
أنغام تفقد أعصابها 

أحمد السقا يفاجئ محبيه 

رقص هنا في هولندا

داليا في "اللعبة شمال"

شريهان للتمثيل  بين ليلى والصاوي 

خرج��ت �لفنان��ة �أنغام ع��ن �سمتها بع��د �أن نالت ق�سط 
و�ف��ر من �ل�سخرية على ح�سابه��ا �ل�سخ�سي على تويرت، 

بعد �أن غردت مت�سائلة عن �ل�سبب ور�ء �حلروب؟
وكان��ت �أنغام قد كتبت عرب ح�سابها على �لتويرت قائلة: 
"لي��ه �حل��روب؟ حد عنده �إجابه؟ �ي��ه �للي جنيناه من 
�حل��روب؟ حد عن��ده �إجاب��ه؟ كفاية يا جمان��ن كفاية 

�سيبونا نعي�ش كفاية".
�لغري��ب يف �لأمر �أن بع��د متابعيها عل��ى تويرت �أجابو� 
ت�ساوؤلته��ا بن��وع م��ن �ل�سخرية، ليعت��رب �لبع�ش �أن ما 
كتبت��ه ما هو �إل مطلع �أغنية ميكن �أن تغنيها يف �لفرتة 

�حلالية، مما دفعها للرد على �ل�ساخرين بقوة.

�سارك �لفن��ان �مل�رصي  �أحم��د �ل�سقا حمبيه على 
ح�ساب��ه �ل�سخ�س��ي عل��ى �ن�ستق��ر�م ب�سورته مع 
�أبنائ��ه �لثالث��ة، بالرغ��م م��ن حر�س��ه �لد�ئ��م �أن 

يبعدهم عن �لأ�سو�ء وو�سائل �لعالم 
�أحم��د �ل�سق��ا ظهر يف �ل�سورة وهو يق��ود �ل�سيارة 
و�أولده يجل�س��ون يف �خلل��ف مبت�سم��ن، وكت��ب 
تعليق��ًا عل��ى �ل�س��ورة قائ��اًل: "�سب��اح �لفل...�أنا 

و�أحلى نا�ش يف حياتي".
حمب��ي �أحم��د �ل�سق��ا �نهال��و� علي��ه بالتعليق��ات 
�لر�ئع��ة �لتي تتمن��ى لهم جميعًا �ل�سع��ادة، بينما 
لف��ت �نتباه �لبع�ش مدى �ل�سب��ه �لذي يجمع بينه 
وب��ن �بنه �لأكرب ليبدو وكاأنه ن�سخة عنه يف مثل 

عمره.

�سارك��ت �لفنانة هن��ا �سيحة حمبيها عل��ى ح�سابها 
�ل�سخ�س��ي عل��ى �ن�ستق��ر�م بلحظ��ات �ل�سع��ادة �لتي 
تعي�سه��ا حاليًا يف هولن��د�، على �إث��ر م�ساركتها يف 

مهرجان كامري� �لفيلم �لعربي مبدينة روترد�م.
ون���رصت هن��ا �سيحة فيدي��و لها عل��ى ح�سابها وهي 
ترق���ش م��ع فرق��ة مو�سيقي��ة موج��ودة يف �س��و�رع 
هولن��د�، لت�ساركهم حركاته��م �لر�ق�سة، ليبدو عليها 

�ل�سعادة و�لن�سجام يف رحلتها.
�أبدى متابعو هنا �سيحة �إعجابهم بتلقائيتها وحبها 
للحي��اة، وخفتها وهي ت�سارك يف �لرق�ش مع �لفرقة 
�ملو�سيقية. �جلدي��ر بالذكر �أن هنا �سيحة ت�سارك يف 
مهرح��ان كامري� �لفيلم �لعربي �لذي يقام يف مدينة 

روترد�م.

