
ميريام فارس تتجاهل 
األطباء 

روال سعد
 عروس 

جوليا روبرتس في 
جولدن جلوب

هازال كايا تودع 
العزوبية

ع��ادت النجم��ة مريي��ام فار���س للغناء 
رغم حتذير الأطباء لها.

 حي��ث يعتقد انهم طلب��وا منها النتظار 
وق��ت اط��ول بع��د ان  انت���ر خ��ر انها 
تعاين من م�صكل��ة يف اإحبالها ال�صوتية 
واأنه��ا حتت��اج لوق��ت اط��ول لتتح�ص��ن 

ب�صوره نهائية.
 ال انه��ا مل تلت��زم بتعليم��ات الأطب��اء 
واأحيي��ت حفل راأ�س ال�صن��ة يف ابو ظبي 

بعد غياب دام اكرث من 6 اأ�صهر .

انت���ر خ��ر زواج الفنانة رول �صع��د �راً من 
رجل اأعم��ال عرب��ي، لكنها نفت ذل��ك موؤكدة 
انه��ا يف عالق��ة تربطها برج��ل اأعمال لبناين 
واأن زفافه��ا رمب��ا �صيتم قريب��ا كونهما الآن 

يعي�صان مرحلة التعارف.
كم��ا و�صح��ت انه��ا ت�ص��ارك الفن��ان ي��وري 
مرق��دي م�صل�صله��ا "جمنون��ه في��ك" اخ��راج 
 lbc رن��ديل قديح الذي �صيعر���س على �صا�صة
كم��ا ك�صف��ت انها �صتط��رح اغنية بع��د عر�س 

امل�صل�صل املنتظر .

مازال��ت جولي��ا روبرت�س متت��ع بالقدرة على 
خط��ف الأ�ص��واء و بنف�س احليوي��ة والر�صاقة 
من��ذ ٢٩ع��ام من��ذ اول ح�ص��ور له��ا جلوائ��ز 

جولدن جلوب.
حي��ث كان��ت ومازال��ت واح��دة م��ن جنم��ات 
هولي��ود حتى الن التي تتمتع ب�صعبية كبرية 

وحمبني من كافة اأنحاء العامل
م��ا زالت روبرت حت��ى الن تق��دم العديد من 
الأعم��ال ال�صينمائي��ة كان اخ��ر ظه��ور له��ا 
يف حف��ل جول��دن جلوب  حي��ث دخلت قائمة 
تر�صي��ح اف�صل ممثل��ة مل�صل�ص��ل تلفزيوين عن 

.Homecoming م�صل�صل

احتفل��ت ه��ازال كاي��ا ب��وداع العزوبية 
بعد خم�س �صنوات من املواعدة يف حفل 
خا�س م��ع �صديقاتها املقربات واي�صا 
ح���ره خطيبها عل��ي اأتاي ال��ذي اثار 
ده�ص��ة معجبيه��ا حيث ان ف��ارق العمر 

بينهما 14عام  
كما ك�صفت دعوة زفاف هازال كايا عن 

موعد عر�صها يوم 6 فراير املقبل.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

زوجته... الشاب خالد يتفادى 
إحراج مطربة جزائرية 

كيم كارداشيان تنتظر مولودها 
الرابع وهذا موعد االنجاب

رامز جالل "سبع 
البرومبة"

عارضة أزياء تسرق األضواء من مشاهير حفل غولدن غلوب

 " عايزة ورد 
ياابراهيم "

خرج��ت املطرب��ة اجلزائري��ة، فل��ة، عن م�صاعره��ا، واأخ��ذت ت�صتذكر 
عالقتها ال�صابقة مبطرب ال��راي اجلزائري ال�صاب خالد. واأ�صارت فلة 
يف مقابلة مع القناة اجلزائرية الأوىل، اإىل اأنها كانت يف عالقة حب 
م��ع ال�ص��اب خالد، لكن الأم��ر مل يدم "لأن هذه الأم��ور ق�صاء وقدر"، 
بح�ص��ب تعبريه��ا. ومل تتمالك فلة نف�صها اأثن��اء عر�س مقطع غنائي 
له��ا بجان��ب ال�ص��اب خال��د، اإذ ذرفت دموع��ا وهي ت�صتذك��ر عاطفة 
ال�صب��اب جتاه املط��رب ال�صهري ب�"مل��ك الراي". وم��ن جانبه، حاول 
ال�صاب خالد تفادي اإحراج فلة اجلزائرية له، وذلك مب�صاركته �صورة 
ل��ه اإىل جان��ب زوجته عل��ى موقع "اإن�صتغ��رام". وت�صمن��ت ال�صورة، 
عب��ارات توحي بالنفي والرد ال�صمني على فل��ة. وكتب ال�صاب خالد 
ر�صالة ق�صرية اإىل زوجت��ه هي: "حبي الأول وزواجي الأول والأخري 
ون��ور حياتي، اأعطتني 5 اأبناء جميلني، كم��ا اأنها منحتني ال�صعادة 

