
حقيقة خالف محمد رمضان 
وعادل إمام

حملة "أنا أيضًا" تطارد كاسي 
أفليك في برلين

خالد يوسف يكشف 
حقيقة هروبه خارج مصر

احالم تتعرض لموقف محرج 
في قطر

ك�ض��ف الفن��ان امل�رصي حمم��د رم�ضان ع��ن حقيقة 
الأنب��اء التي حتدث��ت عن وجود خ��اف بينه والنجم 
ع��ادل اإم��ام، بع��د اإزال��ة ا�ض��م "الزعي��م" م��ن م�رصح 

اأحدث م�رصحياته. "الهرم" اأين �ضيعر�ض رم�ضان 
وق��ال حمم��د رم�ض��ان، يف مقابل��ة بث��ت عل��ى قناة 
"ON E"، اإن��ه مل يك��ن �ض��يعر�ض "اأها رم�ض��ان" 
يف "اله��رم"، ال��ذي يطلق عليه م���رصح الزعيم لتقدمي 
عادل اإمام م�رصحي��ة "الزعيم" هناك ملدة 14 عاما. 
واأك��د عل��ى اأن �ض��احب امل�رصح املنتج وليد �ض��ري 
عر���ض عليه اأن يقدم م�رصحيته اجلديدة هناك ملوقع 

امل�رصح ال�ضرتاتيجي، فوافق. 

لحقت ف�ض��يحة التحر�ض اجلن�ضي اجلمعة املخرج واملمثل 
الأمريك��ي كا�ض��ي اأفليك خال ظه��وره يف مهرجان برلني 
ال�ض��ينمائي، الذي ي�ضارك فيه بفيلم "نور حياتي"، ويج�ضد 

فيه دور اأب ي�ضعى لإنقاذ ابنته و�ضط انهيار عاملي.
واأكد اأفليك لو�ض��ائل الأعام رداً على الأ�ض��ئلة عما اإذا كان 
دوره يف هذا الفيلم الذي يعر�ض خارج امل�ض��ابقة الر�ضمية 
ي�ضعى لتقدمي �ضورة جيدة عن �ضخ�ضيته: "كتبت ال�ضيناريو 

قبل �ضنوات عديدة من اإثارة هذه امل�ضاألة".
وق��ال: "ل�ض��ت خب��راً يف الن�ض��وية. ل اعتق��د اأن فيلم��ي له 

ر�ضالة �ضيا�ضية".
ويدور الفيلم حول ق�ض��ة اأب يح��اول اإنقاذ ابنته من نهاية 

العامل الذي يجتاحه وباء قاتل.

 ا�ض��تنكر املخ��رج خالد يو�ض��ف ما اأثر ع��ن هروبه اإىل 
فرن�ض��ا، بعد واقعة القب�ض عل��ي املمثلتني منى فاروق 
و�ض��يما احل��اج بتهم��ة ارت��كاب فع��ل فا�ض��ح، بح�ض��ب 
م��ا جاء يف مقط��ع متداول لهم��ا عر مواقع التوا�ض��ل 
الجتماعي. ون�رص يو�ض��ف �ض��ورة من جواز �ضفره، عر 
�ض��فحته ال�ضخ�ض��ية مبوقع "في�ض ب��وك"، وعلق عليها 
قائًا: "اآخر اأكاذيب الإعام يف حملة ت�ض��ويهي اأنني قد 
�ض��افرت اأم�ض هربًا، اأنا منذ اأ�ضبوع بباري�ض يف زيارتي 
ال�ض��هرية لبنت��ي وزوجتي، هذه اآخ��ر الأكاذيب اأما عن 
اأوله��ا �ض��اأعر�ض كل احلقائ��ق تباعًا على ال��راأي العام، 
وال��ذي هو �ض��احب احل��ق الوحي��د". يذكر اأن م�ض��ادر 
اأن  �ض��حفية،  ت�رصيح��ات  يف  اأك��دت  م�رصي��ة  اأمني��ة 
املمثلتني �ض��الفتي الذكر اعرتفتا مبمار�ض��ة اجلن�ض مع 

خمرج �ضينمائي �ضهر يف الرملان امل�رصي.

