
كفوري: لبنان ال يموت

إلغاء حبس هيا الشعيبي

العلياني: الشريان يقلدني 

هروب بيرين من الشيخوخة

يعود للسينما تعتذر لجمهورها

الت��ي  ال�سيا�سي��ة والأمني��ة  اأّن الأو�س��اع   يب��دو 
تعي�سها لبنان، بعد �سل�سل��ة النفجارات املتتالية 
الت��ي �سهدته��ا منطق��ة الق��اع ل��ن ت��ردع عزمي��ة 
ال�سعب اللبناين املحّب للحياة ولل�سهر. فرغم توقع 
البع�ض الغاء بع�ض املهرجانات ال�سيفية تخّوفًا 
من ن�سبة اإقبال قليلة عليها، ا�ستطاع وائل كفوري 
من خالل حفله يف مهرجانات �سبية الذي تراأ�سه 
ال�سي��دة كورين الأ�سقر اأن يط��وي �سفحة الأحزان 
التي عا�ستها لبنان الأ�سبوع الفائت. اأحيا الفنان 
وائ��ل كف��وري اأول حفل��ة له��ذا ال�سي��ف يف اأول 
مهرج��ان يف لبن��ان. غّن��ى مل��ا يقرب م��ن �ساعة 

وربع ال�ساعة

ال�سعيب��ي  هي��ا  الفنان��ة  عا�سته��ا  �ساع��ة،   48
وال�سع��ادة  الغ�س��ب  م��ن  مت�سارب��ة  مب�ساع��ر 
والب��كاء؛ فبع��د اأن قبلت اعتذار رام��ز جالل عما 
ب��در من��ه يف حلقة »رام��ز بيلعب بالن��ار«، التي 
ا�ست�سافه��ا فيه��ا، وم��ا اأ�سابها م��ن توتر جراء 
ذاك املقل��ب؛ فق��د بك��ت هي��ا ال�سعيبي م��ن �سدة 
الفرح بع��د الغاء حمكمة اجلن��ح امل�ستاأنفة حكم 
حب�سه��ا �سّت��ة اأ�سه��ر م��ع ال�سغل وكفال��ة 1000 
د.ك لوق��ف التنفيذ، وق�ست جم��دداً لها بالرباءة 
ورف���ض الدع��وى املدني��ة املرفوعة م��ن الفنان 
ط��ارق العل��ي يف اتهام��ه لل�سعيب��ي بالإ�س��اءة 
له ع��رب مواق��ع التوا�سل الجتماع��ي وبربنامج 

تليفزيوين.

 اته��م الإعالم��ي علي العلي��اين زميله الإعالم��ي داوود 
ال�رشيان بتقليده، م�سرياً اىل اأنه يفعل ذلك للمرة الثانية. 
عل��ي العلياين الذي اأطل مع الإعالمي��ة �سارة الدندراوي 
عل��ى �سا�سة "العربي��ة" متحدثًا عن املو�س��م الثالث من 
برناجم��ه "يا هال رم�سان"، قال" املو�سم اجلديد ناجح 
واأ�س��اف للموا�سم ال�سابق��ة". وعن راأي��ه باملناف�سة يف 
رم�س��ان، قال "املناف�سة لي�س��ت �سعبة بالن�سبة اإيّل، بل 
مل��ن يناف���ض. واأنا اأف�س��ل اأن اأ�سمي الأ�سي��اء باأ�سمائها، 
واأن��ت تق�سدي��ن برنامج "ال�رشي��ان" ل��داوود ال�رشيان. 
اأن��ا اأحرتم عمله��م املهني واأقدره كما اأنن��ي اأقدر داوود 
�سخ�سي��ًا، ولكنه��ا لي�س��ت امل��رة الأوىل الت��ي يقلد فيها 

ال�رشيان عملي بل اإن هذا المر يح�سل للمرة الثانية

 و�سعت النجم��ة الرتكية احل�سناء بريين �سات فريق 
عمل م�سل�س��ل "ال�سلطانة كو�سي��م" يف ورطة بكبرية 
بعدم��ا اأعلن��ت اإن�سحابه��ا م��ن املو�س��م اجلدي��د من 
مل�سل�س��ل ال�سلطانة، وذلك لعدم رغبته��ا جت�سيد دور 

