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اأعلن��ت ال�رشط��ة لو���س اأجنلو���س العثور عل��ى الفنان 
 Star ال�ش��اب اأنت��ون يل�ش��ن، 27 عامًا، وبط��ل فيلم
Trek ميتًا على الطريق الفرعي املوؤدي اإىل منزله 
يف وادي �ش��ان فرينان��دو يف لو���س اأجنلو���س بع��د 
حادث ده�س غريب للغاية. ويف تفا�شيل احلادث، اأن 
اأ�شدقاء اأنتون يل�شن كانوا بانتظاره حن تاأخر عن 
موعده معه ليت�شلوا به دون اإجابة فما كان منهم اإال 

اأن اجتهوا اإىل منزله لي�شاهدوا املنظر املرعب.
فق��د وجدوا جثة اأنتون يل�ش��ن حم�شورة بن عجالت 
�شيارت��ه وعامود �شن��دوق الربيد اخلا���س به وُوجد 
حمرك ال�شيارة ال ي��زال دائراً والنجم ال�شاب قد فارق 

احلياة.

ال ت��زال ال�شائعات تالحق االإعالمي بدر اآل زيدان 
من��ذ مر�ش��ه وحتى الي��وم بخروج �شائع��ة اأخرى 

تخ�س عالقاته العاطفية.
انت���رش موؤخ��راً خرب يفي��د بوجود عالق��ة عاطفية 
ترب��ط املمثلة البحرينية �شي��الء �شبت باالعالمي 
ب��در اآل زي��دان اإال اأنه��ا خرجت �رشيع��ًا لتنفي كل 
م��ا قيل. اأك��دت املمثل��ة �شيالء �شب��ت اأن عالقتها 
بب��در اآل زيدان لي�ش��ت �شوى عالق��ة �شداقة قوية 
وال �شح��ة الأي خ��رب يفي��د بارتباطهم��ا عاطفيًا.
تعر���س ب��در اآل زي��دان من��ذ فرتة لوعك��ة �شحية 
ح��ادة اأدخلته العناية امل�ش��ددة وهو اليوم بحالة 

�شحية حيدة.

تق��دم املطرب امل�رشي حم��ادة هالل باعتذار خا�س 
جلمهوره، بعدما تاأكد من اأن األبومه اجلديد لن يتمكن 
م��ن املناف�ش��ة مبو�شم عيد الفط��ر، وقام بب��ث ر�شالة 
م�شجل��ة ب�شوته عرب ح�شاب��ه الر�شمي مبوق��ع الفي�س 
بوك بعن��وان ر�شالة من الفنان حم��ادة هالل خا�شة 

بااللبوم اجلديد.
حم��ادة اأك��د يف بداي��ة الر�شالة اأنه مك�ش��وف جداً من 
جمه��وره الأنه وع��د �شابقًا ب�شدور االألب��وم مع حلول 
عي��د الفطر املب��ارك، واأ�ش��اف: "لالأ�ش��ف بلغني االآن 
اأن املا�ش��رت اخلا���س باالألب��وم ل��ن يعود م��ن مرحلة 
املك�ش��اج بالعا�شم��ة الربيطاني��ة لندن قب��ل املوعد 

املقرر لطرحه باالأ�شواق".

احي��ا النجم رامي �شربي حفلة �شح��ور باأحد الفنادق 
الكربى، و�شط ح�شور كثيف للجمهور الذي تفاعل معه 
طوال احلفل. بداأ رامي احلفلة على اأنغام اأغنية "كلمة" 
الت��ي اأ�شعل بها حما�ش��ة احل�شور ال��ذي ترك طاوالت 
ال�شح��ور وحر���س على الرق���س والغن��اء واال�شتمتاع 
بغناء رامي، الذي ا�شتكمل بغناء "تعايل" التي يطلبها 
اجلمي��ع باأي حف��ل حيث قام بغنائه��ا مرتن، ثم قام 

