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�أه��دت �رشك��ة "�أب��ل " �لفنان��ة بلقي���س فتح��ي �أحدث 
�إ�ص��د�ر�ت �لهاتف �ملحمول "�أيف��ون 7"، وذلك تقدير�ً 
لنجاحه��ا، وفوزه��ا بلق��ب �أف�ص��ل فنان��ة يف �ل�رشق 
�لأو�ص��ط. �لفنان��ة بلقي���س ن���رشت ع��ر ح�صابها على 
موق��ع "�إن�صتغ��ر�م" �ص��ورة له��ا وهي حتم��ل "�أيفون 
7" وعلق��ت حتته��ا" �رشكة �يف��ون �لعاملية متنحني 
جهاز �أيف��ون بال�س، مميز�ته فظيع��ة، و�أ�صكرهم على 
�إهتمامهم �لد�ئم بي، وهذ� �رشف كبري، بعد �أن ح�صلت 
على لق��ب �أف�صل فنانة يف �ل�رشق �لأو�صط 2015 عن 
�لبوم "زي ما �أنا" ح�صب مبيعات �أيتونز. �صكر�ً �أبل من 
كل قلب��ي". ي�صار �ىل �أن مت تك��رمي �لفنانة بلقي�س يف 

�صهر �آب\�أغ�صط�س �ملا�صي من قبل �رشكة "غوغل".

يح��ل �ملمث��ل �مل���رشي �ملع��روف خال��د �أب��و �لنج��ا 
�صيف��ا عل��ى فعالي��ات �ل��دورة �لتا�صع��ة للمهرج��ان 
�ل��دويل للفيلم �ملق��رر تنظيمه مبدينة طنج��ة )�صمال 
�ملغرب( يف �لفرتة �ملمتدة ما بني 20 و 24 من �صهر 
�صبتم��ر �جلاري، كع�صو يف جلن��ة حتكيم هذه �لدورة 
�لت��ي ت�صم نخب��ة من �لفاعل��ني يف قط��اع �ل�صناعة 
�ل�صينمائي��ة حيث وقع �لختي��ار على كل من �ملخرج 
�لإ�صب��اين خورخ��ي دور�دو رئي�ص��ا للجن��ة �لتحكي��م 
وع�صوي��ة �ملمثلة نادي��ة �لعلمي )�ملغ��رب( و�ملمثلة 
د�نيي��ل هورف��ات )رو�صي��ا( و�ملنت��ج فان�ص��ون وولغ 
)تاي��و�ن( و�لذي��ن �صتعهد �إليهم مهم��ة حتكيم �لأفالم 

�مل�صاركة من دول خمتلفة .

ح��ل �لفنان ح�ص��ن �ل��رد�د �صيف��ًا يف برنام��ج "على 
ه��وى م�رش" مع �لإعالمي خال��د �صالح ليتحدث عن 
فيلم��ه �لأخري"ع�ص��ان خارجني". �ص��األ �ملذيع ح�صن 
�لرد�د هل جتمعه عالقة عاطفية بالفنانة �إميي �صمري 
غ��امن؟، لينفي ح�صن �لرد�د �لأم��ر نهائيًا موكد�ً �إنهما 
ل جتمعهم��ا �أي عالق��ة عاطفية وكل م��ا يف �لأمر �أن 
�جلمه��ور �أحبهما كثنائ��ي يف �ل�صينم��ا. خالد �صالح 
�أح��رج ح�ص��ن �ل��رد�د على �له��و�ء بتوجيه �ص��وؤ�ًل �إليه 
ب�ص��كل مبا�رش مل��اذ� �رتبك م��ن �ل�صوؤ�ل موؤك��د�ً له �أن 
لغ��ة ج�صمه تغريت متامًا، ح�صن �لرد�د �أجاب �صاحكًا 
نافي��ًا �أن يكون �صع��ر بالرتباك، وم�ص��دد�ً على فكرة 

�أنهما ثنائي �صينمائي �أحبه �جلمهور لي�س �أكرث.

ن���رشت �ملمثل��ة �ل�صابة منة عرفة �ص��ورة جديدة 
لها على ح�صابها �لر�صمي على تطبيق �إن�صتجر�م.

