد مع �سات، ولكنه فوجئ بتعاقد �ملنتج وليد من�سور مع �لفنان �لركي خالد �أرغن�س على فيلم "كازبالنكا"، 

بع��د عام كامل من �لتاأجيالت، بد�أت �ملطرب��ة �مل�رشية �أنغام "�لعّد 
�لتنازيل" الإطالق �ألبومه��ا �جلديد "باللهجة �مل�رشية"، ومن �ملقرر 
�أن ُت�س��در خ��الل �أيام �أغنيته��ا �جلديدة "هب��د�أ من �الآخ��ر"، لتتفرغ 
ا  بعده��ا الإطالق دعاية �الألبوم. �الألبوم �جلدي��د ال يحمل ��سًما نهائيًّ
معلًن��ا حتى �للحظ��ة، رغم تد�ول �لبع���س لعنو�ن "�أ�سم��اء كتر" �أّن 
�أنغ��ام ��ستقرت على �سم 4 �أغنيات من كلم��ات �ل�ساعر �أمر طعيمة، 
م��ن خ��الل �الألبوم �جلدي��د يف 4 �أغني��ات، �الأوىل من �أحل��ان �إيهاب 
عبد �لو�ح��د، وتوزيع مادي، و�لثانية من �أحلان �أحمد زعيم، وتوزيع 
توم��ا، و�لثالثة من �أحلان مدين، وتوزيع �أحمد �إبر�هيم، و�لر�بعة من 

�أحلان عزيز �ل�سافعي.
و�ختارت �أنغ��ام �أغنيتني جديدتني، �الأوىل من كلمات �أحمد �ملالكي 
و�أحل��ان حمم��د عبية، �أما �الأغني��ة �لثانية فهي م��ن �أحلان م�سطفى 

�لع�سال وكلمات �أ�سامة م�سطفى.

 حت��دي جدي��د م��ن نوع��ه خا���س ق��ام �أح��د م�ستخدمي 
تطبي��ق �ل�س��ور �ل�سهر "�ن�ستق��ر�م" ن�رش �س��ورة لبي�سة 
وطالب مت�سفحي �ملوقع بجعل هذه �ل�سورة تك�رش �لرقم 
�لقيا�س��ي لع��دد �الإعجاب��ات �لت��ي ح�سلت عليه��ا كايلي 

جينر Kylie Jenner مع مولودها �جلديد.
world_r e لو��ستطاع نا�رش �س��ورة �لبي�سة �ملجهو
cord_egg جم��ع �أكر من 38 مليون �إعجاب منذ �ن 
�أطل��ق �لتحدي يف 4 كان��ون �لثاين �حل��ايل، متغلبًا على 

�سورة جيرن �حلا�سلة على 18 مليون �إعجاب.
وبذل��ك �أ�سبحت ه��ذه �لبي�سة �أول �س��ورة ال تعود للب�رش 
ت�س��ل لقائم��ة �أهم 20 �سورة يف "�ن�ستق��ر�م" �إىل جانب 
م�ساه��ر عاملي��ني وهم ع��ادة م��ا يحتفظ��ون باملو�قع 

�الأعلى.
بعد هذ� �لتحدي، ق��ررت عار�سة �الأزياء جينر �أن تنتقم 
من �لبي�سة �لتي تفوقت عليها من حيث عدد �مل�ساهد�ت.
و�ساركت كايلي فيديو لها عرب "�ن�ستقر�م"، وهي مم�سكة 
ببي�س��ة وتوج��ه حديثه��ا �إىل �جلمه��ور قائل��ة: "دعون��ا 
نتح�س���س ح��ر�رة �الأر���س يف �لبد�ي��ة.. �إنه��ا �ساخن��ة"، 

وك�رشت كايلي �لبي�سة على �الأر�س.
يذك��ر �أن��ه للع��ام �لث��اين على �لت��و�يل، �حتفظ��ت كيند�ل 
جين��ر Kendall Jenner، عار�س��ة �الأزي��اء �ل�سابة 
)23 عام��ًا( بت�سدره��ا قائم��ة �أعل��ى عار�س��ات �الأزياء 
22.5 ملي��ون دوالر، بف�س��ل  �أج��ر�ً، وذل��ك باأج��ر بل��غ 

عقودها مع عالمات جتارية عاملية.