ال�سلطانة كو�سيم وهي يف مرحلة ال�سيخوخة.
ق��ررت النجمة املعروفة يف العامل العربي ب�سخ�سية 
م��ن  فق��ط  الأوىل  احللق��ات  "فاطم��ة" الظه��ور يف 
املو�س��م اجلديد، وحت��اول ال�رشكة املنتج��ة اخلروج 
من املاأزق، برت�سيح نورغول ي�سيل�ساي بدًل منها اإل 
اأنهم يف انتظار موافقته��ا لعلها ترتاجع عن قرارها 

وت�ستمر باإكمال �سخ�سية ال�سلطانة كو�سيم.
�أربعة مقرتحات خمتلفة،  لرف�ضه مترير  )�لكونغر�س(، وذلك  �لأمريكي  �ل�ضيوخ  Kim Kardashian جمل�س  كارد�ضيان  كيم  �لعاملية  �لنجمة  هاجمت 
تتعلق بت�ضديد �لرقابة على �ضر�ء �لأ�ضلحة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، يف �أعقاب هجوم �أورلندو، �لذي �أدى �إىل مقتل 49 �ضخ�ضًا و�إ�ضابة 53 �آخرين، 

خالل �لأيام �ملا�ضية.

 تعاق��د الفنان امل�رشي الكبري ع��ادل اإمام، على بطولة 
فيل��م جدي��د، يع��ود ب��ه اإىل ال�سينم��ا بع��د غي��اب دام ٦ 

�سنوات، منذ فيلمه الأخري "زهامير".
وقال��ت م�سادر قريب��ة من �رشكة املنت��ج تامر مر�سي، 
منتج��ة الفيل��م اإنه من املتوق��ع اأن تب��داأ جل�سات العمل 

ا�ستعداداً لبدء الت�سوير بعد عيد الفطر مبا�رشة.
الفيل��م من تاألي��ف يو�سف معاطي، لك��ن مل يتم يتحديد 
ا�س��م له بع��د، ومن املتوق��ع اأن يخو�ض به ع��ادل اإمام 

�سباق مو�سم اأفالم عيد الأ�سحى املقبل.
وت��رددت اأنب��اء اأن اأج��ر عادل اإم��ام يف الفيل��م اجلديد 
و�س��ل اإىل 20 مليون جنيه، و�سي�س��ارك فيه العديد من 

النجوم الذين يجري التفاو�ض معهم حايل.

  حر�س��ت الفنان��ة امل�رشي��ة منى زكي عل��ى توجيه كلمة 
ق�س��رية جلمهورها ع��رب ح�سابه��ا على توي��رت، تعتذر من 
خالله��ا عن ع��دم اإ�ستطاعته��ا الرد على الكلم��ات اجلميلة 
الت��ي ت�اأتيها منهم وحمبتهم له��ا وت�سجيعهم على امل�سي 
يف م�سريته��ا الفنية واعجابه��م ال�سديد 

مل�سل�سلها الرم�ساين " اأفراح القبة".
وف�رشت منى ال�سبب الذي يجعلها غري 
ق��ادرة على ال��رد قائلة : "�سك��راً جدا 
ج��دا عل��ى كل حد تعب نف�س��وا وكتبلي 
تويت��ة حل��وة.. اأن��ا ل�س��ة ب�س��ور 
وم���ض عارف��ة اأرد ب���ض ربن��ا 
ي�سعدك��وا زي م��ا كالمك��وا 

اأ�سعدين".

 الفن��ان احمد نعمة من مطربي جي��ل الثمانينات وهو جيل 
�ساع بني الرواد وال�سباب.  فال الرواد يقبل بهم، ول ال�سباب 
ير�س��ون به��م. وه��م املتم��ردون عل��ى كل ا�سا�سي��ات الفن 
والغن��اء. واحمد مييلك �سوتا دافئا و�سجنا جميال ل تخطئه 

الذن.
قلنا لأحمد نعمة:

   * هن��اك م��ن �سيع حمب وهناك من �سي��ع وطن فماالذي       
�سيعته يف هذا الوطن؟

-افتقادي لولدي ..م�سى علّي ع�رش �سنوات مل ارهما لنهما 
يف خارج العراق.