�ل�ص��ورة �أث��ارت �جلدل ب��ني جمهور من��ة عرفة، 
م�صككني يف �ختالف مالمح وجهها.

فرغ��م �إعجاب ع��دد كبري بال�ص��ورة، لكن لحقت 
من��ة عرف��ة �لكثري م��ن �لتهام��ات، فق��د �نهالت 
�لتهام��ات عل��ى منة عرف��ة بخ�صوعه��ا لعملية 

جتميل لأنفها.
ويبدو �أن منة عرفة �لتي تبلغ من �لعمر 17 عامًا 
تو�جه نقمة �لأنوثة، فقد عرفها �جلمهور و�أحبها 
يف طفولته��ا ومل يرغب يف روؤيته��ا وهي تن�صج 

وتتحول �إىل �أنثى.
جتتاح �ملغنية �لأمريكية مايلي �ضاير�س Miley Cyrus ذ�كرة �ملخرج �ملخ�ضرم وودي �آلن Woody Allen منذ طف�لتها حيث كانت ت�ؤدي 

�أدو�رً� ك�ميدية �ت�ضمت مبهارة عالية، �لأمر �لذي دفعه لختيارها لدور بط�لة يف م�ضل�ضل تلفزي�ين من �إخر�جه.

ك�صف��ت �لنجم��ة �للبنانية نيكول �صابا عن توقيعها عق��د بطولة عمل جديد 
بعن��و�ن "مذكر�ت ع�صيق��ة �صابقة" وهو �أول م�صل�ص��ل در�مي عربي ت�صارك 
في��ه نيكول من �إنتاج �ص��وري لبناين، علمًا باأنها ل ز�ل��ت ت�صتكمل ت�صوير 
م�صل�ص��ل "ولد ت�صع��ة". نيك��ول وقع��ت �لعق��د وزّفت �خل��ر ملتابعيها عر 
ح�صابه��ا �ملوث��ق مبوق��ع �لفي�س بوك قائل��ة: تعاقدت على بطول��ة م�صل�صل 
جدي��د بعن��و�ن "مذكر�ت ع�صيقة �صابقة" وهذ� يعت��ر بالن�صبة يل �ول عمل 
در�م��ي عرب��ي م�صرتك )�صوري لبن��اين( كتابة نور �صي�صكل��ي �خر�ج ه�صام 
�رشبتجي ��رش�ف فّني مازن ط��ه �نتاج مار�س ميديا برود�ك�صن..�دعويل_
بالتوفي��ق. يذكر �أن �مل�صل�ص��ل من بطولة �لنجم �ل�ص��وري با�صم ياخور، �إىل 
جان��ب عدد من جنوم �صوريا ولبنان، علما ب��اأن نيكول �صابا �صتقف خالل 
ه��ذ� �مل�صل�ص��ل �أمام كامري� خمرج �ص��وري للمرة �لأوىل، كم��ا �أنها �صتج�صد 
�صخ�صي��ة خطتها �أياد كاتب��ة �صورّية لأول مرة �أي�ص��ًا، و�صينطلق �لت�صوير 

قريبا من بريوت ثم ينتقل للعا�صمة �ل�صورية دم�صق.

م��ا ز�ل��ت �لف�صائح تالح��ق زو�ج �لفنان��ة �ملغربية  
وجنم��ة برنام��ج �رب �ي��دول دني��ا بطم��ة وزوجها 
�ملنت��ج  �لبحريني حممد �لرتك و�ل��د �لطفلة �لنجمة 

حال �لرتك. 
ويف �خ��ر �لتفا�صيل �ملتعلقة باملو�صوع نفى حممد 
�لرتك �لأخبار �لتي �نت�رشت �أخري�ً عن زو�جه �لعريف 
م��ن دني��ا، وذلك عر فيدي��و ن�رشه �أظه��ر فيه وثيقة 
�لزو�ج وتناول زوجته �ل�صابقة بكلمات جارحة كما 

�صتتابعون. 
يذك��ر �أن ه��ذ� �لفيديو ياأتي بعد فيدي��و �لرد من قبل 
حممد و�بنته حال عن خر �إجبارها  على �لظهور يف 
�لتقري��ر �خلا�س بدنيا لتبيان �أن عالقتها مع زوجة 

�أبيها جيدة جد�ً.. 

