
سعد رمضان وعالقته العاطفية

صابر الرباعي يستذكر والده

أيمن زيدان يكشف الحقيقة 

فايز المالكي ينقذ باكستاني 

ما زال يتصدر 
اإليرادات

عبد الرازق تلجأ لعملية
جراحية لتخفيض وزنها 

"الال الند" يتصدر ترشيحات 
غولدن غلوب

حت��دث النج��م اللبن��اين �ضع��د رم�ضان ع��ن حياته 
العاطفية، موؤكداً انه ارتبط بفتاة منذ حواىل ال�ضنة، 
حي��ث قال "قريب��ًا �ضنعلن ع��ن خطوبتن��ا ر�ضميًا"، 
م�ض��راً اإىل اأنه��ا م��ن خ��ارج الو�ض��ط الفن��ي. واأك��د 
 One Lebanon خ��ال م�ضاركته يف مهرج��ان
انه ق��د يتجه اإىل التمثي��ل، "اأتلق��ى عرو�ضًا كثرة، 
وُعر�ضت علّي اأخراً بطولة فيلم وهو ُيعر�ض حاليًا 
يف ال�ض��االت، ولكن��ه لاأ�ض��ف مل يك��ن العمل الذي 
�ضي�ضي��ف اإيّل". وع��ن جناح وا�ضتم��رار النجوم بعد 
م�ضاركتهم يف برامج املواهب، قال: "قبل كل �ضيء 
ه��و توفيق من رب العاملني، ورمب��ا اخلطوات التي 

اأُقبل عليها مدرو�ضة ول�ضت مت�رسعًا يف قراراتي.

ن�رس النجم التون�ضي �ضابر الرباعي �ضورة لوالده 
الراح��ل عرب ح�ضابه اخلا���ض على موقع التوا�ضل 
االجتماع��ي اإن�ضتغ��رام وذل��ك اإحياًء من��ه لذكرى 

وفاته الثالثة.
ج��اء  مع��ربة  بجمل��ة  ال�ض��ورة  اأرف��ق  �ضاب��ر 
فيها:"اليوم الذك��رى الثالثة لوفاة والدي الهادي 
الذي علمني كل مع��اين احلياة، �ضورتك يف قلبي 
باقي��ة لاأبد اأبي وروح��ك يف جنات اخللد اإن �ضاء 

اهلل. اهلل يرحمك".
يذك��ر اأن النج��م التون�ضي كان قد اأطل��ق منذ اأيام 
قليل��ة اأغنيت��ه اجلدي��دة الت��ي حملت عن��وان "اأنا 

بحن" وقد اأهداها لروح الراحلة الكبرة وردة.

ع��رّب النج��م ال�ض��وري اأمي��ن زي��دان ع��ن �ضخط��ه 
وغ�ضبه م��ن ال�ضائعات املتاحق��ة التي تطارده، 
والت��ي ك��ان اآخره��ا اإ�ضابت��ه مبر���ض ال�رسطان 
اخلبيث، وذلك بعد خ�ضارته الكثر من وزنه. فبعد 
اأن ك��ان قد نفى منذ قرابة ال�ضهر والن�ضف �ضائعة 
وفاته كتب زيدان عرب ح�ضابه اخلا�ض على موقع 
التوا�ض��ل االجتماع��ي في�ضبوك يق��ول:  "اأما حان 
الوقت اأن يتوقف البع�ض عن مطاردتي ب�ضائعات 
املوت والزواج ؟ دعونا نكمل م�ضوار عمرنا بهدوء 
اذ يكفين��ا ما نواجهه م��ن حتديات يف ظل احلرب 
اجلائرة على وطننا ..وحتديات املهنة نف�ضها ...ال 

اأدري كيف جتدون الوقت لكل هذا ال�ضخف.

وفى الفنان ال�ضعودي فايز املالكي بوعده الذي اأتى 
مكلف��ًا من الناحية املادية، لكن برهن عن اإن�ضانيته 
العالي��ة، وذلك بع��د اأن دفع الدية املالي��ة عن الوافد 
الباك�ضت��اين ال��ذي يعم��ل يف ال�ضعودي��ة والذي كان 
�ضيق��دم على بيع كليته ليدفع االأموال الأهل ال�ضحية 
ال�ضعودي التي ت�ضبب بوفاته اإثر حادث �ضر وقع يف 
مدين��ة الطائف.  ووفق الفيديو ال��ذي ن�رسه املالكي 
فق��د قام بدف��ع مبلغ 247 األف ري��ال، اأي ما ُيعادل 
64 األف دوالر يف ق�ضم ال�رسطة، واأعلن عرب تغريدة 
كتبه��ا اأن م�ضكلة الباك�ضتاين قد ُحلت.  ترحيبًا كبراً 
م��ن قب��ل النا�ضط��ني وقد ت���رس ها�ضت��اغ “#فايز_
املالكي_يدفع_ديه_ر�ضتم املوا�ضيع املتداولة عرب 

موقع تويرت.
نالت مادونا جائزة "امراأة العام" التي متنحها جملة بيلبورد لكن جنمة البوب احلائزة على جائزة غرامي �سبع مرات قالت اإن اأحد اأكرب التحديات 

التي تواجهها هي اأن تكون اأمًا جيدة.