حتى اأ�صتمر يف اإي�صال الفرح جلمهوري، اأحبك يا �صمرية". 

وافق��ت وف��اء عام��ر للم�صارك��ة يف بطول��ة م�صل�ص��ل "عاي��زة ورد يا 
اإبراهي��م" ال��ذي يتكون من 45 اخراج اأحم��د ح�صن يف جتربة الوىل 
يف الإخ��راج ويكتب��ه مدح��ت الع��دل اىل الن مل يح��دد موع��د الب��دء 
ف��ى الت�صوير وي�صارك ف��ى بطولته حنان مط��اوع ورجاء اجلداوى، 

واإينا�س كامل ومراد مكرم. 
كم��ا تعاق��دت اي�ص��ا للم�صاركة  فى بطول��ة م�صل�ص��ل "حكايتى" مع 
النجمة يا�صمني �صرى م��ن املقرر عر�صه فى �صهر رم�صان املقبل، 
وه��و تاأليف حمم��د عبد املعط��ى واإخ��راج اأحمد �صمري ف��رج واإنتاج 
�صيرنجى، وي�ص��ارك فى بطولته اأحمد حامت، اأحم��د �صالح ال�صعدنى، 

اإدوارد، اأحمد بدير، اإ�صالم جمال، اأحمد جمال �صعيد.
 وحي��ث يك��ون هذا التعاون الث��اين لوفاء عامر م��ع يا�صمني �صرى 

فى الدراما.

كي��م  اأن  ع��دة،،  اإعالمي��ة  تقاري��ر  اأف��ادت 
كاردا�صي��ان وزوجه��ا املغن��ي كاين وي�ص��ت 
اأخ��رى  الراب��ع، م��رة  ينتظ��ران مولودهم��ا 

با�صتخدام اأم بديلة.
ون�صب��ت جملت��ا امل�صاه��ري يو.اإ���س ويكل��ي 
وبيب��ول اإىل م�ص��ادر مقرب��ة م��ن الزوجني 
الق��ول اإن الأم البديلة حام��ل وتنتظر و�صع 
املول��ود يف ماي��و، فيما مل ي��رد ممثلون عن 
جنمة تلفزيون الواق��ع وزوجها مغني الراب 

على طلبات للتعقيب.
وول��دت �صيكاغ��و ثال��ث طفل��ة للزوجني عن 
2018، ورزق  يناي��ر  بديل��ة يف  اأم  طري��ق 
الزوج��ان بطفل��ني اآخري��ن هم��ا ن��ورث )5 

اأعوام( و�صينت )3 اأعوام(.
وجلاأ الزوجان اإىل احلمل عن طريق اأم بديلة 
بع��د اأن حذر الأطباء كاردا�صيان من م�صاكل 

�صحية خطرية بعد اأول طفلني.
وب��داأ وي�ص��ت، ال��ذي ق��ال بع��د اجتم��اع مع 
اإن��ه  ترام��ب،  دونال��د  الأمريك��ي،  الرئي���س 
�صين��اأى بنف�صه ع��ن ال�صيا�صة، الع��ام اجلديد 
ب�صل�صل��ة م��ن التغري��دات الت��ي توؤك��د دعمه 

للرئي�س اجلمهوري.
وكت��ب وي�صت عل��ى "تويرت" ي��وم الأول من 
يناير "ترام��ب اإىل النهاية"، واأكد اأنه يعتزم 
الغن��اء مرتدي��ا قبع��ة عليها �صع��ار "اجعلوا 

اأمريكا عظيمة جمددا".

