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أبعد من الكلمات
»مش أنا اللي أتاجر بدم سعاد حسني.. أختي الغالية«

شقيقة الفنانة سندريال الشاشة 
العربية سعاد حسني جاجناه لوائل 

االبراشي خالل استضافتها ببرنامج 
العاشرة مساء بعد تأليفها كتابا جديدا عن 

أختها تؤكد فيه انه مت اغتيالها في لندن، 
وفي الكتاب كل األدلة التي تشير الى هذه 

اجلرمية البشعة، مضيفة: ال أطمع من إصدار 
هذا الكتاب في أي ربح مادي، إال أن احلقيقة 

البد لها أن تظهر ويعرفها كل الناس.

»أتفاءل دائما بالرقم 9« 
الفنانة نانسي عجرم وهي على وشك 

االنتهاء من حتضير ألبومها اجلديد 
والذي يحمل الرقم 9 حيث تتعاون 

فيه مع نخبة من الشعراء وامللحنني، 
وأعلنت نانسي أنها سعيدة جدا باألغاني 
اجلديدة التي سجلتها في اآلونة األخيرة، 
وقالت:»سعيدة جدا باألغاني اجلديدة التي 

سجلتها في اآلونة األخيرة.. خطوات قليلة 
ويصبح األلبوم جاهزا، وأنا متفاءلة جدا 

بالرقم 9«.

»تحتاج األمهات أحيانا لشيء من الشراسة«
جنمة الغناء مادونا بعدما كسب 

زوجها السابق غاي ريتشي معركته 
القضائية لرعاية ابنه روكو )16 سنة(.

»هي ليست مجرد وجه جميل فقط«
تعليق بعض النقاد بعدما أذهلت 
املمثلة اإلجنليزية ميشيل كيغان 
جمهورها بأدائها الرائع في املسلسل 

التلفزيوني »فتاتنا«.

»أجمل أوقاتي أقضيها مع عائلتي« 
الفنان راغب عالمة خالل تواجده 

مع أسرته زوجته وابنه »لؤي«، في 
باريس حيث يقضي وقتا ممتعا معهم 

بأجواء باريس الساحرة، معلقا: ال شيء 
يضاهي فرحتي بقربي من عائلتي 

الكرمية.
يذكر أن عالمة على موعد مع جمهوره 

التونسي، حيث من املقرر أن يحيي حفال على 
مسرح قرطاج يوم السبت املقبل.

»ال أعتقد أن مثل هذا األمر سيكون الئقا اليوم«
النجمة السينمائية األميركية غوينيث 

بالترو وهي تعرب عن شكها في أن 
تكرر ما فعلته سابقا، عندما أعلنت على 
اإلنترنت فك ارتباطها بهدوء عن املغني 

وامللحن اإلجنليزي كريس مارتن.

»خضعت لنظام التخلص من السموم لمدة 10 أيام«
عارضة األزياء األميركية هيلي 

بلدوين تكشف سر محافظتها على 
رشاقتها قبل استعراضها قوامها اجلميل 

خالل حفل لألزياء في نيويورك.

»أعتقد انه سيتميز بشيء من البوهيمية«
شانينا شايك، عارضة أزياء أسترالية، 

أثناء حديثها حول بعض التفاصيل 
الدقيقة حلفل زواجها من خطيبها دي 

جيه روكوس بعد أن ظهرت صورتها على 
غالف مجلة »من«.
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ناتالي تطمح
لـ »األسد الذهبي« 

»Jackie« بـ
حضرت النجمة ناتالي بورمتان 

عرض فيلمها Jackie ضمن 
أنشطة مهرجان البندقية 

السينمائي في دورته الـ 73.
الفيلم ينافس 19 فيلما آخرين 

على جائزة »األسد الذهبي« التي 
ستعلن يوم السبت املقبل.

ناتالي جتسد شخصية جاكلني 
كنيدي عقب اغتيال زوجها 

الرئيس السابق جون كنيدي.

الصورة التي أبكت املاليني..
رضيع يحتضن شقيقه التوأم املتوفى!