ح�سل��ت �لفنانة �سارة نخل��ة على �ل��رب�ءة يف تهمة �العتد�ء 
عل��ى و�لدة طليقها �لفنان �أحمد عبد�هلل حممود �ل�سيدة حنان 

حماد، كما ق�ست �ملحكمة برف�س �لدعوى �ملدنية.
وع��ن تفا�سي��ل �لق�سي��ة، قال عا�س��م قنديل حمام��ي �سارة 
نخل��ة �أن موكلته ح�سلت على �ل��رب�ءة من تهمة �رشب و�لدة 
طليقه��ا �أحم��د عبد�هلل حممود بع��د �كت�ساف وج��ود تناق�س 
يف �لتقاري��ر �لطبية، فالتقري��ر �الأول يظهر �ملدعية ال تعاين 
م��ن �إ�سابات، بينما يف �لتقرير �لث��اين �سجلت فيه �إ�سابات، 
بح�س��ب ت�رشيح��ه للم�رشي �لي��وم. و�أ�ساف حمام��ي �سارة 
نخلة �أن ت�س��ارب �لتقارير �لطبية ي�س��ر �إىل �حتمالية �إقد�م 
�ملدعي��ة باإحد�ث هذه �الإ�ساب��ات بنف�سها، بخالف �أن هناك 
�أي�س��ًا ت�سارب يف �أقو�ل �ملدعية بني �ملح�رش �الأ�سلي و�آخر 
ملح��ق ب��ه، كما �أنه��ا مل تق��دم �أي �سه��ود للو�قعة رغ��م �أنها 
ك�سف��ت عن وجود �أ�سخا�س �سهدو� �لو�قعة. بد�أت �لق�سة، بعد 
�أن ح��ررت و�لدة �أحم��د عبد�هلل حممود حم���رش�ً �سد طليقته 
�س��ارة نخل��ة تتهمه��ا باالعت��د�ء عليه��ا بال���رشب، و�أرفقت 
تقريرين طبيني مبلف �لدع��وى �لتي حملت رقم 9634 �سنة 
2018. ج��اء يف �لتقري��ر �الأول �ل��ذي ح��رر يف 17 �أكتوبر 
2018، �أنه بعد توقيع �لك�سف �لطبي �لظاهري على �ملجني 
عليها ال يوجد بها �إ�سابات ظاهرية، و�أنها �دعت وجود �آالم 
بك��وع �ليد �ليمن��ى؛ ولذلك مت عر�سها عل��ى �أخ�سائي عظام 
ملر�جع��ة �لتقري��ر. فجاء يف �لتقري��ر �لثاين �ل��ذي مت �إعد�ده 
بتاريخ 18 �أكتوبر 2018، �أنه بعد �لك�سف تبني وجود كدمة 
باملرف��ق و�لكت��ف �الأي���رش وكذل��ك بالر�أ�س، وفق��ًا للم�رشي 
�لي��وم. �جلدير بالذك��ر �أن �سارة نخلة و�أحم��د عبد�هلل حممود 
�نف�س��ال بعد زو�ج 3 �سن��و�ت، دون �أن يك�سفا �أ�سباب �لطالق، 
�إال �أن �لفنان��ة �ل�سوري��ة ك�سف��ت م��ن خ��الل من�س��ور �أنها يف 

طريقها لرفع دعوى خلع.

ما ال يعرف��ه �لكثرون �أن حياة درة لي�ست �سهلة كما تبدو، 
فه��ي عا�س��ت �أح��ز�ن يف حياته��ا �ل�سخ�سي��ة ودخل��ت يف 

مو�جهات مع زمالء لها يف �لو�سط �لفني.
ومع �حتفال درة بعيد ميالدها �ل� 39 منذ يومني ن�سارككم 

معلومات قد ال يعرفها �لكثر
ول��دت �لفنان��ة درة يف 13 يناي��ر ع��ام 1980 يف تون�س، 
وبعد �أن �أنهت در��ستها للعلوم �ل�سيا�سية قررت �الجتاه �إىل 
�لفن، فالتحقت بفرق��ة �لتياترو و�ساركت يف �أول م�رشحية 

وهي "جمنون" للمخرج توفيق �جلبايل. 
ويف عام 2003 تابعت درة در��ستها لتح�سل على �سهادة 
ماج�ستر �لعلوم �ل�سيا�سي��ة من جامعة �لقدي�س يو�سف يف 

