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كيدمان تلتقي رامي عياش 

طارق يخرج من السباق الرمضاني 

دخل��ت ال�رشك��ة املنتج��ة مل�سل�س��ل "ح��اوة الدني��ا" 
الذي تق��وم ببطولته هند �س��ري وظافرالعابدين يف 
مفاو�س��ات م��ع الفنان��ة �سريين عبد الوه��اب لتقدمي 
�س��ارة العم��ل خ��ال الأي��ام القليل��ة املقبل��ة.  وج��اء 
اختياره��ا بعد ال�ستق��رار ب�سكٍل مبدئ��ي على كلمات 
ال�سارة التي �سيتم ا�ستخدامه��ا اأي�سا بالرتويج للعمل 
علم��ًا باأنها �ستح�سم موقفه��ا النهائي خال �ساعات.  
ه��ذا وتوا�س��ل "�س��ري" م��ع "العابدي��ن" ت�سوي��ر 
امل�سل�س��ل ب�سكٍل مكّثف خ��ال الف��رتة احلالية للحاق 
بالعر���ض الرم�س��اين ، وانطلق��ت احلمل��ة الدعائي��ة 
اخلا�سة به قبل اأيام.  ترت امل�سل�سل من كلمات واأحلان 

ال�ساعر اأمري طعيمه ومن توزيع املو�سيقي خالد عز،

ح���رشت النجم��ة الأ�سرتالّي��ة نيك��ول كيدم��ان ، 
حف��ل النج��م البنايّن ال�سه��ري رام��ي عيا�ض الذي 
اأحي��اه يف مدين��ة ب��ودروم الرتكّي��ة. وق��د جل�ض 
النجم مع املمثلة العاملّي��ة على الطاولة نف�سها، 
حي��ث حر�ض عل��ى التقاط �س��ورة معها، ن�رشها 
عل��ى ح�سابات��ه الر�سمّي��ة يف مواق��ع التوا�س��ل 

الجتماعي.
ي�س��ار اإىل اأّن رامي عيا�ض ا�ستلم منذ اأيام، جائزة 
اأف�سل مطرب ممثل، واأف�سل اأغنية للعام 2016، 

يف حفل جوائز املوريك�ض دور.
ُيذكر اأّن نيكول �ست�سارك باأربعة اأعمال يف دورة 
العام احلايل التي تقام بني 17 و28 مايو/اأيار.
وت�سارك النجمة يف فيلمني بامل�سابقة الر�سمّية.

رغ��م ط��رح الإع��ان الر�سم��ي مل�سل�سل "ب��ني عاملني"، 
اأعل��ن املمث��ل امل���رشي طارق لطف��ي خ��روج امل�سل�سل 
م��ن ال�سباق الرم�س��اين. واعتذر ط��ارق لطفي جلمهوره 
عل��ى مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي م��ن ع��دم اإمكانية 
النته��اء م��ن امل�سل�س��ل يف املوع��د املح��دد، مم��ا حال 
دون طرح��ه يف رم�سان املقبل. وكتب طارق لطفي عر 
ح�ساب��ه ال�سخ�س��ي عل��ى موق��ع "في�ض ب��وك ": " تعتذر 
اأ���رشة م�سل�سل"ب��ني عامل��ني"، املخ��رج اأحم��د مدحت، 
وال�سيناري�س��ت اأمي��ن مدح��ت، والفنان��ني ط��ارق لطفي 
وه�س��ام �سلي��م ولق��اء اخلمي�سي وفي��درا وح��ازم �سمري 
وجمي��ع �سن��اع العمل جلماهري امل�ساهدي��ن الكرام عن 
ع��دم متكنن��ا من امل�سارك��ة يف �سباق رم�س��ان ٢٠١٧ 

لأ�سباب تتعلق ب�سيق الوقت".
اإحتفظت العا�شمة وا�شنطن بلقب ملكة جمال الوليات املتحدة الأمريكية للعام الثاين على التوايل بتتويج كارا ماكولوغ بهذا اللقب. وهي �شابة 

تبلغ من العمر 25 عامًا وتعي�ش يف منطقة كولومبيا. 
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن , وملتابع����ة اخ����ر امل�ش����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�ش����احة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية , وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