ذك��رت العدي��د م��ن مواق��ع التوا�ض��ل الجتماع��ي، 
تعر���ض املطرب��ة الإماراتي��ة اأح��ام، ملوقف حمرج 

اأثناء اإحيائها حفل زفاف يف قطر.
"�رصط��ة امل�ض��اهر" املوث��ق عل��ى  واأف��اد ح�ض��اب 
"اإن�ض��تغرام"، نقا عن ح�ض��اب قطري على "تويرت"، 
اأن��ه مبج��رد دخوله��ا قاع��ة العر���ض، ق��ام مدعوين 

مبغادرتها، ب�ضبب مواقفها الداعمة لدول املقاطعة.
ويف ذات ال�ض��ياق، د�ضن نا�ض��طون قطريون ها�ضتاغ 
بعنوان "اأحام غر مرحب فيها يف قطر"، ا�ض��تنكروا 
في��ه دع��وة اأحام لإقم��ة العر�ض، م�ض��يدين يف نف�ض 
الوق��ت مبوق��ف املدعويني ال��ذي غ��ادروه، لغرتهم 

على وطنهم وقيادته.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامرا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

ترفض حضور "جوائز 
غرامي" لهذا السبب

بيع فستان طالق مارلين مونورو 
في مزاد

كارول سماحة أول مطربة عربية 
تغني في دار االوبرا األوكرانية

نجوم عرب في احتفال األوسكار... والمقدم الرئيسي غائب!

القبض على فنانتين بتهمة 
ارتكاب عمل فاضح

تناقلت تقارير �ض��حفية اأنباء عن ان�ضحاب النجمة اأريانا غراندي، 
من ح�ض��ور حف��ل جوائ��ز "غرام��ي" املو�ض��يقية، بعد خ��اف مع 
منتجي احلفل حول الأغنيات التي �ضت�ضارك من خالها يف احلفل.
وك�ض��ف تقرير موقع "فاريتي" اإعان النجمة غراندي )25 عامًا( 
ان�ض��حابها من امل�ض��اركة يف احلفل، وذلك بعد خاف مع منظمي 
احلف��ل على قائمة الأغاين التي �ض��تغنيها، ومنها اأغنيتها الأخرة 
"7Rings"، وذلك رغم حجم الدعايا الرتويجية التي خ�ض�ض��ها 
املنظم��ون لظهورها يف هذا احلفل املق��رر اإقامته يوم 11 فراير 
)�ض��باط( املقبل. واأو�ض��حت غراندي، �ضبب رف�ض��ها ح�ضور احلفل 
اأو الغناء فيه، من خال بيان جاء فيه "اأن منظمي احلفل رف�ض��وا 
م�ض��اركتها باأغني��ة "7Rings"، الت��ي حقق��ت مبيع��ات هائل��ة 

وحطمت الأرقام القيا�ضية يف عدد امل�ضاهدات على "يوتيوب"، 

 األقت الأجهزة الأمني��ة امل�رصية القب�ض على الفنانتني 
منى فاروق و�ض��يما احلاج بتهمة ارتكاب فعل فا�ض��ح، 
وذل��ك على خلفية تداول مقاطع اإباحية لهما عر مواقع 

التوا�ضل الجتماعي.
وم��ن جانب��ه، ق��ال نقي��ب امله��ن التمثيلي��ة امل�رصي، 
الفن��ان اأ�رصف زك��ي، يف ت�رصيح ل��� 24 اإن "الفنانتني 
ل حتمان ع�ض��وية النقابة، وبالت��ايل ل ميلك رداً على 

واقعة القب�ض عليهما".
يذكر اأن منى فاروق كانت ت�ضتعد لبدء ت�ضوير م�ضاهدها 
يف م�ضل�ض��ل "قي��د عائل��ي" للمخ��رج تامر حم��زة خال 
الأي��ام املقبل��ة، وه��و من بطول��ة مرفت اأمني وبو�ض��ي 

ومنة ف�ضايل ورامي وحيد وكوكبة من النجوم.