بغناء "واأنا معاه" و"بحبك" و"اأجمل ليايل عمري".
 كم��ا حر�س على الغناء للعندلي��ب اأغنية "زي الهوا"، 
والأحم��د عدوية "بنت ال�شلطان" ث��م ا�شتكمل باأغنيات 

"الكالم كله عادي" و"ما بال�س" و"عجبتني" 
ُعّينت النجمة العاملية اآن هاثاواي �سفرية الن�ايا احل�سنة ل�س�ؤون املراأة يف الأمم املتحدة. وجاء هذا التعيني نظرًا مل�سرية النجمة يف الأعمال اخلريية، 
ومل�ساركتها يف م�ؤ�س�سة التحالف الإبداعي، وم�ست�سفى بح�ث الأطفال، وغريها... و�سريتكز دور اآن على التعامل مع العبء اجلائرالذي تتحمله الأم خالل 

اعتنائها باأطفالها يف املنزل.

"عم��ري  األبوم��ه اجلدي��د  الفن��ان وائ��ل ج�ش��ار غ��الف  ن���رش 
وذكرياته"، عرب ح�شابه الر�شمي على موقع "ان�شتقرام"، م�شرياً 
اإىل اأّن��ه تق��ّرر طرح��ه يف مو�شم عي��د الفطر املقبل بع��د تاأجيل 

طرحه.
وج��اء الفتًا ظهور ابنه وائل جوني��ور معه على غالف االألبوم، 
مما اأثار الكثري م��ن الت�شاوؤالت عن �شبب ا�شتعانته بابنه، وهل 
�شي�شارك��ه اإحدى اأغني��ات االألبوم، اأم اأّن االأم��ر ال يتعدى كونه 

مو�شة جديدة ت�شاعد على الت�شويق للعمل.
وي�ش��ّم األبوم وائل ج�ش��ار 12 اأغنية هي "عم��ري وذكرياته"، 
و"ع��ادي ملا اأعي�س"، و"بتقلي بحبك" و"اأخاف كتري" و"اأجمل 
حب" و"اأنا احللم"، و"النهاي��ة واحدة"، و"عم �شوف خياالت"، 
و"اإنتب��ه ع حال��ك"، و"بع��دك بتحب��و" و"اإح�شا���س مالين��ي" 

و"متزعل�س مني".

حتول��ت الفنانة احالم اإىل مادة د�شم��ة يف الربامج وامل�شل�شالت يف 
رم�ش��ان 2016 ب�شبب ت�رشفاتها وتعاملها مع اجلمهور وال�شو�شل 
ميديا وب�شبب موقفها االخري من برناجمها الذي عر�س مرة واحدة 
على قناة دبي والذي طالب اجلمهور بوقف عر�شه الن على حد قول 
اجلمه��ور فيه نوع من اال�شتعباد اىل الكثري من االمور وكذلك ب�شبب 
تغريداته��ا عرب توتري.  نا���رش الق�شبي الذي اإفتتح تناول اأحالم يف 
الربام��ج وامل�شل�ش��الت الفنية ع��رب حلقة بعن��وان "الطقاقة"، توالت 
م��ن بعده الربامج وامل�شل�شالت التي تناولتها، وكان اآخرها م�شل�شل 

"ذا كوين". "دكان بو نواف" الذي �شخر من برناجمها 
اأحالم غردت عرب ح�شابها الر�شمي، على خلفية تقليدها يف م�شل�شل 
"دكان بو نواف"، وقالت "هذا العام برعاية امللكة. مقهورين الن 
غ��ريي ما حد يذكرهم حتى بعود كربي��ت. اأنا مب�شوطة واهلل العظيم 

الن ا�شمي حمط لالنظار".