•حمظوظ حني ظهرت مطربًا؟
-يف الوق��ت ال��ذي ظهرت في��ه بثمانينات الق��رن املن�رشم 

كنت
حمظوظًا ..لكن النتكا�سة الفنية الكبرية فقد حدثت بعد عام
األغ��ى كل  ال��ذي  ال�سب��اب،  تليفزي��ون  ع��ام ظه��ور   1993
املقايي���ض الفني��ة يف الغن��اء وا�س��اع الط��رب ل��كل من هب 

ودب.
وا�ساف:

لق��د ظهرن��ا يف وق��ت احل��رب. والف��ن ل يعي�ض ويتط��ور ال 
يف ظ��رف اآم��ن وم�ستق��ر، كما ح��دث جلي��ل ال�سبعينات ،ول 
م��ع الف�سائي��ات الت��ي ف�سل��ت الخري��ن عل��ى جيلنا.جيل 
الثمانين��ات كان مثقف��ًا ودار�س��ًا اكادميي��ًا للف��ن ومع ذلك 

واجه احل�سار واحلرب و�ساع بينهما
•من هو عرابك؟

-لي���ض يل ع��راب لكن ف��اروق ه��الل كان له الي��د البي�ساء 
يف ظه��وري وظه��ور جيل من ال�سب��اب املثقف فني��ًا، وقدم 
له��م الدع��م والت�سجي��ع م��ن خ��الل برناجم��ه ال�سه��ري وهو 
موؤ�س�س��ة فنية خرجت قادة فرق مو�سيقي��ة ومطربني ونقاد 

ومو�سيقيني.
• من انت؟

- انا قليل اأغني لكني اأوجه واأ�سعى اىل قيادة مطربني للفن. 
م��ن خالل برنامج ع��راق �ستار خرجت الكث��ري من الفنانني 

ال�سباب ووجهتهم اىل الطريق ال�سليم وهي مهمتي.
الن اخ��رج مغني اأكادميي يختلف ع��ن املطرب الذي يغني 

يف الف�سائيات ويدفع عن اغانيه امواًل كما يحدث اليوم.
كنا ندر�سهم املو�سيقى والرتاث والعزف والرتتيل بال�سافة 

اىل الغناء بحيث اأ�سبحوا مطربني جيدين.
•الرتا؟

-فالعرب ا�ستفادوا من الرتاث العراقي اكرثمما ا�ستفادت 
 الغني��ة العراقي��ة من ال��رتاث. م�سكلة الغني��ة العراقية ان 

فيها 
  مقام��ات فرعي��ة بالإ�ساف��ة اىل املقام��ات ال�سا�سية لكن 
ملحنيه��ا  ل ي�ستفي��دون منه��ا ويخلقون احلان��ا منها على 

عك���ض غرين��ا، ا�ستطاع��وا ان ينف��ذوا اىل اعم��اق املقام��ات 
ليح�سلوا على اجود الحلان والغاين.

•امنيتك؟
-امنيتي ان ا�سع حجر ا�سا�ض ملوؤ�س�سة فنية �سادقة تخرج 
مو�سيقيني ومطربني لريفدوا ال�ساحة باجليدين من الفنانني

حتى نحافظ على ا�سول الغناء العراقي.
*كيف ترى دور العالم يف م�سريتك؟

•ان��ا متاأمل لن العالم مل يخدمني كبقية املطربني. بلدي 
مل يخدمني ول تليفزيوننا. اأح�ض باأن العالم ق�رش معي.

خطواتك بطيئة؟
•خطواتي يف املعهد وبعده كان بطيئة لكنها حم�سوبة.