نيويورك - العربية:
أثــارت صــورة تــوأم 
أميركي لم يتجاوز عمرهما 
١١ يومــا - يقــوم أحدهما 
بعناق اآلخر بحنان وتعلو 
وجهــه ابتســامة بريئة - 
الكثير مــن التعاطف على 
مواقع التواصل االجتماعي 
فــي العالــم، وذلــك كون 
شــقيقه متوفــى وتظهــر 
الصــورة وكأنــه يودعــه 

الوداع األخير.
إحــدى  قيــام  وفــور 
الفيــسـبوك  صفــحــــات 
األميـــركية املتخصصــة 
بنشر املوضوعات اخلاصة 
الوالدة  باألطفال حديثــي 
بنشــر الصورة انتشــرت 
كالهشيم، ليتجاوز عدد من 
شاهدها أكثر من ٦ ماليني 
خالل ساعات من نشرها.

وكان التــوأم ميســون 
وهــوك قد ولدتهمــا أمهما 
مبستشفى سانت لويس، 
وهي إحدى املدن الرئيسية 
املتحــدة  الواليــات  فــي 

كبرى مؤسسات األطفال في 
الواليــات املتحدة. ويقول 
تومي والد التوأم: »نشعر 
بحــزن فــي قلوبنــا على 
فقدان هوك، الذي عانى فور 
والدته بسبب العيب اخللقي 
وأجريت له جراحة ووضع 
على جهاز التنفس الصناعي 
مبستشفى لألطفال قبل أن 
يتوفى«. ويضيف لم نكن 

األميركيــة تقــع في والية 
ميســوري قبل أن يتوفى 
هوك، بســبب عيب خلقي 
عبارة عن فتق في احلجاب 
احلاجز وهو مرض شائع 
بني األطفال حديثي الوالدة، 
حيث به تولد حالة واحدة 
فــي كل ٢5٠٠ طفــل، وفقا 
ملستشــفى األطفــال فــي 
بوسطن، وهي واحدة من 

نتوقــع أن تتعاطــف تلك 
املاليني مع قصة ميســون 
وهوك، والتي نشــرت في 
٢ ســبتمبر والقت كل هذا 
االهتمــام الكبيــر، حيــث 
شوهدت من قبل أكثر من 
٦ ماليني شخص وحصلت 
أكثــر مــن ٠٠٠.١١7  علــى 
معجب و٢8.٠٠٠ مشاركة 

في الفيسبوك.

الصورة التي أبكت املاليني

في مسابقة إنستغرام لشهر أغسطس وموضوعها »الماء«

4 إندونيسيني ومصري يفوزون بجائزة 
حمدان بن محمد للتصوير الضوئي

دبي - وكاالت: أعلنت األمانة العامة جلائزة حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم الدوليــة للتصوير الضوئي، عن الفائزين 
مبســــابقة انستغرام لشهر أغســطس، والتي كان موضوعها 
»املاء«، حيث شهدت املسابقة اكتساحا للمصورين اإلندونيسيني 
الذيــن فاز منهم 4 متســابقني بجانب املصور املصري حســني 
الشافعي، ما يدل على جتذر ثقافة التعايش مع املاء في الثقافة 
اإلندونيسية وإبداع مصوريها في التأطير الفني البصري لها.

وســيحصل الفائزون علــى امليدالية التقديرية اخلــــاصة 
باجلــائزة وستنشـر صـــورهم وأسماؤهم على احلساب الرسمي 
للجائزة على انســتغرام HIPAae، وقد استقبلت اجلائزة عددا 
كبيرا من الصور املميزة من دول العالم تعكس عالقة البشرية 
باملاء كونه من أهم املكونات الضرورية الســتمرار احلياة على 

كوكب األرض.
وفي معرض تعليقه عن احلدث، صرح األمني العام للجائزة، 
علي خليفة بن ثالث، بقوله: نعيش على كوكب يشكل املاء %7١ 
من مساحته، وهذا يجعل من توثيق العالقة بني البشر واملاء أمرا 
في غاية األهمية والتشويق والتنوع أيضا، ومسابقة اجلائزة 
عبر انســتغرام كانت مســرحا جميال لتنافس األعمال املميزة 
على الفوز باملراكز الـــ 5. نبارك جلميع الفائزين ونتمنى لهم 

واحدة من الصور الفائزة دوام التوفيق والفوز.

إحدى الصورة املعبرة 

النجمة رقم 2588 للنجم آشر

لوس أجنيليس، )أ.ف.پ( دشن مغني اآلر ان بي آشر جنمته 
على رصيف املشــاهير في هوليوود التــي حتمل الرقم ٢588 
طالبا على سبيل املزاح من محبيه املجيء بانتظام لتلميعها.