-حدثني عن بد�ياتك يف جمال �ل�صعر ؟ 
بد�يات��ي كان��ت عب��ارة ع��ن حم��اولت ج��ادة يف كتاب��ة 
�لق�صيدة �لوجد�نية يف بد�ي��ة �لت�صعينيات ومن ثم �نتميت 
�ىل جمعي��ة �ل�صعر�ء �ل�صعبي��ني عام 1996 وبعدها �جتهت 
لكتاب��ة �لغني��ة �لعاطفي��ة وكان��ت �ول �غني��ة م�صورة يل 

بعنو�ن ر�ح �روح وبعد مت�صوفوين للفنان يا�رش �لب�رشي .
-متى كتبت �ول ق�صيدة ؟ولأي فنان ؟

�ول ق�صي��دة غنائية كانت للفن��ان ح�صني �لب�رشي بعنو�ن 
هد�ك �هلل.

-مع مْن م��ن �لفنانني حتب �لتعامل ومن منهم مل تتعامل 
معه بعد وحتب �ن ياأخذ من ��صعارك ؟   

�ح��ب �لتعامل مع �لفنان حامت �لعر�ق��ي لنه جنم معروف 
عل��ى �ل�صعيد �لعرب��ي وكذلك �حبب��ت �لتعامل م��ع �لفنان 
ر��ص��د �ملاجد لنه ي�صيف يل �عالمي��ًا بعد �ن تعاملت معه 
بثالث �غاين. و�لفنانني �لذي��ن �أحب �لتعامل معهم �لنجمة 

�لي�صا.
-من  هم �ل�صعر�ء �لقرب ل�صعر حامد �لغرباوي ؟

�أن��ا �عت��ر نف�صي تلميذ م��ن مدر�ص��ة �ل�صاع��ر �لكبري كاظم 
�أ�صماعيل گ�طع لذلك �نا �قرب لُه وهوه �أقرُب �صاعر يل .

-ما هي �لق�صيدة �لتي كتبتها ولتز�ل يف ذ�كرتك ؟                                               
ق�صي��دة "�أذ� �جلناح ه��و يعلي �لطيور �ك��و نا�س �لعلت من 

غري جنحان " غناء �لفنان حممد عبد �جلبار
-هل �لفن �حلايل ي�صري بخطو�ت �صحيحة بر�أيك  ؟ 

 ل تقا���س خطو�ت �لفن  �لعر�قي من خالل بع�س �ل�صو�ت 
�لن�ص��از عل��ى �ل�صاح��ة �لفني��ة �لعر�قية  لن هن��اك فنانني 
ملتزم��ني ويقدمون �غ��اين جميلة لأنهم ميتلك��ون ��صو�ت 

ر�صينة وجميلة.
-ما هو ر�أيك بال�صعر�ء �حلاليني    

�نا �رش�حة قليل �ملتابعة لل�صعر�ء �حلاليني بحكم �بتعادي 
ع��ن بلدي وقليل �مللتقى باملنتدي��ات و�لأم�صيات �ل�صعرية 
�م��ا بالن�صبة لل�صعر�ء �لذي��ن ز�ملتهم لزل��ت �حتفظ بر�أيي 

باأنهم من �ف�صل �ل�صعر�ء .

- م��ا ه��و ر�أي��ك بر�م��ج م�صابق��ات �ل�صع��ر عل��ى �لقنو�ت 
�لعر�قية  ؟                                  

-�ن��ا تابعت فقط برنام��ج م�صابقات على قن��اة �ل�صومرية 
كان برنامج ر�ئع تقدمي حممد رحيمة و�أميان وقدم �صعر�ء 

وق�صائد جميلة يف وقتها.
-ما هي �برز �ملهرجانات �لتي �صاركت بها؟

-مل �أ�ص��ارك يف مهرج��ان �صع��ري فقط �صارك��ت باأم�صيات 
�صعرية يف جمعية �ل�صعر�ء يف بد�ية �نتمائي للجمعية.