   ت�ض��در فيلم الر�ض��وم املتحركة ثاثي االأبع��اد "موانا"، اإيرادات 
دور ال�ضينم��ا يف اأمرك��ا ال�ضمالية لاأ�ضبوع الثال��ث على التوايل، 

ح�ضبما اأظهرت تقديرات ا�ضتوديوهات ال�ضينما.
وحق��ق الفيل��م، ال��ذي ي�ض��ارك يف اداء ا�ض��وات �ضخ�ضياته كل من 
دواين جون�ضون واأويل كارافالو ونيكول �ضرزينجر، اإيرادات بلغت 

8ر18 مليون دوالر.
وج��اء يف املرك��ز الث��اين الفيل��م الكومي��دي "اأوف���ض كري�ضما���ض 
بارتي"، الذي ي�ضارك يف بطولته كل من جينفر اأني�ضتون وجا�ضون 

بيتمان واأوليفيا مان، حمققًا ايرادات بلغت 17.5 مليون دوالر.
وتراج��ع اإىل املرك��ز الثال��ث فيل��م االإث��ارة واملغام��رات واخليال 
العلم��ي "فانتا�ضتي��ك بي�ضت�ض اند وير تو فاين��د ذم"، الذي ي�ضارك 
يف بطولت��ه ك��ل م��ن اإي��دي ريدماي��ن وكول��ن فاري��ل و�ضامانث��ا 

مورتون، باإيرادات بلغت 10.8 مليون دوالر.

ك�ضف��ت م�ضادر مقرب��ة من النجمة غ��ادة عبد الرازق 
عن خ�ضوعها لعملية "تدبي�ض املعدة".

 وذل��ك بع��د ظهورها يف احللق��ات االأوىل من برنامج 
"اأراب كا�ضتينج" بزيادة وزن كبرة.

واأ�ضاف��ت امل�ض��ادر يف تقاري��ر �ضحفي��ة اأن غ��ادة 
عب��د الرازق كان��ت تعاين موؤخ��راً من حال��ة "�ضهية" 
يف تن��اول الطعام، م�ض��رة اأنها تتواج��د حاليًا بدبي 
لق�ض��اء ف��رتة النقاه��ة بع��د العملي��ة الت��ي خ�ضع��ت 
له��ا كي ت�ضتطي��ع ال�ضيطرة على �ضهيته��ا يف تاأاأناول 

الطع��ام.
غ��ادة ملتزمة حاليًا بنظام غذائي �ضحي ومن املقرر 
اأن تظه��ر يف احللق��ات املبا���رسة يف برنام��ج "اأراب 

كا�ضتينج" بوزنها اجلديد.

بخطوة جريئة وغر م�ضبوق��ة �ضارك الفنان العراقي همام 
ال��ذي يعر���ض عل��ى قن��اة   )Arab Idol( يف برنام��ج 
)MBC( بع��د اأك��ر م��ن ع�رسة اع��وام م��ن دخوله جمال 
الغن��اء وبدء م�ضرت��ه الفنية، بخط��وات مدرو�ض��ة لتو�ضيع 
قاعدت��ه اجلماهرية والنت�ضار اأك��ر على امل�ضتوى املحلي 
والعربي اإميان��ًا منه باأهمية الربنامج وانت�ضاره الكبر يف 

جميع اأنحاء العامل العربي.
وح�ض��د ثم��ار م�ضاركت��ه يف )Arab Idol( بع��د ظهوره 
بحلق��ة االختب��ارات حي��ث غن��ى مقطع م��ن اغني��ة الفنان 
العراق��ي الراح��ل ناظ��م الغزايل )اق��ول وقد ناح��ت بقربي 
حمام��ة( مل��دة ث��اث ع���رسة ثاني��ة فق��ط، نال فيه��ا على 
اعج��اب جلنة التحكي��م املكونة من وائل كف��وري ونان�ضي 
واح��ام وح�ض��ن ال�ضافع��ي وامل�ضاهدين، وب��داأ م�ضواره يف 