اأجمل اغانيك ي�سربين؟ •ماذا عن 
•ي�سربين كانت لقي�ض حا�رش لكنها حتولت يل. وهي نقلة
مهمة يل يف الغناء. نقلتني من عيون امل�ساهدين اىل اذانهم
وهذا مهم جدا ،ثم �سارت الغنية ب�سمة يل. وب�سهادة النا�ض 
بقي��ت يف ذاكرتهم كعالمة يل كم��ا نقول احمد ابو م�سطفى 
تق��ول احم��د ي�سربين. بالرغم م��ن الغنية اداه��ا الكثري من 
املطرب��ني. يكفيه��ا اين غنيتها منذ ع��ام  1988 وحلد الن 
مطلوب��ة .واخر مرة غنيته��ا يف احلفل اخلتامي لعراق �ستار. 

وكان مطربون عربًا من لبنان و�سوريا �سمن احل�سور.
•يف الفيلم الذي مثلته انت حمد لو حمود؟

-ان��ا حمد وحم��ود �سيخ ع�سرية فا�س��ل يف زيحاته. واجهت 
�سعوب��ة ان اأمث��ل امام الكب��ار وانا مل اأمثل م��ن قبل. غنيت 
في��ه اغان جميلة منها روح��ي مودعك بحركة احلان عبا�ض 

جميل. كانت فيه خماطبه �سعرية روحية رائعة.
•هل انت �سقيق ح�سني نعمة؟

-ل�سن��ا اخوة لكن��ه زاد من �سهرتي لن بع���ض النا�ض كانت 
تعتق��د انني اخاه. فب�رشاحة خدمني ح�سني كثرياً من خالل 

ال�سم 
•ملاذا مل جند القابًا يف جيلكم كما اليوم؟

-مل تك��ن القابًا يف وقتنا. �س��ارت مو�سة ولي�ض لها عالقة 
بالفن

احمـــد نعمة: حسين نعمة ليس اخي لكني استفدت من اسمه

بغداد
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شوفيني يا منيره"!

صالح الحمداني 

في أمان 
الله

 �ض���اب كويت���ي يطعن )�أخ���وه �بن �أمه و�أب���وه(، وينحره يف 
منزله���م، ب�ض���كني، وبدم ب���ارد، وكما ل���و كان جم���رد دجاجة 
)م�ض���لحه(، و�ل�ض���بب �أن �ل�ض���حية ل ي�ض���وم، ول ي�ض���لي، 

ورمبا -ودومًا بح�ضب �جلاين -كان ملحد�!
ممثلة لبنانية حاول �لبع�س من جماعة )�ض���وفيني يا منرية( 
- عل���ى ح���د تعب���ري �ملمثلة - حرقه���ا بالتي���ز�ب ) �لأ�ض���يد �أو 
ماء �لنار ( لأنها لي�ض���ت �ض���ائمة يف �ضهر رم�ض���ان، رغم �أنها 

م�ضيحية، ومل ينقذها �ضوى �ضليبها �ملعلق يف رقبتها!
رجل دين يفتي باأن من يلعب لعبة �لدومينو �ل�ضهرية يرتكب 

ذنبا يعادل ذنب من ينكح �أمه فوق �ضطح �لكعبة !!
ما هذ� �لعنف و�لرهاب �لذي طبع حياتنا يا �إلهي؟ 

و�أين هي �ل�ضماحة �لتي نتغنى بها ليل نهار؟ 
ملاذ� �أ�ضبح �ل�ضباب �لعربي �ل�ضقيق قنابل موقوتة؟ 

وم���ن �ل���ذي يدف���ع باجتاه تلغي���م �لعق���ول بهذ� �لقب���ح وهذ� 
�لعنف �ملفرط؟ 

وما �لذي يجعل �لفتاوي عنيفة هكذ� وبال حياء؟
م���ع بد�ي���ة عق���د �لثمانين���ات تذك���ر )�جلمي���ع( فج���اأة باأنه���م 
م�ض���لمون، و�أن عليه���م �إطالة �للحى، و�لت�ض���بث مبا �أو�ض���ى 
به �ل�ض���لف �ل�ض���الح، كي نبني �لأمة ونحرر فل�ض���طني من يد 

�ليهود )�لجنا�س(!
م���رت �أك���ر من ثالث���ة عق���ود، و�لأم���ة )تتفل�س(، وفل�ض���طني 
�أم�ض���ى ذكره���ا يجلب �لغم، بعد �أن تقات���ل �لأخوة فيما بينهم 