عرب الجهزة الذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ش بنا, واأي�ش����ًا الدخول اإىل اأي �ش����فحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ش����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ش����ة, كما ميكنك 
م�ش����اركة اخلرب اأو اإعادة ن�ش����ره على ح�ش����اباتك اخلا�ش����ة على �ش����بكات التوا�شل 

الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

    

 افتتحت املغنية نوال الزغبي اأوىل الليايل اللبنانية برنامج 
ال��دورة 16 ملهرجان موازين اإيقاعات العامل الذي يعّد اأكر 
واأ�سه��ر مهرجان فني باملغرب. وقدم��ت على مدى اأكرث من 
�ساع��ة على م���رشح النه�سة باقة من اأ�سه��ر اأغانيها، ولقت 
اأح��دث اأغانيه��ا "تول��ع" ت�سفيق��ًا وتفاعًا م��ن احلا�رشين 
وهي الأغنية التي حققت قرابة املليوين م�ساهدة على القناة 
اخلا�سة باملغنية اللبناني��ة مبوقع يوتيوب منذ طرحها يف 
اأبري��ل )ني�س��ان( املا�س��ي. كما غّنت ن��وال �س��ارة امل�سل�سل 
اللبناين "كاراميل" الذي �سيعر�ض على �سا�سات الف�سائيات 
العربي��ة يف �سه��ر رم�سان القادم، وه��ي اأول جتربة لها مع 
اأغ��اين امل�سل�سات التلفزيونية. وباإحلاح من اجلمهور رددت 
اأغنية "مني حبيبي اأنا" التي جمعتها باملغني وائل كفوري 
يف الت�سعين��ات وكان��ت �سبب��ًا يف �سهرتهما مع��ًا. ويف وقت 
�ساب��ق قالت نوال يف موؤمت��ر �سحفي "يل ال���رشف اأن اأكون 
معك��م يف املغ��رب ويف موازي��ن. اأعت��ز ج��داً بامل�ساركة يف 
ه��ذا املهرج��ان الذي اعت��ره مهرجان��ا دولي��ًا وم�ساركتي 
ب��ه اإ�ساف��ة مل�سريتي الفني��ة". وي�س��م برنامج ال��دورة 16 
ملهرج��ان موازين اإيقاع��ات العامل من لبن��ان اأي�سًا فار�ض 
ك��رم الذي يقدم حفل��ه يف 16 مايو )اأيار( وجنوى كرم التي 

تقدم حفلها يف 17 مايو )اأيار(. 

تع��ود الكوميدي��ا الجتماعي��ة الهادف��ة "�سيلف��ي" 
 MBC مبو�سٍم ثالث مع الفنان نا�رش الق�سبي على
يف رم�س��ان، لت��زرع البهجة يف قل��وب امل�ساهدين، 
وتر�س��م البت�سامات على وجوهه��م، يف عمل يجمع 
نخب��ة م��ن جن��وم الكوميدي��ا اخلليجي��ة، وي�س��يء 
باأ�سل��وب نق��دي �ساخ��ر وبّن��اء عل��ى ع��دد م��ن اأبرز 
الق�سايا وامل�ساكل الجتماعية امُللّحة، التي يكتبها 
جمموع��ة م��ن الكتاب حت��ت اإ�رشاف خل��ف احلربي، 
واإخ��راج اأو���ض ال�رشق��ي.  ولعّل اإح��دى مفاجاآت هذا 
املو�سم الإطالة املمي��زة للفنان الكبري عبد احل�سني 
عب��د الر�س��ا ك�سي��ف ���رشف لأول م��رة يف تاريخه 
الفن��ي على بع���ض احللق��ات. ويف هذا ال�سي��اق، اأكد 
عب��د الر�سا على اأن م�ساركته تاأتي تقديراً ملجموعة 
MBC، وعل��ى راأ�سه��ا ال�سيخ وليد ب��ن ابراهيم اآل 
ابراهي��م، معرب��ًا ع��ن �سعادت��ه بالعم��ل جم��دداً مع 
الفن��ان نا���رش الق�سبي والكاتب خل��ف احلربي بعد 

م�سل�سل "اأبو املايني". 

نوال الزغبي تفتتح الليالي اللبنانية 
بمهرجان موازين

"سيلفي" تعود مع ناصر القصبي 
في رمضان