الربنامج بنجاح مبهر. 
ويف مرحل��ة الت�ضفيات قبل بدء حلق��ات البث املبا�رس 

غن��ى همام اغني��ة )عرتن��ي بال�ضيب( للفن��ان ناظم 
الغ��زايل، واذه��ل جلن��ة التحكي��م باإ�ضلوب��ه اخلا�ض 
وطريق��ة غنائ��ه وبذل��ك اأ�ضب��ح امل�ض��ارك العراق��ي 
الوحي��د الذي تاأهل اىل حلقات الب��ث املبا�رس، وقال 

هم��ام اجلميع ك��ان متوتر لكني كن��ت اأغني كاأين يف 
حفلة. 

وحظي هم��ام بدعم �ضعبي كبر وك�ض��ب مب�ضاركته يف 
الربنامج حب واعجاب امل�ضاهدين باطاالته املتميزة 
واالنيق��ة وخامة �ضوت��ه وا�ضلوبه اخلا�ض، ومل يقت�رس 

الدع��م عل��ى امل�ضاهدين فقط الذين اأطلق��وا " ها�ض تاك 
" #كلنا_هم��ام، ب��ل حظي على الدع��م من جنوم كبار 

اأمث��ال اأم��ر الط��رب �ضاب��ر الرباع��ي والفن��ان العراقي 
ح��امت العراقي والفنان العراق��ي ماجد املهند�ض و الفنان 

العراق��ي وليد ال�ضامي والفنان حممد عبد اجلبار و املخرج 
ع��اء االأن�ضاري و الكثر م��ن الو�ضط ال�ضحفي و االعامي 

والفني . 
هم��ام ابراهي��م م��ن موالي��د بغ��داد الع��راق، حا�ض��ل على 

دبل��وم مو�ضيق��ى م��ن معه��د الدرا�ض��ات 
�ضخ�ضيت��ه  الع��راق،  يف  املو�ضيقي��ة 

الهادئة واملرح��ة جتعله قريبًا من 
جميع النا�ض واالأ�ضدقاء. يحاول 
همام اإدخال ال�ضعادة، من خال 
�ضوته اإىل قلوب كل امل�ضاهدين، 
خا�ض��ة اأ�رست��ه الت��ي اآمن��ت به 
ووثقت مبوهبته املميزة، فكانت 
م��ن اأول امل�ضجع��ني ل��ه خلو�ض 

.)Arab Idol( جتربة
�ضارك بالعديد م��ن املهرجانات 

م��ن  الكث��ر  واحي��ا  العربي��ة 
االول  البوم��ه  احلف��ات، 

م��ع  بالتعاق��د  وك��ان  )هم��ام(  بعن��وان 
والتوزي��ع،  لانت��اج  روتان��ا  �رسك��ة 
واطلق البوم��ه الثاين بعن��وان )خلي 
انت��اج �رسك��ة مي��وزك  بال��ك( م��ن 
ني�ض��ن وتوزي��ع باتين��وم ريكوردز، 
ت�ضمن على اغ��اين باللهجة اخلليجية 
والعراقية واللبنانية اي�ضا، غنى همام 
يف حف��ات خمتلفة مع كاظ��م ال�ضاهر 

وراغب عامة ومراون خوري . 
ا�ض��در ع��دة كليبات ك��ان اخره��ا كليب 
)ليته��م( م��ن كلم��ات حام��د الغرب��اوي، 
واإنت��اج  العام��ي  احل��ان وتوزي��ع عم��ار 
يف  م�ضاركات��ه  واآخ��ر   "M Double"
مهرج��ان،  كان��ت  الغنائي��ة  املهرجان��ات 
"اجلزائر"، و"وهران". "ق�ضنطينة"،  "جميلة"، 

�ضفحت��ه  ع��رب  امتنان��ه  ع��ن  هم��ام  ع��رب 
ال�ضخ�ضي��ة عل��ى الفي�ضبوك يف من�ضور 
حيث ق��ال "�ضكًرا على ع�رسات بل 
مئات الر�ضائل الت��ي و�ضلتني 
اأك��رب مبحبتكم  من االأحب��ة، 
وان �ض��اء اهلل اك��ون �ضبب 
ر�ض��م ب�ضمة �ضغرة على 
ا�ضم  وجوهك��م، وارف��ع 

بلدي العراق عاليا"
حل��م  ع��ن  وبعي��داً 
يحل��م  النجومي��ة، 
يع��ود  ب��اأن  هم��ام 
احل��ب  بل��د   ، وطن��ه 
يع��ّم  واأن  واالإخ��اء، 
ج��مي��ع  ال�ض���ام 
ء  ن����ح�����ا اأ
ط��ن  ل����و ا