و�فق��ت �لفنانة �مل�رصية د�لي��ا �لبحريي على بطولة 
فيل��م "�للعبة �سم��ال"، �لذي كتب��ه  �لكاتب �مل�رصي 
�لر�ح��ل مدح��ت �ل�سباعي، و�ب��دت مو�فقتها �لفورية 
د�لي��ًا   �لفنان��ة  وحت��ل   �ل�سيناري��و،  قر�ءته��ا  ف��ور 
�لبحريي يف �لفيلم بدًل من �لفنانة غادة عبد �لر�زق، 
�لتي طلبت تاأجي��ل �لت�سوير �أكرث من مرة، مما جعل 
�ملنتجة  �مل�رصية ناهد فريد �سوقي تبحث عن ممثلة 
بديلة لكي يبد� �لعم��ل و�لت�سوير  ومن �ملفرت�ش �أن 
يبد�أ ت�سوي��ر �لفيلم �لذي ي�س��ارك يف بطولته �لفنان 
�أحمد �لفي�س��اوي، يف نوفمرب)ت�رصين �لثاين( �ملقبل، 
حي��ث �سيقوم فريق �لعمل بعق��د جل�سات عمل مكثفة  

ومتو��سلة خالل �لأيام �لقادمة.
جتاوزت مبيعات االألبوم االأخري للمغنية الربيطانية اأديل وهو بعنوان "25" عتبة الع�سرة ماليني ن�سخة يف الواليات املتحدة متامًا 

كما فعل األبومها ال�سابق

�أعلن��ت �رصك��ة "�لع��دل غ��روب" ع��ن تعاقده��ا م��ع �لفنان��ة �مل�رصية 
�رصيهان على عمل فن��ي �سخم، لتعود به �إىل جماهريها و�إىل �ل�ساحة 

�لفنية جمدد�ً، بعد غياب د�م  15 عامًا.
ون���رصت �ل�سفح��ة �لر�سمي��ة للع��دل غ��روب، �س��ورة جتم��ع �لفنان��ة 

، �سرييه��ان باملنتج جم��ال �لع��دل و�ل�سيناري�ست مدحت  ل لع��د �
و�أرفقته��ا بتعلي��ق ع��ن تعاق��د �ل�رصك��ة مع 

�رصيه��ان. و�عتذرت �رصيه��ان �أخري�ً عن 
بطول��ة م�سل�س��ل "دم��وع �ل�سيندري��ال" 
�لذي �أعلن��ت عودتها به للجمهور بعد 
غي��اب  �رصيهان �لتي �حبها �جلمهور 
جد� من خالل تقدميها �لفو�زير ب�سكل 

جمي��ل وبخفة عالية وظل��ت فو�زيرها 
متعلقة يف �ذهان �لنا�ش ل�سنو�ت .

عل��ى �لرغ��م من �نته��اء �ملو�س��م �لدر�م��ي يف رم�سان 
�ملا�س��ي، وعر���ش �لأعم��ال �لدر�مية م��رة ثانية على 

�سا�سات �لف�سائيات �لعربية .
 �إل �أن منتج م�سل�سل "هي ود�فن�سي" ما ز�ل على خالف 
م��ع بطلي �مل�سل�سل ليلى عل��وي وخالد �ل�ساوي، ب�سبب 

متعلقات مادية.
وق��ال م�س��در مق��رب م��ن �لفنان��ة ليل��ى عل��وي ، �إنها 
مل حت�س��ل عل��ى كام��ل م�ستحقاته��ا ع��ن �مل�سل�سل هي 
وزميله��ا �لفنان خال��د �ل�ساوي حت��ى �لآن، رغم مرور 

ثالثة �أ�سهر على �لعر�ش �لأول للم�سل�سل يف رم�سان.
و�أكد �مل�س��در �أن �ملنتج ممدوح �ساهن تو�سل �إىل حل 
ودي معهم��ا، وه��و �أن يدف��ع كام��ل م�ستحقاتهما بحد 

�أق�سى مطلع �لعام �جلديد، ب�رصط �أل يلجاآ للق�ساء.