-ما هي �خر �عمالك ؟

ل��دي �لعديد من �لعمال �جلديدة هناك ثالث �عمال للفنان 
ح��امت �لعر�ق��ي وخم�صة �عم��ال ملحمد عبد �جلب��ار و�غنية 
للفنان ح�صام �لر�صام بعنو�ن تعب قلبي و�غنية للفنان عبد 

�هلل تقي بعنو�ن ليه�س ولين�س و�لفنان ر��صد �ملاجد.
-كلمة �خرية جلمهورك؟

بالطب��ع ��صك��ر كادر �جلريدة و�ملحاورة له��ذ� �للقاء و�حب 
�ن ��صك��ر كل من يتابع �لعمال وين�صف �جليد منها بكلمة 
جميل��ة وينتقد �لعمل �لذي ل ي��روق لُه نقد بناء لال�صتفادة 

من �ي مالحظة و حتياتي للجميع.
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بغداد

39     23 
�أن�صت جمي��ع �لالعبني يف دورة �لف��رق �ل�صعبية �لتي �أقيمت 
يف قط��اع 28 ح��ني ��صتذك��ر �حلاج عب��ود �ملب��ار�ة �لدولية 
�لت��ي حدث��ت ب��ني فريق��ي �ر�صن��ال �لإجنلي��زي و �صبارت��اك 
مو�صك��و �لرو�ص��ي يف لندن عام 1945) �أح��د �لالعبني �جلدد 
��صتنكر قي��ام �حلجي عبود مب�صاهدة �ملبار�ة كونه كان يبلغ 
م��ن �لعمر �آن��ذ�ك 11 �صنة و�صهرين!!لكن �ح��د� مل ي�صدقه من 
�لالعب��ني �ملوؤمن��ني بالالعب �ل���رشورة حج��ي عبود(....بد�أ 

عبود يغّرد:
- بوية و�لعبا�س �بو ر��س �حلار،�ملرحوم و�لدي �أخذين �صفرة 
لدول��ة �ب��و ناجي،و�نتو ت��درون موهبت��ي �لريا�صي��ة جانت 
ه�صتوه��ه تكر،�حلجي �هلل يرحمه جانت روحه خ�رشة،و�نتو 
تدرون �صّيابنه ب�س يلَكوله��م فر�صة يذّبون �ل�صطفة ويلب�صون 
كابوي،�مله��م َكلتل��ه بويه ذبن��ي بامللعب و�إن��ت روح زورلك 
ف��د �صي��خ ف��د خ��رّي مدف��ون هناك....وخالك��م  خ��رّي ولب���س 
�لرت�ك�صوت م��ال �ملنتخب �لجنليزي)��صرتيته من �للنكة قبل 
�صفرنه(،وف��وق �لرت�ك�ص��وت خمّل��ي �لنطاق،و�صارب��ي ه�صتوه 
طاَك�،ب���س �صن��و �يل تعبن��ي وتع��ب �جلميع،�ل�صب��اب غط��ى 
�مللع��ب وح��اج ماي��دري بحاج...نزلت �نه عل��ى �حلكم،و�نتو 
تدرون)وخالك��م  خ��رّي ولب���س �لرت�ك�ص��وت م��ال �ملنتخ��ب 
�لجنليزي)��صرتيته من �للنكة قبل �صفرنه(،وفوق �لرت�ك�صوت 
خمّل��ي �لنطاق،و�صاربي ه�صت��وه طاَك�،(كلتله بويه �نته �عمى 
مات�صوف،�أّج��ل �للعبة لغ��ري يوم،�للو�عيب كل �صي ماي�صوفون 
و�حن��ه كل �ص��ي مان�ص��وف،َكال يل بالجنلي��زي: حجي عبود 
�ح��رتم نف�ص��ك و�فلت قب��ل ل �دّكلك منع �نت��ه و�بوك،تعجبت 