انته��ى الفنان رامز جالل م��ن ت�صوير %70  من 
فلم��ه اجلديد "�صبع الرومبة"  حيث تبقى10 اأيام 
ويت��م النتهاء ب�صكل كامل متهيداً لطرحه يوم 30 
يناير اجلارى  للمناف�صة فى مو�صم اإجازة منت�صف 

العام الدرا�صى.
كم��ا يعمل فريق العمل ب�ص��كل مكثف لالنتهاء من 
الت�صوي��ر وجتهيز الفلم للعر���س قبل موعد طرحه 
ب��دور العر���س، اي�صا يفك��ر القائم��ون على العمل 
يف تغي��ري ا�ص��م الفيل��م ومت فعلي��ا ط��رح اأكرث من 

ا�صم جديد ولكن مل يتم 
ح�صم الأمر حتى الن
تاألي��ف  م��ن  الفيل��م 

لوؤى ال�صيد، 
واإخراج حممود 

كرمي وبطولة 
رامز جالل، 

جميلة عو�س، 
حممد عبد 

الرحمن، 
بيومى 

فوؤاد، 
حممد 

ثورت، 
مها اأبو 

عوف .

اأ�ص��دل ال�صت��ار قب��ل قلي��ل عل��ى حفل توزي��ع جوائز 
غول��دن غل��وب يف ن�صخته��ا ال�صاد�ص��ة وال�صبع��ني، 
وال��ذي يعد واحداً م��ن اأهم الحتف��الت يف �صناعة 
الرتفي��ه وموؤ���راً عل��ى حظ��وظ الأعم��ال املتوج��ة 
في��ه، للف��وز بجوائ��ز الأو�ص��كار يف وق��ت لحق من 
الع��ام اجل��اري. وقدمت احلفل يف ن�صخت��ه ال�صاد�صة 
 The" وال�صبعني املمثلة �صان��درا اأوه جنمة م�صل�صل
  BBC America Killing Eve" م��ن �صبك��ة 
اإىل جانب الكومي��دي اأندي �صامبريغ، وحمل العديد 
م��ن املفاج��اآت وكان له��ذا احلف��ل اأهمي��ة خا�ص��ة 
للعرب، بعد فوز امل�ري رامي مالك بجائزة اأف�صل 
Bohemian Rha p"  ممث��ل عن دوره يف فيلم
sody"، كم��ا دخ��ل الفيلم اللبن��اين "كفر ناحوم" 
للمخرجة نادين لبك��ي املناف�صة على جائزة اأف�صل 
roma به��ذه  فيل��م اأجنب��ي، الت��ي فازبه��ا فيل��م 

اجلائزة.
اأوًل:  الأعمال املر�صحة لفئة الأفالم 

Black Panther/Blac p  اأف�صل فيلم درامي:
 kKlansman/ Bohemian Rhapsody/
 If Beale Street Could Talk/ A Star Is

Born
اأف�ص��ل ممث��ل يف فيل��م �صينمائي – درام��ي: براديل 
 At – ويلي��ام داف��و/A Star Is Born – كوب��ر
 Boy – هيدج��ز  Eternity’s Gate/لوكا���س 
 Bohemian  – مال��ك  Erased/رام��ي 
Blac p – Rhapsody/جون ديفيد وا�صنطن 
kKansman//اأف�ص��ل ممثلة يف فيلم �صينمائي 
– The Wife/لي��دي  – درام��ي: جل��ني كلو���س 
غاغ��ا – A Star Is Born/نيك��ول كيدم��ان – 
 Can You – Destroyer/ميلي�ص��ا مكارث��ي 
 A – باي��ك  Ever Forgive Me?/روزمان��د 
Private War/اأف�ص��ل ممث��ل ب��دور م�صاعد يف 
 Green  – عل��ي  ماهر�ص��ال  �صينمائ��ي:  فيل��م 
 Beautiful Boy – تيموث��ي ت�صامليت/Book