على من له �حلق بقيادة �لتحرير )�لناجز(!
بيوت �لله، مل يعد يذكر فيها �لله، و�إن ذكر، فهو لي�س �لله رب 
�لفق���ر�ء و�ملذنبني، لي�س �لله �ل���ذي يحب عبده كما حتبه �أمه 
و�أك���ر، لي�س �لله �ل���ذي �أقرب من حبل �لوري���د، فهو بحاجة 
لو�ض���اطة رج���ال �لدي���ن ك���ي ي�ض���تمع لدعو�تنا وتو�ض���التنا 

بالرزق و�ل�ضحة و�لمان، وغفر�ن �لذنوب!
�لل���ه �لذي ت�ض���فك �لدم���اء باإ�ض���مه، ه���و لي�س ربن���ا �لروؤوف 
�لرحي���م، و�إمنا ه���و رب خميف، يريد �أن يح���رق �أي خمالف 

لقو�نينه و�أو�مره!
مل يع���د �أطفالن���ا يحبون �لله، ونحن مل نع���د كذلك نحبه، بتنا 
جميع���ا نخاف منه، �أرعبونا على مدى �ض���نني، من ربنا �لذي 
نري���ده �أن يحر�ض���نا، وي�ض���اعدنا، ويلب���ي دعو�تن���ا، ويرحم 
�ض���عفنا، ويريدون���ه �أن يخ�ض���ف بن���ا �لأر����س وي�ض���ب يف 

�أفو�هنا �لر�ضا�س �ملن�ضهر.
ه���ذ� �لرب �ملرعب �ل���ذي بنته �لعقول �ملتحج���رة، وثبتته يف 
عقولنا، هو �لذي يدفع �ل�ض���باب �مل�ضلم لقتل �أقرب �لنا�س له، 

طمعا يف جنة وحو�ري ل مينحها ربهم �ل بالقتل و�لدم.
يحت���اج جمتمعن���ا ملعلم���ني ورج���ال دي���ن يزرع���ون �ملحب���ة 
و�لت�ض���امح يف قل���وب �لطف���ال، يحت���اج جمتمعن���ا لقو�نني 
متنع �ملتع�ضبني من �متطاء �ملنابر و�ل�ضا�ضات لبث خطابات 

�لكر�هية.
و�ل فان هذه �جلر�ئم )�لعائلية( �ضت�ضتمر، و�ضتوفر على من 
يرغب بدخول �جلنة، عناء �لختفاء، و�ل�ض���فر، و�مل�ضاريف، 
وخماطر �لو�ض���ول �ىل �لعر�ق �و �ضوريا �و ليبيا، و�ضجاعة 

�لقدرة على قتل �لنف�س، و�لتحول �ىل قطع متناثرة.
فالطريقة �جلديدة �أ�ض���هل ول تتطلب �ض���وى �ضكاكني مطبخ، 
�أو �ض���و�طري عل���ى �أبع���د تقدي���ر. ول تتطلب �ض���وى �لنتقال 
م���ن غرف �لنوم �ىل �ل�ض���الت �و غرف �ل�ض���تقبال، �و رمبا 

للمطابخ.
�لفكر �لذي يعلم �ولدنا كيف يقتلوننا من �أجل دخول �جلنة، 

يجب �أن يحارب وبجدية، وبخطط و�قعية، ول ت�ضتثني  
�أح���د�، ول جتام���ل �أح���د على ح�ض���اب �أم���ن �أوطانن���ا و�أمننا 

�لأ�ضري.
يف �أمان �لله
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�لأر�ء و�ملقالت تعرب عن ر�أي كتابها ول تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر �ل�ضحيفة
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�لن ، وملتابعة �خر �مل�ض����تجد�ت �لتي تظهر على �ل�ض����احة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�لخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �لجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�ضو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�س بنا، و�أي�ض����ًا �لدخول �إىل �أي �ض����فحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�ض����ًا كتابة �آر�ئك �خلا�ض����ة، كما ميكنك م�ضاركة �خلرب �أو �إعادة ن�ضره على ح�ضاباتك �خلا�ضة 

على �ضبكات �لتو��ضل �لإجتماعي كالفي�ضبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

الى 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 ... 
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