هوه �صوكت �لتقه بال�صيد �لو�لد؟
�مله��م �حلك��م طلع �ب��ن ع�صاير،ق��ال وي��ن �وّدي ويهي)يعني 
وجهي(من ع�صاير �صتال��ني؟ �لو�دم جايني وتعبانني فلزمنت 
نخليه��م يلعب��ون] هن��ا �لتف��ت حج��ي عب��ود �ىل �لالعب��ني 
�جل��دد ون�صحهم ب��اأن يتاأث��رو� باأخالق حك��م �جنليزي حكم 
مب��ار�ة قب��ل �ك��رث م��ن �صت��ني �صنة[....��صتم��ر حج��ي عب��ود 
بحديثه:)وخالك��م  خ��رّي ولب���س �لرت�ك�ص��وت م��ال �ملنتخب 
�لجنليزي)��صرتيته من �للنكة قبل �صفرنه(،وفوق �لرت�ك�صوت 
خمّل��ي �لنطاق،و�صارب��ي ه�صت��وه طاَك�،َكلتله��م ياب��ه �لعب��و� 
وخل�صون��ه ه�ص��ه �بتلين��ه �جين��ه للندن...لوباق��ني باجلو�در 
مو ����رشف �لنه؟...�ملهم �غات��ي لعبو� ،وليهون��ون �جلماعة، 
�ل�صب��اب غطى �مللعب وكانت �لروؤية م�صتحيلة،لعب �ر�صنال 
تع��ارك ويه �لالع��ب �لرو�صي،�حلكم مدري �صل��ون �صافه بهذ� 
�ل�صباب،طل��ع ل��ه �ل��كارت �ل�صفر،)وخالك��م  خ��رّي ولب���س 
�لرت�ك�ص��وت مال �ملنتخ��ب �لجنليزي)��صرتيته من �للنكة قبل 
�صفرنه(،وف��وق �لرت�ك�ص��وت خمّل��ي �لنطاق،و�صارب��ي ه�صتوه 
طاَك�،(تدخل��ت َكلتله بويه ��صبيك طل��ع له �لكارت �لحمر،َكال 
يل �وك��ي �أّبود،�صدَك��� و�هلل �نط��رد �لالعب،لي���س م��ا �لالع��ب 
غاف��ل �حلكم ون��زل للعبة ب��دون �ن ي�صوف��ه و�حد،ب�س خالكم 
وتدرون بي��ه ��صوف بال�صعة حتت �لرتقايل،َكلت ه�صه �للعبة 
ب��ني �جانب �حن��ه �صعلينه،�ملهم �لفريق �لرو�ص��ي �صّوه  تبديل 
ودخ��ل �لالع��ب �لبديل،لكن �لالعب �لقدمي بق��ه يلعب بامللعب 
،ما�َكللكم ولتَكولويل �صار �لفريق �لرو�صي يلعب ب� 15 لعبا 
وحّم��د يدري،خطي��ة �لجنلي��ز �نوب طف��ر �لَكوجل��ي ر�د ي�صد 
طوب��ه فا�صطدم بالقائ��م وفقد �لوعي،)وخالك��م  خرّي ولب�س 
�لرت�ك�ص��وت مال �ملنتخ��ب �لجنليزي)��صرتيته من �للنكة قبل 
�صفرنه(،وف��وق �لرت�ك�ص��وت خمّل��ي �لنطاق،و�صارب��ي ه�صتوه 
طاَك�،(نزل��ت طلعته من �مللعب ونزلت مبكانه وغريت �لنتيجة 
بن���س �صاع��ة و�بوي��ه بع��ده ماي��دري بي��ه �ين وين،ب���س �نتو 
وحدكم �لتدرون خالكم  خرّي ولب�س �لرت�ك�صوت مال �ملنتخب 
�لجنليزي)��صرتيت��ه من �للنكة قبل �صفرنه(،وفوق �لرت�ك�صوت 
خمّل��ي �لنطاق،و�صاربي ه�صتوه طاَك�،ب�س �يل دّوخني بوكتهه 
من خل�صت �للعبة �صفت �بويه �هلل يرحمه لب�س مالب�س �حلكم!.

ALJOURNAL
�لأر�ء و�ملقالت تعرب عن ر�أي كتابها ول تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر �ل�ضحيفة
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�لن ، وملتابع����ة �خر �مل�ضتجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ضاحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�لخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جل�رنال ( ) ALJOURNAL( عرب �لجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جل�رنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�ض��ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����س بن����ا، و�أي�ضًا �لدخ�ل �إىل �أي �ضفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء ح�ل خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�ض����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�ضة، كما ميكنك م�ضاركة �خلرب �أو �إعادة ن�ضره على ح�ضاباتك �خلا�ضة 

على �ضبكات �لت���ضل �لإجتماعي كالفي�ضب�ك Facebook بكتابة كلمة �جل�رنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

الى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
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