مع انط��الق مدفع االإفطار، يب��داأ املاراثون 
اليوم��ي لدرام��ا رم�ش��ان، وي�شت��ّد اجل��دل 
حول اأف�شل م�شل�ش��ل، وحول النجمة االأكرث 
تاألقًا، وحت�شد بطالت امل�شل�شالت تدوينات 
وتغري��دات االإعجاب والتقدي��ر، بينما على 
اأخري��ات  جنم��ات  تع���س  االخ��ر  الط��رف 
اأناملهن اأ�شفًا بعدما اعتذرن عن م�شل�شالت 

ناجحة جداً الأ�شباب واهية.
روبي تخ�رش امليزان وغادة عادل تتاألق

اخلا���رشة االأكرب يف مو�ش��م دراما رم�شان 
2016 ه��ي النجم��ة املمثلة روب��ي، التي 
ف�شخ��ت يف اللحظ��ات االأخرية عق��د بطولة 
م�شل�ش��ل "امليزان" ليذهب اإىل النجمة غادة 
ع��ادل، وليحق��ق امل�شل�ش��ل ن�شب��ة م�شاهدة 
عالية ج��داً تعّزز من جنومية غ��ادة، بينما 

تكتفي روبي بامل�شاهدة!

يق��ال دوما اإّن النجمة �شابرين لن تتجاوز 
تاأّلقه��ا اال�شتثنائي بدور كوك��ب ال�رشق اأم 
كلثوم. ولك��ن النجمة ليلى عل��وي منحتها 
فر�ش��ة حتطيم هذه املقولة، بعدما اعتذرت 
ع��ن دور حليم��ة يف م�شل�ش��ل اأف��راح القبة، 
للقي��ام ببطول��ة "ه��ي ودافن�ش��ي"، ليذهب 
ال��دور ل�شابرين الت��ي تقّدم حت��ى اللحظة 
درو�ش��ًا يف التمثيل. واالأم��ر نف�شه تكّرر مع 
النجم��ة وفاء عامر، التي رف�شت اال�شتمرار 
ب��دور "اأم هاين" احتجاج��ًا على انخفا�س 
النجم��ة  االأج��ر، لت�شب��ح �شبب��ًا يف تاأل��ق 
القدي��رة �شلوى عثمان. واملوؤّك��د اأّن املمثل 
الكب��ري حمم��ود حمي��دة ي�شاركهم��ا الندم، 
بعدما فرط يف دور �رشحان للنجم ال�شوري 

جمال �شليمان.
الفنان��ة التون�شي��ة درة مل تكن حا�رشة يف 
ذه��ن �شّن��اع م�شل�شل اخل��روج بتاتًا، فهي 
لي�ش��ت البطل��ة الرئي�شية وال حت��ى البديلة، 

وجاءه��ا ال��دور بع��د �شل�شل��ة اعت��ذارات ال 
تتك��رر كث��رياً يف مث��ل ه��ذه امل�شل�ش��الت. 
فاملر�شح��ة االأوىل كانت الفنان��ة ال�شورية 
كن��دة علو�س، ومن بعدها النجمة امل�رشية 
ر�ش��ا امله��دي، ولكنهم��ا اعتذرت��ا الأ�شباب 
خمتلفة، فتّم اختيار النجمة التون�شية درة. 
و�شه��د امل�شل�شل نف�شه اعت��ذار النجمة مي�س 
حم��دان ب�شب��ب ارتباطه��ا بت�شوي��ر "اأمري 
الليل" يف بريوت، لتحّل حمّلها النجمة عال 

غامن.
م�شل�ش��ل الطبال �شهد تاألق��ًا معتاداً للنجمة 
امل�رشي��ة روجين��ا ب��دور الراق�ش��ة اأم��ام 
النج��م اأمري كرارة. ولكن الدور كان مكتوبًا 
ة لنجمة اأخ��رى هي الفنانة  ب�ش��ورة خا�شّ
ريهام عبد الغفور، التي اعتذرت عن بطولة 
امل�شل�شل بعد ان�شحاب خمرجه االأول ماندو 