اآدم درايف��ر – BlacKkKansman/ريت�ص��ارد 
 Can You Ever Forgive  – غران��ت  اإي. 
ممثل��ة  Vice/اأف�ص��ل   – روكوي��ل  Me?/�ص��ام 
ب��دور م�صاع��دة يف فيل��م �صينمائ��ي:  اإمي��ي اآدام��ز 
– First Man/ريجين��ا  – Vice/كل��ري ف��وي 
كين��غ – If Beale Street Could Talk/اإميا 
 The – ريت�صل ويز/The Favourite – صت��ون�
Favourite/اأف�صل خم��رج يف فيلم �صينمائي:/
– A Star Is Born/األفون�ص��و  كوب��ر  ب��راديل 
 Green – فاريل��ي  – Roma/بي��رت  ك��وارون 
Book �صبايك يل – BlacKkKansman/اآدم 
ماكاي – Vice اأف�ص��ل فيلم كوميدي اأو مو�صيقي: 
 Crazy Rich Asians/ The Favourit/
Green Book/ Mary Poppins R p

turns
اأو  – كومي��دي  اأف�ص��ل ممث��ل يف فيل��م �صينمائ��ي 

مو�صيقي:
كري�صتي��ان بي��ل – Vice/لنيpمانوي��ل مريان��دا 
Mary Poppins Returns/فيج��و   –
مورتين�ص��ني – Green Book/روبرت ريدفورد 
– The Old Man & the Gun/ج��ون �صي. 
رايل��ي – Stan & Ollie/اأف�ص��ل ممثل��ة يف فيلم 
�صينمائ��ي – كومي��دي اأو مو�صيق��ي: اإميلي بالنت – 
Mary Poppins Returns/اأوليفي��ا كوملان 
 Eighth – اإيل�ص��ي في�ر/The Favourite –

Tully – Grade/ت�صارليز ثريون 
/Crazy Rich Asians  – وو  كون�صتان���س 
 Incredibles 2  Isle of :اأف�صل فيل��م اأمني�ص��ن

Dogs
Mirai  Ralph Breaks the Internet

SpiderpMan: Into the Spiderp
Verse

اأف�صل مو�صيقى ت�صويرية اأ�صلية يف فيلم �صينمائي:
 A Quite Place  Isle of Dogs  Black
 Panther  First Man  Mary Poppins

Returns

 Black :اأف�ص��ل اأغني��ة اأ�صلية يف فيل��م �صينمائ��ي
 Panther  Dumplin A Private War
Boy Erased A Star Is Born اأف�ص��ل ن�س 
 Roma The Favourite :يف فيل��م �صينمائ��ي
 If Beale Street Could Talk Vice

Green Book
 Girl Never اأف�ص��ل فيل��م اأجنب��ي: كف��ر ناح��وم
اأم��ا   Look Away Roma Shoplifters
بالن�صب��ة لالئح��ة الفائزي��ن ع��ن فئ��ة امل�صل�ص��الت: 
 The Americans درام��ي:  م�صل�ص��ل  اأف�ص��ل 

Bodyguard Homecoming
 Killing Eve Pose

اأف�ص��ل ممثل يف م�صل�صل درام��ي: جي�صون بيتمان – 
Homecoming – Ozark �صتيفان جيم�س 

ريت�ص��ارد مادي��ن – Bodyguard بيلي بورتر – 
Pose

ماثي��و ريي�س – The Americans اأف�صل ممثلة 
Ou p –  يف م�صل�ص��ل درام��ي: كايرتيون��ا بالف��ي

lander
The Handmaid’s Tale – اإليزابيث مو�س

روبرت���س  جولي��ا   Killing Eve – اأوه  �صان��درا 
 The  – رو�ص��ل  ك��ريي   Homecoming  –
 Barry :اأف�ص��ل م�صل�ص��ل كومي��دي American
 The Good Place Kidding The

Kominsky Method
اأف�ص��ل   The Marvelous Mrs. Maisel
ممثل يف م�صل�صل تلفزي��وين – كوميدي اأو مو�صيقي: 
 Who Is America – صا�ص��ا ب��ارون كوه��ني�
 – دوغال���س  ماي��كل   Kidding  – كاري  جي��م 
The Kominsky Method دونال��د جلوف��ر 

 Barry – – Atlanta بيل هادر 
اأف�ص��ل ممثل��ة يف م�صل�ص��ل تلفزي��وين – كوميدي اأو 

مو�صيقي:
كري�صت��ني بي��ل – The Good Place كاندي��ك 
بريج��ن – Murphy Brown األي�ص��ون ب��ري – 
The Marve p – ريت�ص��ل برو�صناهان Glow