العربي.
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بغداد – انور الصالحي

االن , وملتابعة اخر امل�س����تجدات التي تظهر على ال�س����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�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتابة اآرائك اخلا�س����ة, كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل االإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

  "Arab Idol" كلنا_همام.. هشاتاك أطلقه جماهير همام لدعمه في#

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً
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   ت�ض��در الفيل��م الرومان�ضي الغنائي "الال الن��د" تر�ضيحات جوائز 
غولدن غلوب اليوم االإثنني، ب�ضبعة تر�ضيحات بينها تر�ضيح يف فئة 
اأف�ض��ل فيلم مو�ضيقى اأو كوميدي، بينم��ا قاد الفيلم امل�ضتقل "مون 

اليت" قائمة تر�ضيحات االأفام الدرامية ب�ضتة تر�ضيحات.
ون��ال "الال الند" تر�ضيحات لبطليه اإميا �ضتون وريان غو�ضلينغ يف 
فئتي اأف�ضل ممث��ل وممثلة يف فيلم كوميدي اأو مو�ضيقي بينما نال 
املخرج والكاتب دمييان ت�ضازيل تر�ضيحني يف فئتي اأف�ضل خمرج 

واأف�ضل �ضيناريو.
وتر�ض��ح فيلم "م��ون اليت" الذي تدور ق�ضته ع��ن �ضبي اأ�ضود فقر 
يواج��ه م�ضك��ات جلائ��زة اأف�ض��ل خمرج واأف�ض��ل �ضيناري��و لباري 
جنكين��ز بينما ر�ضحت املمثلة ناعومي هاري�ض واملمثل ماهر�ضاال 

علي يف فئتي التمثيل امل�ضاعد.
ويناف���ض "الال الن��د" اأفام مث��ل "توينتيث �ضنت���رسي ومين" وهو 
ق�ض��ة اأم متح��ررة وفيلم البطل اخلارق البذيء "دي��د بول" والفيلم 
الغنائ��ي "فلورن�ض فو�ضرت جنكين��ز" وفيلم "�ضينغ �ضرتيت" يف فئة 

اأف�ضل فيلم كوميدي اأو مو�ضيقي.
اأم��ا "مون اليت" فيتناف�ض مع اأفام مث��ل "هاك�ضو ريدج" و "هيل 
اأور ه��اي ووتر" و "لي��ون" و"مان�ض�ضرت باي ذا �ضي" يف فئة اأف�ضل 

فيلم درامي.
ويخت��ار اأك��ر م��ن 90 �ضحافي��ًا يف رابط��ة هولي��وود لل�ضحاف��ة 
االأجنبي��ة جوائ��ز غولدن غل��وب. و�ضتعل��ن اأ�ضم��اء الفائزين يوم 8 
يناي��ر )كانون الث��اين( يف حفل �ضيبث تلفزيوني��ا و�ضيقدمه املذيع 

جيمي فالون.

ك�ض��ف اأخ��راً النجم الرتك��ي ب��وراك اأوزت�ضيفيت وحبيبت��ه النجمة 
الرتكي��ة فهرية اأوج��ن عن موع��د زفافهما املنتظر اأن��ه �ضيقام يف 

�ضهر يوليو لعام 2017م.
كذل��ك اأكد النج��م الرتكي بوراك اأوزت�ضيفي��ت اأن حفل خطوبته على 
حبيبت��ه النجمة الرتكية فهرية اأوجن �ضتك��ون يف اأملانيا اأما حفل 

زفافهما ف�ضيكون يف ا�ضطنبول.
�ضغل بوراك اأوزت�ضفي��ت مواقع التوا�ضل االجتماعي طويًا بحقيقة 
عاقت��ه العاطفية بالنجمة الرتكية فهرية اأوجن التي باتت خمفية 

لفرتة طويلة جداً اإىل اأن ك�ضفا احلقيقة موؤخراً.
�ضه��ر الع�ض��ل للثنائ��ي الرتك��ي ب��وراك اأوزت�ضيفيت وفهري��ة اأوجن 
�ضيكون يف اإحدى دول ال�رسق االأق�ضى من دون حتديد اأي تفا�ضيل 

جديدة.
التق��ى بوراك اأوزت�ضيفيت بفهرية اأوجن يف عمل واحد وهو م�ضل�ضل 
"طائر النمنمة" وقد ن�ضاأت من هناك عاقة عاطفية قوية جعلتهما 

ثنائي تركي حمط اأنظار الكثرين.
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بوراك وفهرية  يكشفان موعد زفافهما