لقد كان��ت �ملو�سيقى �لعر�قي��ة حتى �لعقد م��ن �لقرن �لفائت 
تقت���رص ��سا�سا عل��ى �ملقام و�لتخت �ملو�سيق��ي �ملر�فق – �و 
�جلالغ��ي – و�لب�ست��ات �لتقليدية. و يف ه��ذه �لفرتةحدثت يف 
�لعر�ق نقلة هامة يف طابع وحال �ملو�سيقى و�لغناء مببادرة 

�لخوين �سالح ود�ود �لكويتي.
وق��د كانا �سببا يف �نطالق �لغناء �ىل �فاق �كرث تطور� وقيمة 
وبن��اء. فتبدلت كلمات �لغاين و�لحلان و�لقو�لب �ملو�سيقية. 
فظهرت �غني��ات كلبك �سخر جلمود وعلى �سو�طي دجلة مرو 
هذ� مو �ن�ساف منك وتاذيني وين ر�يح وين ومنك يا �ل�سمر.
لقد �أخل�ش هذ� �لثنائي لفنهما ولالأغنية �لعر�قية و�عتربوهما 
�لق��رن  يف  �لعر�قي��ة  لالأغني��ة  �حلقيقي��ن  �ملوؤ�س�س��ن  م��ن 
�لع�رصين. وكر�سا حياتهما وموهبتهما للعر�ق وفنه. و�لغريب 
�ن �حلانهم��ا ماز�ل��ت ترددها حناجر �ملطرب��ن و�ملطربات 
بالرغم من مرور �كرث من �سبعن عاما على تقدميها على حد 

تعبري �لناقد �لر�حل عادل �لها�سمي.
ولهمي��ة رم��ز �لف��ن �جلميل �سال��ح �لكويت��ي �قام��ت د�ئرة 
�لفن��ون �ملو�سيقية مهرجانا جميال لحلان �لكويتي با�سو�ت 

�لفنانن �ل�سباب �ىل جانب �لفنانتن �مل خ�سري و�ديبة.
لق��د كان  كرنف��ال حقيقيا للنغ��م �جلميل تغن��ت فيه حناجر 
��ملطرب��ن. ��ستمعن��ا فيه �ىل �سوت �ملط��رب �ملجتهد جمدي 
ح�س��ن وهو يغن��ي �غنية �لكويت��ي – ذوب وتفط��ر – ولقى 
��ستح�سان��ا كب��ري جل��ودة �سوت��ه و�جادت��ه تق��دمي �للحن. ثم 
��ستمعن��ا لغنية تاأذين��ي ب�سوت �ملطرب جنم �حمد. يف حن 
غردت �ملطربة �ديبة باأغنية كلبك �سخر جلمود لتثري حما�ش 

�جلمهور على نحو بديع و�ثارت �لحا�سي�ش طربا ومتايال.
وغنى قي�ش �لعظمي �غنية �خرى لتقل �ساأنا هي �غنية كلبي 
خل�ش. �ما زميله �لفنان �ملخ�رصم عبد �لرحمن علي فقد �دى 

�غنية يلما�سي �هلل وياك.
وحن ج��اء  دور �لفنانة �لرقيقة �م��ل خ�سري تاأهب �جلمهور 
ل�سماع �سوتها �ملغرد وهي توؤدي �غنية وين ر�يح وين، فر�ح 

يجيبه��ا �جلمه��ور ب�سوت ع��ال مكم��ال تتمة �لغني��ة ،و�سط 
�ج��و�ء مفعمة بالفرح ز�دتها �لقا �خبار �لنت�سار�ت �لعر�قية 
على د�ع�ش و�رهابه يف غري مكان من �لعر�ق.  ويعود �ملطرب 
�لريف��ي �لقريب �سوته م��ن ر�ئد �لغنية �لريفي��ة د�خل ح�سن 
وه��و �ملط��رب يو�س��ف �لربيع��ي ليقدم م��و�ل وتبع��ه باغنية 
مت�س��ي وت�سد عن بعن. وغنى �ساحب �ل�سوت �لرخيم �حمد 
نعمة هذ� مو �ن�ساف منك وكانه يحكي و�قع حاله يف فر�قه 
لبنائ��ه. وختم جناح عب��د �لغفور �ملهرج��ان �جلميل باغنية 