 Will & – ديرا مي�صينغ ous Mrs. Maisel
Grace

اأف�ص��ل م�صل�ص��ل تلفزيوين حمدود اأو فيل��م تلفزيوين: 
 The Alienist The Assassination of
 Gianni Versace: American Crime
 Story Escape at Dannemora Sharp
 Objects A Very English Scandal
اأف�ص��ل ممث��ل يف م�صل�ص��ل تلفزيوين حم��دود اأو فيلم 
Genius: P p –  تلفزي��وين: اأنتوني��و بانديرا���س
– The Alienist دارين  casso دانيال برهول 
 The Assassination of Gianni – كري���س
 Versace: American Crime Story
 Patrick Melrose – بانديكي��ت كامربات���س

A Very English Scandal – هيو غرانت
اأف�ص��ل ممثل��ة يف م�صل�صل تلفزيوين حم��دود اأو فيلم 

Sharp Objects – تلفزيوين: اإميي اآدامز
Escape at Dannem p –  باتري�صيا اأركويت

ra
 The – لورا ديرن Dirty John – ك��وين بريتون

Seven Seconds – Tale ريجينا كينغ 
اأف�صل ممثل م�صاع��د يف م�صل�صل تلفزيوين حمدود اأو 
 The Kominsky – فيل��م تلفزيوين: اآلن اآرك��ن

Method
ك��ريان كولك��ني – Succession اإيدج��ار رامريز 
 The Assassination of Gianni  –
Versace: American Crime Story بني 
وي�صاو – A Very English Scandal هيرني 

Barry – وينكلر
اأف�صل ممثلة م�صاعدة يف م�صل�صل تلفزيوين حمدود اأو 
The Ma p –  فيلم تلفزيوين: األيك�س بورن�صتاين
velous Mrs. Maisel باتري�صي��ا كالرك�ص��ون 
 The – ك��روز  بينالوب��ي   Sharp Objects –
 Assassination of Gianni Versace:

American Crime Story
ييف��وين   Westworld  – نيوت��ن  ثان��دي 

The Handmaid’s Tale – صرتافو�صكي�

ت��وج رواد مواق��ع التوا�ص��ل الجتماعي عار�ص��ة الأزياء، 
كيلي��ث كوث��رت، الت��ي اختارته��ا �رك��ة مي��اه "فيجي"، 
اأحد رعاة حفل جوائ��ز غولدن غلوب 2019، لتقدمي املياه 
لنجوم هوليوود عل��ى ال�صجادة احلمراء، مبنحها لقب ملكة 

حف��ل هذا العام، بعد ظهورها يف اأكرث ال�صور التي جمعتها 
مع جنمات هوليوود مثل نيكول كيدمان، وريت�صارد مادن 

وغريهما.
وتفاع��ل رواد مواقع التوا�صل الجتماعي بتعليقاتهم على 
عار�ص��ة الأزياء، وتعبريات وجهه��ا التي ظهرت يف جميع 
ال�ص��ور، ما دفع العديد من املتابعني  اإىل التنبوؤ بح�صولها 
عل��ى بطول��ة فيل��م اأو اجت��ذاب الأ�ص��واء اإليه��ا بعي��داً ع��ن 
م�صاه��ري احلفل، مبجرد انتهائه، بع��د اأن اجتاحت �صورها 

مواقع التوا�صل الجتماعي.  
واأ�ص��ادت جمل��ة غالم��ور بق��درة عار�ص��ة الأزي��اء عل��ى 
ال�صتف��ادة م��ن املوقف ل�صاحله��ا قائلة: "ه��ذه ال�صيدة مل 
تر�ص��ح لأي عمل فني اأو جائزة، اإل اأنها جنحت يف احلقيقة 

يف خطف الأ�صواء".

أبرز الفائزين بجوائز غولدن غلوب 2019 برسالة 
إلى

وفاء 
عامر

االن , وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية , ولخدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) الجورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق 
الخ��اص بن��ا، وأيضاً الدخ��ول إىل أي صفحة وق��راءة تعليقات الق��راء حول خ��رٍب أو برنامٍج معني 
وأيض��اً كتاب��ة آرائ��ك الخاصة، كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إع��ادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة 

عىل ش��بكات التواصل اإلجتامعي كالفيس��بوك Facebook بكتابة كلمة الجورنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان االنتشار 
احجز اعالنك االن

االعالن يف جم���������يع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن يف املوقع ق������سم PDF  بصورة دامئة

يعرض  االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل
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بغداد – مالذ االوسي

ُ
الفنانة العراقية شذى حسون بفستان ابيض قصير وشوز تحفه في تصوير كليب جديد