   اأعلن��ت دار م��زادات "ج��ي دبلي��و اإك���ض كرو�ض" 
الأمريكي��ة، اعتزامه��ا بيع ف�ض��تان جنمة هوليوود 
الراحل��ة مارل��ني مون��ورو، ال��ذي ارتدت��ه خ��ال 
املوؤمتر ال�ض��حفي ال�ضهر وقت اإعان خر طاقها 
ع��ام 1954 من لعب البي�ض��بول غ��وي دمياغيو، 
بع��د اأق��ل من ع��ام م��ن زواجه��ا، بقيم��ة تتجاوز 
150 األ��ف دولر اأمريك��ي. ك�ض��فت دار امل��زادات 
عن تفا�ضيل الف�ض��تان املقرر عر�ضه للبيع، بقيمة 
ترتاوح ب��ني 100 و150 األف دولر اأمريكي، يوم 
30 مار�ض )اآذار( املقبل، وياأتي الف�ضتان ال�ضويف 
الأ�ض��ود برقب��ة تفت��ح ب�ض��حاب م��ن الأم��ام، وهو 
الف�ض��تان ال��ذي ارتدته مارلني مون��ورو يف مدينة 
بيف��ريل هيل��ز يف اأكتوب��ر )ت�رصي��ن الأول(، لتعلن 

ر�ضميًا خر انف�ضالها عن دمياغيو.
واأ�ضار موؤ�ض�ض دار املزادات اإىل حالة احلزن ال�ضديد 
التي �ض��يطرت على مامح مون��ورو يف ذلك اليوم، 
ال��ذي بدت فيه وكاأنها على و�ض��ك البكاء لاإجابة 
على اأ�ض��ئلة ال�ضحافيني، فيما تركت ممثلها يجيب 

نيابة عنها.
يذك��ر اأن دار م��زادات "غولي��ان" عر�ض��ت خطابًا 
بع��ث ب��ه دمياغي��و اإىل مون��رو قبل طاقه��ا منه، 
بقيم��ة 78 األف دولراً، وذل��ك يف مزاد علني على 

تذكارات خا�ضة مبونرو يف كاليفورنيا.

اأحي��ت النجمة اللبناني��ة كارول �ض��ماحة احتفال 
يف  الوطني��ة  الأوب��را  دار  يف  �ض��خمًا  غنائي��ا 
 National Opera House Of اأوكراني��ا 
اأروع  م��ن  باق��ة  �ض��ماحة  وقّدم��ت   .Ukraine
اأغاين اأر�ض��يفها الفني بتوزيعات مو�ضيقية جديدة، 
كم��ا وغّن��ت جمموعة م��ن الأغ��اين الأجنبية التي 
تنوعت بني الفرن�ض��ية والنكليزية وذلك مب�ضاركة 
املاي�ض��رتو  بقي��ادة  ال�ض��يمفونية  الأورك�ض��رتا 

.Volodymyr Sirenko
وح�رص الحتفال عدد من ال�ضخ�ض��يات ال�ضيا�ض��ية 
والإجتماعية والفنية البارزة من لبنان واأوكرانيا، 
وكان للجمه��ور العربي ح�ض��ور بارز، بال�ض��افة 
اىل اجلمه��ور الأجنب��ي الذي ماأ ال�ض��الة وتفاعل 

ب�ضكل كبر مع الفنانة.
كما واأن ال�ض��فر اللبناين يف اأوكرانيا كّرم الفنانة 
يف الليلة التي �ض��بقت الحتفال. ون�رصت �ض��ماحة 
�ض��ورا م��ن التكرمي عل��ى ح�ض��ابها الر�ض��مي على 
موقع تويرت، وعلقت بالقول: اأ�ض��كر ال�ضفر اللبناين 
علي �ض��اهر على دعوته لنا على الع�ضاء وتكرميي 
يف اأوكرانيا بح�ضور الوزير ال�ضابق ب�ضاره مرهج، 
النائ��ب مي�ض��ال مو�ض��ى، النائ��ب ط��ارق مرعبي، 
النائب بال عبداهلل، قن�ض��ل لبنان يف تركيا منر 
عانوتي، وروؤ�ض��اء الرابطة الثقافي��ة يف اأوكرانيا: 

مارون ورودريج مرهج."
وي�ض��ار اىل اأن الفنانة اختارت اأن حتيي الحتفال 
ال�ضخم بف�ض��تان اأنيق باللون الأحمر الغامق الذي 

اأ�ضفى عليها جمال ورقّيا.