العدل.
الفنان��ة نيك��ول �شاب��ا فرطت ه��ي االأخرى 

ب��دور مه��ّم ج��داً، بعدم��ا اعتذرت ع��ن اأول 
بطول��ة للنج��م ط��ارق لطف��ي يف م�شل�ش��ل 
"�شهادة ميالد"، لُي�شبح من ن�شيب الفنانة 

دارين حمزة.
املوؤكد اأن الكاتب حممد �شالح العزب اأبدع 
�شيناري��و "اأزم��ة ن�ش��ب" باالأ�شا���س لنجمة 
م�شل�شالته املا�شي��ة الفنانة مي عز الدين، 
لت عدم التعاون  التي فاجاأت اجلميع وف�شّ
مع عزب هذا العام، ليذهب امل�شل�شل كاماًل 
للنجمة زينة، كما ذهبت بطولته من النجم 
االأ�شم��ر هيثم اأحمد زكي اإىل الفنان حممود 

عبد املغني.
الفنان��ة يا�شمن �ش��ربي فرطت يف فر�شة 
موؤك��دة للنجاح، بعدم��ا اعتذرت عن بطولة 
امل�شل�ش��ل املث��ري للج��دل "جران��د اأوتي��ل"، 
ح�شوره��ا  اإثب��ات  يف  رغبته��ا  ب�شب��ب 
�شينمائي��ًا بفيلم العي��د املنتظر "جحيم يف 

الهند" مع النجم حممد عادل امام.