لبنان.
ب��د�أت درة م�سرته��ا �لفنية يف م�رش خ��الل م�ساركتها يف 
فيلم "ه��ي فو�سى" يف 2007، ولك��ن �لبد�ية �حلقيقة لها 
بع��د ظهورها يف فيلم "�الأول��ة يف �لغر�م" مع �لفنان هاين 
�سالم��ة، وذلك بع��د �أن جنحت يف تقدمي �الإغ��ر�ء بطريقتها 

�خلا�سة دون �بتذ�ل.
ت�سته��ر درة بحبه��ا للمو�س��ة و�جلم��ال، فع��ادة م��ا تن��ال 

�إطالالته��ا يف �ملهرجان��ات و�ملنا�سبات �لفني��ة �ملختلفة 
�إعج��اب �جلمهور وخ��رب�ء �ملو�سة، لتك�س��ف �أن معظم هذه 
�لف�سات��ني تكون �إهد�ء من قبل م�سمم �الأزياء، بحيث تظهر 

بها مرة و�حدة وتعيدها �إليه.
كما �سنفت درة من �سمن �أهم �ملمثالت �لعربيات يف عام 
2017 م��ن قبل جملة "فورب�س" �ل�رشق �الأو�سط، فاحتلت 
�ملرتب��ة �خلام�سة يف �لقائم��ة، كما ح�سلت على لقب �أجمل 

�مر�أة م�سهورة يف تون�س.
وع��ن حياته��ا �ل�سخ�سي��ة، �أب��دت درة رغبته��ا يف �ل��زو�ج 
و�إجن��اب �الأطف��ال، ولكنها تخ�س��ى من �لف�س��ل، م�سرة �إىل 
�أنها كانت ت�س��ع مو��سفات �سعبة ل�رشيك حياتها ولكنها 

�الآن �أ�سبحت مت�ساهلة، فال حتتاج �سوى �لر�حة �لنف�سية.
حتدث��ت درة ب�رش�ح��ة ع��ن خطوبته��ا �ل�سابق��ة م��ن رجل 
�أعم��ال تون�سي، م�سرة �إىل �أنها هي من �أنهت �لعالقة لعدم 

�سعورها باالرتياح.
ك�سف��ت درة مو��سف��ات �رشيك حياتها، فه��ي ال تبحث عن 
جن�سية بعينها لزوجه��ا �مل�ستقبلي، كما �أنها ترف�س زو�ج 
�ل�سالون��ات نهائيًا فهي لن تتزوج �إال عن حب، ولن ترتبط 
برج��ل يطل��ب منها ت��رك �لفن وقت �ل��زو�ج �إال ل��و قدم لها 

مربر�ً مقنعًا لهذ� �لطلب.

ويف �سياق �آخر، �أعلنت درة عن عدم حبها لنجمة تليفزيون 
�لوق��ع كيم كارد��سيان، موؤكدة على �أنها ال تتابع �أخبارها 
وال تعج��ب بطريق��ة �ختيارها للمالب�س، فه��ي تعجب فقط 

بنجمات هوليوود �لالتي لديهن �أدو�ر الفتة.
قام��ت درة بع��دة مو�جه��ات يف م�سو�ره��ا فن��ي، منها ما 
ك�سفت��ه �لتقارير �سحفي��ة �أنها رف�ست �ل�سل��ح مع �لفنانة 
حوري��ة فرغلي، بع��د �أن �رشحت �الأخ��رة يف برنامج "�أنا 
و�أن��ا" �أنها ��ستولت على دوره��ا يف م�سل�سل "�سجن �لن�سا"، 
�الأم��ر �ل��ذي دف��ع �ملخرج��ة كامل��ة �أب��و ذكري لنف��ي هذه 
�ملعلوم��ة متامًا، موؤكدة �أن حوري��ة مل تكن من �ملر�سحات 

للدور من �الأ�سا�س.
كم��ا طلبت درة من �سن��اع م�سل�سل "ن���رش �ل�سعيد" حذف 
��سمه��ا نهائيًا من تر �لعمل، بع��د و�سع ��سمها مع �لفنانة 
وف��اء عامر �الأمر �ل��ذي رف�سته، موؤكد�ً عل��ى �أنها تعاقدت 

على و�سع ��سمها �الأول منفرد�ً.
مل تك��ن حي��اة درة خالي��ة من �حل��زن، فعا�س��ت يف �سدمة 
لف��رة طويلة ب�سبب وف��اة و�لدها، كا�سف��ة يف ت�رشيحات 
�سحفي��ة �أن و�لده��ا ت��ويف يف "ح�سنها" مم��ا كان �سعبًا 