اأعل��ن اخلبر القانوين، طارق ح��رب، اأن اإجراء تبديل 
ا�ض��م كاظم ال�ض��اهر قد يتطل��ب اأ�ض��بابا مقنعة تدعو 
لذل��ك. ووافق��ت وزارة الداخلي��ة يف وقت �ض��ابق، يف 
ت�رصيح لأحد �ض��باطها على تغير لقب كاظم جبار 
اإبراهيم ال�ض��امرائي )ال�ضهر بال�ضاهر( اإىل "ال�ضاهر" 
اخت��اف يف  اأي  لتجن��ب  "ال�ض��امرائي"،  م��ن  ب��دل 

الأوراق ال�ضخ�ضية الأخرى.
اإل اأن اخلب��ر القانوين، طارق ح��رب، اأعلن يف بيان 
�ض��حفي اأن املادة 22 من قان��ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لعام 2016، يعّرف اللقب باأنه "ا�ض��م ال�ضهرة 
الذي يعتمده رب الأ�رصة امل�ض��ّجل يف ال�ض��جل املدين 
وقاعدة املعلومات املدنية يف املادة الأوىل من هذا 

القانون". كما ا�ض��رتط القانون لإج��راء تبديل اللقب 
"اأن تكون هناك اأ�ض��باب مقنعة تدعو اإىل ذلك، على 
اأن تتوىل مديرية اجلن�ض��ية واملعلومات املدنية ن�رص 
الطلب يف اإحدى ال�ضحف املحلية ملرة واحدة، وينظر 

يف الطلب بعد م�ضّي 15 يوما من تاريخ الن�رص".
وت�ض��اءل اخلب��ر القان��وين م��ا اإذا كان ل��دى كاظ��م 
ال�ض��امرائي "�ضبب مقنع يدفع اإىل تبديل اللقب"، وما 
اإذا كان "املجل���ض املحل��ي يف �ض��امراء اأو قائمق��ام 
�ض��امراء اأو وج��وه �ض��امراء �ضيعرت�ض��ون طامل��ا اأن 
اعت��زال لقب �ض��امرائي يتعلق به��م". وتابع حرب اأن 
"املوافقة على تبديل اللقب �ضاحية مرتوكة لتقدير 
املدي��ر الع��ام ملديري��ة اجلن�ض��ية والأح��وال املدنية 
وللمحكمة ال�ض��احية يف املوافق��ة على التبديل من 

عدمه".

وقد اأعلن مدير اجلن�ض��ية العامة، اللواء هيثم فا�ض��ل 
الغرباوي، اخلمي�ض 7 فراير، عن و�ضول طلب تغير 
لقب الفنان كاظم ال�ض��اهر اإىل املديرية، واأو�ض��ح اأن 

ذلك جاء عقب موافقة وزارة الداخلية على الطلب.
وعلق الفنان كاظم ال�ضاهر، على خر تغير لقبه من 
ال�ض��امرائي اإىل ال�ض��اهر، موؤك��دا اأنه "اب��ن الرافدين" 

وبقية الألقاب جمرد"حر على ورق".
وق��ال يف بيان �ض��حفي اإن "ا�ض��مي يف القي��د العام 
كاظم جبار اإبراهيم ال�ض��امرائي، ويف هوية الأحوال 
املدنية ا�ضمي كاظم جبار اإبراهيم فقط، ويف اأوراقي 
الر�ضمية يف اخلارج ا�ضمي كاظم جبار ال�ضاهر، وعدم 

التطابق يف الأ�ضماء يعني م�ضكلة كبرة".
واأ�ضاف: "ل اأريد اأن اأ�رصح تفا�ضيل هذه امل�ضكلة  وما 
يقارب ال�ض��نة معاملتي الر�ضمية متوقفة يف اخلارج 
ل�ضبب عدم تطابق الأ�ضماء.. حتى طلبت ورقة ر�ضمية 
من ال�ضفارة العراقية تثبت باأن ال�ضخ�ض كاظم جبار 
اإبراهيم هو نف�ض ال�ض��خ�ض كاظم جبار ال�ض��اهر ومل 
تك��ِف". واأ�ض��ار ال�ض��اهر اإىل اأن��ه "ات�ض��ل باملحامي 
وطلب ن�ض��يحة قانونية واحلل كان اإ�ض��افة ال�ضاهر 
عل��ى كاظم جب��ار اإبراهيم املوج��ود  فقط حرا على 
ورق". ونا�ض��د العراقي��ني قائا: "يا اأحباب��ي، اأنا ل 
اأق�ض��د اأي اإ�ضاءة ول اأن�ض��ى من اأين اأتيت. وادي حجر 
املو�ض��ل اأو مدين��ة احلري��ة يف بغ��داد، اأنا ابن �ض��يد 
جب��ار وابن العظيمة نورية علي، واأنا كنت و�ض��اأبقى 
كاظ��م جب��ار اإبراهي��م ال�ض��امرائي بالقل��ب وال��روح 
وافتخ��ر بع�ض��رتي، وكل ع�ض��ائر الع��راق.. اأن��ا اب��ن 
الع��راق واأقوله��ا بكل فخر واعت��زاز ويل ال�رصف باأن 