وحضر احلفل كل من ســتيفي واندر وويل آي ام من فرقة 
»بالد آيد بيز«.

وقــال فنــان االر ان بي »بفضلكم أنا اليــوم هنا وبفضلكم 
ســيلمع هذا النجم هنا«، مضيفا على سبيل املزاح »أتركه في 
عهدتكم، فكلما تسنت لكم الفرصة، تعالوا لتلميع جنمي. فهذا 

أقل ما ميكنكم فعله لي عندما تدوسون علي«.
ونال املغني البالغ من العمر 37 عاما ثماني جوائز »غرامي« 
وبيعت أكثر من ٦5 مليون نســخة من ألبوماته. ومن أشــهر 

أغانيه، »يو رميايند مي« و»يو دونت هاف تو كول«.
وقد خصصت أول جنمة على رصيف املشاهير في هوليوود 

للممثلة األميركية جوان ويدوورد في ١5 أغسطس ١٩58.

سرق بنكًا ليدخل السجن
هرباً من زوجته!

فستان مارلني مونرو مع كنيدي 
مبليوني دوالر

رويترز: أظهرت وثائق في محكمة أن رجال في والية كانساس 
األميركية ســرق بنكا االســبوع املاضي ليدخل الســجن هربا 

من زوجته.
وقال لورنس جون ريبل )7٠ عاما( لزوجته عقب شــجار 
يوم اجلمعة إنه »يفضل أن يكون في السجن بدال من البيت.«
وبعدما كتب رســالة مقتضبة تقول إن معه بندقية ويريد 
بعض املال توجه ريبل إلى مصرف في كانساس سيتي وسلمها 

إلى الصراف.
وأعطاه الصراف حوالي ثالثة آالف دوالر وبدال من أن يسارع 
إلى الفرار من فرع بنك برازرهود أند تراست جلس ريبل على 
مقعد في ردهة البنك واعترف ألحد احلراس بأنه املشــتبه به 

املطلوب. ونقل الرجل إلى مركز احتجاز.
وأعيــد املال إلى البنك. ولم تذكــر وثائق احملكمة تفاصيل 
عن سبب شجار ريبل مع زوجته ولم تسجل احملكمة محاميا 

للدفاع عنه.
ووفقا للموقع االلكتروني ملركز احتجاز مقاطعة واياندوت 
في كانساس سيتي فإن ريبل لم يعد في املركز األربعاء. وقال 
متحدث باسم مكتب رئيس شرطة واياندوت إن الرجل نقل إلى 
منشأة احتادية في مدينة ليفنوورث في كانساس. ولم تنجح 

على الفور محاوالت للوصول إلى زوجة ريبل.

لــوس أجنيليس - رويترز: أعلنــت دار مزادات جوليانز، 
األربعاء، أن الفســتان الضيق الــذي ارتدته مارلني مونرو في 
حفل حضره الرئيس األميركي الراحل جون كنيدي عام ١٩٦٢ 
سيعرض للبيع في مزاد في نوفمبر. واملرجح أن يباع الفستان 

مبليوني دوالر على األقل.
وصمم جني لويس الرداء الذي ظهرت به مونرو في ماديسون 

سكوير جاردن مبدينة نيويورك.
واعتبر أداء مونرو ألغنية »هابي بيرث داي تو يو« في حفل 
جمــع تبرعات للحــزب الدميوقراطي يوم ١٩ مايو قبل ١٠ أيام 
من موعد عيد ميالد الرئيس، بأنه واحد من آخر مرات ظهورها 
العلنــي قبل وفاتها. وقضت مونرو من جرعة مخدرات زائدة 

بعد أقل من 3 أشهر من مشاركتها في احلفل.
وأعلنت جوليانز للمزادات في بيان انها ستعرض الفستان 

للبيع يوم ١7 نوفمبر في لوس أجنيليس.
وقال دارين جوليان، رئيس ومدير دار جوليانز، إن املصرفي 
الراحل مارتن زفايج اشــترى الفستان عام ١٩٩٩ في مزاد لدار 

كريستيز مقابل ١.٢٦ مليون دوالر.
وأكد جوليان أنه يتوقع أن يباع الفســتان مبليوني دوالر 

على األقل.