كثر�ً عليها.
وع��ن �رش ر�ساقتها، �أكدت درة �أنه��ا متار�س ريا�سة �مل�سي 
ن�س��ف �ساع��ة يوميًا، �أم��ا بخ�سو�س جماله��ا فهي ت�رشب 
ع�س��ر �لرم��ان ب�س��ورة م�ستم��رة، وال ت�ستغن��ى عن كرمي 
و�قي �ل�سم�س، بخ��الف و�سعها لكرميات �لعناية �ملنا�سبة 

لنوع ب�رشتها.
كم��ا �أك��دت درة �أنه��ا لن تلج��اأ لعملي��ات �لتجمي��ل يف �أي 

مرحلة من حياتها، الأنها تخ�سى �أن تتغر مالحمها.
�رتبط ��سمها بق�س�س حب مع عدد من �لفنانني، حيث تردد 
�أنه��ا تعي�س ق�سة حب م��ع �لفنان هاين ع��ادل ولكنه نفت 
�الأمر متامًا، كما �أكدت �عتز�زها بزميلها �أحمد حامت نافية 

وجود �أي عالقة عاطفية بينهما كما �أ�سيع.
من �آخ��ر �ملو�جهات �لتي تعي�سه��ا درة موؤخر�ً، هي �حلملة 
�لت��ي �سنه��ا عليه��ا بع���س �ل�سحفيني مطالب��ني مبقاطعة 
�أخباره��ا �لفني��ة وع��دم �إج��ر�ء �أي ح��و�ر معه��ا، عل��ى �إثر 
رف�سه��ا �إج��ر�ء �أي ح��و�ر �سحف��ي خ��الل ح�سورها حفل 
"�الأف�سل 2018" ب�سبب برودة �جلو قائلة لهم: "�لدنيا برد 

�نتو معندكو�س دم".

  فاج��اأ �لنج��م �للبن��اين ف�س��ل �ساك��ر حمبي��ه 
م��ن  يوج��ه  فيدي��و  مقط��ع  يف  بظه��وره 

خالل��ه ر�سال��ة �رشيحة له��م، حيث بد� 
مرتاح��ًا و�سعي��د�ً يف �للقط��ات �لتي 
مكث��ف.  ب�س��كل  �جلمه��ور  تد�وله��ا 
وق��ال ف�سل �ساك��ر يف فيديو ن�رشه 
يف �س��كل تغري��دة ل��ه عل��ى توي��ر: 
"حبي��ت �أطل��ع به��ذ� �لفيدي��و الأنكم 

غمرتوين مبحبتك��م وبكالمكم �لطيب 
�الجتماع��ي،  �لتو��س��ل  مو�ق��ع  عل��ي 

و�أن��ا متابعكم، �سكر� كلك��م ذوق، و�إن �ساء 
�هلل �أقدملك��م �الأح�س��ن و �الأف�س��ل". وعرب �لنجم 

�للبناين عن �سعادت��ه بنجاح �أحدث �أغنياته "مع �ل�سالمة" 

"م��ع �ل�سالم��ة" �لتي حقق��ت 3 مالي��ني م�ساهدة 
عرب قنات��ه �لر�سمية مبوق��ع "يوتيوب"، وهي 
من كلم��ات حمم��د رفاعي، و�أحل��ان وليد 
�سع��د، حي��ث �عت��رب �أن تفاع��ل �جلمهور 
معها يعرب ع��ن ��ستياقهم ل�سوته وثقة 
يف بر�ءت��ه م��ن �التهام��ات �لق�سائية 

�خلطرة �لتي و�جهها موؤخر�ً.
�جلدير بالذك��ر �أن ف�سل �ساكر قد وجه 
من��ذ ب�سعة �أيام ر�سال��ة �أخرى ملنتقديه 
من خالل تغريدة ب�سورة عرب توير �أي�سًا، 
وكان فحو�ها: "�ل�سعيف ال ي�سامح.. �لت�سامح 
�سفة �الأقوياء".. قا�سد�ً بذلك �أنه ال ينتوي ��ستمر�ر 
عد�وت��ه م��ع كارهي��ه و�أن��ه �سيتجاهلهم ويرك��ز فقط على 

درة رفضت الصلح مع حورية فرغلي  إدريس إلبا  العد 
التنازلي

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
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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 
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