األقى منكم هذا الهتمام".
وختم ر�ض��الته "اعتذر اإذا �ض��بب املو�ض��وع اأملا لأي 
�ض��خ�ض، هذا فقط حر على ورق اأما الأ�ض��ل اأنا ابن 

وادي الرافدين.. حمبتي واحرتامي".

عق��دت الأكادميي��ة الأمركي��ة لفن��ون ال�ض��ور املتحرك��ة 
"الأو�ض��كار"، حف��ل غ��داء كب��ًرا، ت�ض��من التقاط ال�ض��ور 
التذكاري��ة جلمي��ع املر�ض��حني للجوائ��ز يف 24 فئ��ة. ويف 
ه��ذا ال�ض��ياق ���رّصح جون بيل��ي، رئي���ض الأكادميي��ة، فى 
ت�رصيحات له بعد احلفل، اأّن تر�ضيحات الأو�ضكار هذا العام 
خل��ت من التحّي��ز اأو العن�رصية، بعدم��ا واجهت الأكادميية 
انتق��ادات خال الأعوام ال�ض��ابقة، بقلة تر�ض��يحات النجوم 

من اأ�ضحاب الب�رصة ال�ضمراء.
والافت اأّن ال�ض��ورة التذكارية للمر�ض��حني، اأظهرت عك�ض 
م��ا قال��ه بيلي، حيث قّل عدد املر�ض��حني م��ن ذوي الب�رصة 
ال�ض��مراء املوجودين حول متثال الأو�ض��كار، ما اأثار غ�ضب 
رواد مواقع التوا�ض��ل الجتماعي الذين علقوا على ال�ضورة 

ا".  بالقول "الأو�ضكار اأكرث بيا�ضً
ويف �ضياق مت�ضل، ح�رصت املخرجة اللبنانية نادين لبكي 
حف��ل الغ��داء، اإىل جان��ب مر�ض��حي الدورة ال���91 من حفل 

الأو�ض��كار يف اأح��د فن��ادق لو���ض اأجنلو�ض. والتق��ت نادين 
باملمثل الأمركي من اأ�ض��ل م�رصي رامي مالك، املر�ض��ح 
Boh e  جلائزة اأو�ض��كار كاأف�ضل ممثل عن دوره يف فيلم
��ا املخ��رج ال�ض��وري ط��ال  mian Rhapsody، واأي�ضً
ديركي خمرج فيلم "عن الآباء والأبناء"، الذي يناف�ض على 
جائزة اأف�ض��ل فيلم وثائقي. ون�رصت ال�ض��فحة الر�ض��مية ل� 
فيلم "كفرناحوم" املر�ضح لأو�ضكار اأف�ضل فيلم اأجنبي لهذا 
العام، �ضورة جتمع نادين لبكي وزوجها خالد مزنز، برامي 
مال��ك وط��ال ديركي، مع تعلي��ق: اللبنانيون وال�ض��وريون 
وامل�رصيون املر�ضحون يف حفل غداء الأو�ضكار.. املخرجة 
نادي��ن لبك��ي وخال��د مزنر وخمرج "ع��ن الآب��اء والأبناء" 
طال ديركي"، وبطل Bohemian Rhapsody رامي 
مالك". ي�ض��ار اإىل اأّن حفل توزيع جوائز الأو�ض��كار �ض��يقام 
يف 25 فراير، ولأول مرة منذ ثاثة عقود، لن يكون هناك 

مقّدم للحفل.

هل يصبح كاظم "ساهرا" أم يظل "سامرائيا"؟ غراندي مصر:

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����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�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 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان االنتشار 
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