يانبعة �لريحان حن على �لولهان.
ويالح��ظ على �حلان �سال��ح �لكويتي �لغ��ز�رة يف �لنتاج، �ذ 
كان يق��دم خم�سة �غان ل��كل مطرب �و مطربة، يف وقت كانت 
�ل�ساح��ة �لفنية تعج بال�سو�ت �لعر�قية و�لعربية �لعاملة يف 

مالهي بغد�د. 
كم��ا لح��ت فر�س��ة ذهبي��ة لغانيه ب��ان تتالقح م��ع �سوت 
كوك��ب �ل���رصق �م كلثوم، �لت��ي �عجبت باغنيت��ه كلبك �سخر 

جلم��ود �ثن��اء تاأديتها من قبل �ملطرب��ة �سليمة با�سا يف عام 
1932 وق��ام  �لكويتي بتحفيظها �لغنية وغنتها �م كلثوم 
يف ملهى �له��الل. ويقال �ي�سا غنتها على ��سطو�نة يف م�رص 

لكن لال�سف مل يعرث عليها.
كذلك �عجب بعزفه و�حلانه �لفنان حممد عبد �لوهاب ل�سيما 
ح��ن �سمعه يعزف مق��ام �لالمي �لذي �ع��اد �كت�سافه �لفنان 
حمم��د �لقباجن��ي. وقدم عب��د �لوه��اب بع�ش �حلان��ه متاثر� 
مبق��ام �لالمي منها �غنية يلي زرعتو� �لربتقال، و�نا و�لعذ�ب 

وهو�ك.
ومل ي��رتك �لكويت��ي �سوتا يف �ل�ساح��ة �لغنائية �ل وتالقحت 
�حلانه مع ذل��ك �ل�سوت،منهن �سليمة م��ر�د و�سلطانة يو�سف 
ومن��رية �لهوزوز و�سديق��ة �ملالية وعفيف��ة ��سكندر ونرج�ش 

ور�وية وغريهن.
كم��ا ق��ام �لكويتي بو�سع �حل��ان �غنيات فيل��م عليا وع�سام 

�لذي ت�سمن ثمان �غنيات ل�سليمة مر�د و�سبيحة �بر�هيم.

صالح الكويتي: النغم الجميل ورائد االغنية العراقية

بغداد

33      18 
مل يفاج��اأين ،كم��ا فاج��اأ �لبع���ش ت�س��ارع �لقي��اد�ت �لعربية يف 
�لعلن و�ل���رص للتعزية برحيل �لرئي�ش �ل�رص�ئل��ي �ل�سابق"�سيمون 
برييز"وتباكيه��م عليه وكانه كان حمام��ة �ل�سالم ولي�ش �رهابيا 
عان��ى منه �لعرب �لمرين جر�ء �ملجازر �لتي قادها لتثبيت دولة 

بني �سهيون.
ويحظى �سيمون برييز و�لذي تويف فى تل �أبيب عن عمر يناهز 93 
عام��ا ب�سجل حافل م��ن �ملجازر و�ملذ�بح �س��د �ملو�طنن �لعرب 
و�لفل�سطيني��ن خالل ف��رتة عمله �سم��ن ع�ساب��ات "�لهاجاناه" 
وف��رتة عمله فى وز�رة �خلارجية �لإ�رص�ئيلي��ة و�لتى ركز خاللها 
على ت�سليح �لع�سابات �ليهودية �ملتطرفة ومن �أبرز جر�ئم برييز

ف�سيمون برييز �أخطر �إرهابي �إ�رص�ئيلي يف تاريخ �ل�رص�ع �لعربي 
�لإ�رص�ئيلي.

* �رتك��ب برييز جر�ئم �إبادة بح��ق �لفل�سطينين خالل خدمته فى 
حركة "�لهاجاناه" �ملتطرفة.

* �س��ارك فى جمازر �س��د �لفل�سطينين فى �لفرتة من عام 1948 
: 1952 م.