نجمات يشعرن بالندم كل يوم في رمضان بسبب اعتذارهن عن هذه األعمال

بغداد
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صالح الحمداني 

في أمان 
الله

 تق��ول املرحوم��ة - ب��اإذن اهلل - املطرب��ة التون�شية 
ذك��رى، لك��ن: "القل��وب تغ��ريت" !  اأما ال�شي��دة فريوز 
فتق��ول: "اأ�شامينا .. �شو عملوا اأهلينا .. تا لقوها .. �شو 
اإفتك��روا فين��ا .. االأ�شام��ي كالم .. �شو خ���س الكالم .. 
عنين��ا هّن اأ�شمين��ا .." كان عمنا الكب��ري علي الوردي 
من اأ�شهر املعرت�شن على تغيري ا�شماء املدن والقرى 
واملحافظ��ات، الت��ي تتغ��ري م��ع اأي تغ��ري �شيا�ش��ي، 
فاملحافظ��ة عل��ى عراقة اال�شماء يف بل��د مثل العراق 
�شيء مهم، خا�شة اأن اال�شماء اجلديدة غالبا ما تكون 
متملق��ة ومبال��غ فيها.  لع��ل مدينة الث��ورة يف بغداد 
مث��ال �ش��ارخ على ع��دم ثب��ات الت�شمي��ة، واملبالغة 
يف الطاع��ة جعلت م��ن جماهري معينة ترب��ط ت�شمية 
املدين��ة بق��ادة معينن، ال ه��م من موؤ�ش�ش��ي املدينة 
واله��م من اأهله��ا! يف عهد الديكتات��ور �شدام ح�شن، 
ابتك��رت مكائ��ن التملق ت�شمية جدي��دة ا�شتخدمت يف 
بغداد واق�شد هنا "�شدامي��ة الكرخ" لتلتقطها ماكنة 
متلق اخرى يف اجلن��وب، ولتغرّي ت�شمية مدينة القرنة 
اىل "�شدامي��ة القرن��ة" وه��ي ت�شمي��ة م�شحك��ة، و لو 
ا�شتمر �شدام يف حكمه الأم�شت كل املدن تت�شمى هكذا 
باإ�شم��ه، ابتداء م��ن �شدامية الفاو وانته��اء ب�شدامية 
زاخ��و م��رورا ب�شدامية عف��چ ! الت�شمي��ات املتملقة ال 
ت��دوم طوياًل، فالعقل اجلمع��ي للنا�س يتقبل ت�شميات 
ويرف���س اخ��رى. فالذين فر�شوا ا�شم��اء قادتهم على 
)م�شت�شفى �ش��دام العام( مثال يف اأك��رث من حمافظة، 
لتل��ك  واأ�ش��اوؤوا  الت�شمي��ة  فر���س  معرك��ة  خ���رشوا 
ال�شخ�شيات، الت��ي ال هي من بنت وال هي �شخ�شيات 
طبي��ة! وكذا يف اطالق ت�شمية ) حي احل�شن الع�شكري( 
عل��ى اك��رث من ح��ي ع�شك��ري يف اكرث م��ن حمافظة، 
والذي انتهى للت�شمية القدمية التي مل يكن هناك مربر 
لتغريه��ا ا�شال. حتى ت�شمية مثل )ح��ي البعث( بقيت 
رغ��م كراهة هذا اال�شم وحالوة الت�شمية اجلديدة )حي 
الغدي��ر( ! املبالغ��ة يف التمل��ق واالبت��زاز الديني بعد 
�شقوط النظام و�شلت لدرجة تغيري ا�شم مدر�شة )ثورة 
الع�رشي��ن( مثال وهو ا�ش��م ال ميثل النظام ال�شابق، اىل 
ا�شم دين��ي له رمزية دينية ك��ربى وال يجروؤ ابن اأبوه 
عل��ى االعرتا���س عليه وه��و مدر�شة )الزه��راء( عليها 
ال�ش��الم ! ت�شونام��ي االعرتا�س على اق��رتاح ا�شتبدال 
ا�ش��م حمافظة بابل اىل حمافظ��ة االمام احل�شن، جعل 
املقرتحون واملهللون ي�شحبون اقرتاحهم، ثم يربرون 
ب��ان الت�شمية ج��اءت ككنية ال اك��رث، فاالمام احل�شن 
كان ك��رمي بني ها�شم، واهل بابل كرماء با�شتقبالهم 
لزوار احل�شن، وكاأن الكوت وبغداد ودياىل والديوانية 
وال�شم��اوة وغريها م��ن املحافظات تط��رد الزوار وال 
ت�شتح��ق هذا اللق��ب املتملق، الذي ي��راد منه ان يكون 
و�شيل��ة لطم�س ا�شماء تاريخية متث��ل تراثا ان�شانيا ال 
ميك��ن التالعب به. اال�شم��اء املقد�شة ديني��ا يجب ان 
حتفظ له��ا قد�شيتها ومكانتها، ال نريد ان نقراأ ت�شمية 
مث��ل )اأف��ران الزه��راء( اأو )بنچرچي ف��دك( او )مطعم 
احل�ش��ن( ففو�ش��ى الت�شمي��ات ه��ذا فيه ا�ش��اءة اكرث 
مم��ا فيه تقدي���س وتربك، وعل��ى احلكوم��ات املحلية 
التنبه لهذا االمر وعدم اهماله، حتى ال ي�شت�رشي اكرث 
واكرث. الت�شميات املقد�شة يفرت�س ان تبقى حكرا على 
اجلوام��ع واحل�شيني��ات واملدار�س واملكتب��ات العامة 
واالكادمييات، بينما اأهل حم��الت الكعك اأبو ال�شم�شم 
وكراجات الغ�شل والت�شحيم يتخذون ملحالتهم ا�شماء 
جتارية او �شخ�شية منا�شبة، والرزق اوال واخريا على 

اهلل! يف امان اهلل
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الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجل�رنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجل�رنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�س�اق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�سًا الدخ�ل اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء ح�ل خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�سة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات الت�ا�سل الإجتماعي كالفي�سب�ك Facebook بكتابة كلمة اجل�رنال .

تطبيق »الجورنال« متوفر مجانا على كافة الهواتف الذكية
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة
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