*  مهند�ش �لعدو�ن �لثالثي على م�رص �سنة 1956.
* ل��ه دور ب��ارز فى جمع �ل�س��الح لدعم �لع�ساب��ات �ليهودية فى 

خم�سينيات �لقرن �ملا�سى.
* مت تكليف��ه عق��ب تعيين��ه ف��ى وز�رة �خلارجي��ة بجم��ع �ل�سالح 

و�لعتاد للع�سابات �ليهودية.
* ق��اد �لإرهاب��ي برييز عملي��ة "عناقيد �لغ�سب" �لت��ى ��ستهدفت 

لبنان عام 1996.
* �أم��ر با�سته��د�ف ملجاأ ل��الأمم �ملتح��دة يف قانا م��ا �أدى ملقتل 

مئات �لن�ساء و�لأطفال.
*  مهند���ش �ملذ�ب��ح و�لقمع �س��د �لفل�سطينين خ��الل �لنتفا�سة 

�لفل�سطينية �لأوىل.
* مت��ورط فى مذبحة خميم جنن و�ليا�سمين��ة فى مدينة نابل�ش 

�لقدمية.
* وج��ه بارتكاب جمزرة �إب��ادة �سد �أهايل قطاع غزة خالل حرب 

. 2008
لق��د كان �لبون �سا�سعا بن ردة فعل �ملو�طنن يف �لدول �لعربية  
وحكامه��م بعد �إعالن وفاة برييز تعك���ش �سدة �لكر�هية لإ�رص�ئيل 
على �مل�ستوى �ل�سعبي، بينما قادة �لدول �لعربية بادرو� يف تقدمي 
�لتعازي و�مل�سارك��ة يف جنازته ومل يخ�سو� من غ�سب �ل�سارع �أو 

�لكر�هية جتاه �إ�رص�ئيل وقادتها.
فق��د �أر�سل��ت عائل��ة رئي���ش �ل�سلط��ة �لفل�سطيني��ة حمم��ود عبا�ش 
ر�سال��ة تعزية يف وفاة �سمع��ون برييز �أعرب فيها عن �أ�سفه وكتب 
�أن “بريي��ز ��ستثم��ر �لكثري من �جلهد يف �لو�س��ول �إىل �ل�سالم منذ 

�تفاقات �أو�سلو حتى �ليوم �لأخري قبل وفاته.
كم��ا �أن �سخ�سي��ات ب��ارزة �أخ��رى يف �ل�سلط��ة �لفل�سطيني��ة، مثل 
�أحم��د قريع، ع�سو �للجنة �ملركزية حلركة فتح �لذي كان مهند�ش 
�تف��اق �أو�سلو، �لت��زم �ل�سمت وكان يتجنب �ل��رد على ��ستف�سار�ت 
�ل�سحفي��ن يف �لت�س��الت �لهاتفي��ة حول وفاة �سمع��ون برييز. 
ف�س��ال عن وزير خارجية م���رص �سامح �سكري �ل��ذي "قطع نف�سه 

مع �بومازن من �لعياط"
 �ن موقف �لع��ر�ب من هالك هذ� �لرهابي ف�رصوه وفقا للحديث 
�لنب��وي غري �ملتف��ق عليه "طبع��ا" �ذكرو� حما�س��ن موتاكم ،و�ن 
كن��ا ل نع��رف "لفقيد �لم��ة �لعربية" �ي��ة ح�سنة ،وعل��ى ما يبدو 
�ن �ربعيني��ة "�لفقي��د �لعروب��ي "�ستكون حافل��ة بتوزيع �لطعمة 

"رحمة ونور على روحه" كما يقول �مل�رصين.
يتب��ادر �ىل ذهني �سوؤ�ل هو من "�لك��و�لت" �ي "�ملعدد�ت " �لتي 
�حي��ت جمل�ش �للطم عليه وكيف كانت هو�ساته ..�جزم �نها كانت 
"كولولة �لعطوة متانيته �و ر��ش �ليعلك �ل�رص ل ت�سيلونة" وبهذه 
�تفق مع "�لكو�لة" لن �لرهابي برييز طول عمرة ر�أ�سا لل�رص لكن 
فق��ط على �ل�سعوب �لعربية ولي�ش مع قادتها وملوكها "ر�سي �هلل 

عنهم"!!!.
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الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

االن , وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا, واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�سة, كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل االإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

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�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
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