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ا�شتغ��ل النج��م اللبن��اين وائ��ل كف��وري م�شاركت��ه يف 
حفل ملك��ة جمال لبن��ان للع��ام 2016، لينفي جميع 
ال�شائع��ات التي حتدثت ع��ن طالقه يف الفرتة الأخرية، 
بطريق��ة غ��ري مبا���رة. كف��وري وبع��د تقدمي��ه اإحدى 
اأغنيات��ه على م�رح كازينو لبنان، وجه حتية لعائلته 
وزوجته موؤكداً اأنها كانت لتح�ر احلفل لول الأطفال. 
وكان��ت بع���ض املواق��ع الإلكرتوني��ة قد اأك��دت طالق 
وائل وذهب البع���ض اىل حد التاأكيد اأنه حتدث يف اآخر 
اغنياته عن اخليانة من وح��ي معاناته الزوجية، وهو 
م��ا واجه��ه الفنان بالتجاه��ل قبل اأن يق��رر و�شع حد 

لل�شائعات يف حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.

باليوبي��ل  م�شاركته��ا  اأنغ��ام  املطرب��ة  ح�شم��ت 
الف�ش��ي ملهرج��ان املو�شيق��ى العربي��ة، وجنح��ت 
باختي��ار ي��وم اجلمع��ة 4 نوفم��ر املقب��ل موع��داً 
حلفلها ال�شنوي، ال��ذي يوافق الحتفال بيوم احلب 
امل���ري، و�شتحتفل اأنغ��ام يف الي��وم نف�شه بذكر 
م��رور ع��ام على �ش��دور األبومه��ا الأخ��ري "اأحالم 
بريئة". انغ��ام اعتادت احياء حف��ل اخلتام �شنويًا 
ولكنه��ا تركت حفله��ا ل�شديقتها املقرب��ة اأ�شالة، 
وخا�شت مفاو�شات م��ع اإدارة املهرجان لت�شمن 
الف��وز بحف��ل دار الأوب��را امل�ري��ة به��ذا التاريخ 
املمي��ز، خا�شة واأن الدورة احلالية ت�شم 82 فنانًا 

من اأ�شهر جنوم الغناء العربي.

ك�شفت مقدمة برنامج "ع�ش��ل اأبي�ض" الإعالمية 
حن��ان مفي��د فوزي ع��ن تلقيها مكامل��ة هاتفية 
م��ن النجم ح�شن الرداد لدعوتها اإىل ح�شور حفل 
زفاف��ه والنجم��ة الكوميدي��ة اإمي��ي �شم��ري غامن، 
لتوؤك��د �شح��ة ر�شائ��ل من�شوب��ة لل��رداد، اأُر�شلت 
ع��ر برنام��ج الوات���ض اأب للعدي��د م��ن اأ�شدقائه 
مبحافظ��ة دمي��اط، لدعوته��م اإىل حف��ل الزفاف 

مبدينة اجلونه ال�شاحلية بعد 10 اأيام فقط.
اخت��ارت  اإذ  بال�شف��رة،  كتب��ت  حن��ان  تدوين��ة 
ا�ش��م "�ش��وكا"، وهو لف��ظ التدليل للنجم��ة اإميي، 
و"دودي" لق��ب الدلع لوالدته��ا دلل عبد العزيز، 
ولكنه��ا كان��ت كافي��ة لتاأكي��د خ��ر زواج ح�شن 

الرداد.

تربع��ت �شان��دي تاب��ت م��ن بحمدون ملك��ة على 
عر�ض جم��ال بلد اجلم��ال والثقافة لبن��ان للعام 

.2016
ويف حف��ل راٍق ومميز، اأحياه “ملك الرومان�شية” 
 LBCI �النج��م وائل كف��وري، ونظمته �شا�ش��ة ال
يف كازينو لبن��ان، برعاية وزير ال�شياحة مي�شال 
م��ن  15 جميل��ة  تناف�ش��ت  فرع��ون وح�ش��وره، 
جميالت لبن��ان هن: رين ميني، نورم��ا دروي�ض، 
ربى دكا�ض، تراي�شي رزقاهلل، �شاندي تابت، ريتا 
بو ملحم، فريدريكا عبدو، �شانتا مرتي، مار�شيلال 
كل���ض، مي�شال حجل، ه��ال مرعب، كاتيا �رحال، 
اأندريا هيكل، ماري- بيل طربيه، وبا�شكال دغم.

ُكرمت النجمة الأمريكية ال�شهرية األي�شون جاين Allison Janney بنجمة خا�شة بها على ر�شيف ال�شهرة يف هوليوود 
بعد م�شرية فنية بداأت منذ 30 عامًا.

�رح��ت النجم��ة العراقية مي���ض كمر انها حمظوظ��ة للغاية 
بفوزها بجائزة اأف�شل ممثلة كوميدية عن دورها الذي لعبته  
يف م�رحية "قلب للبيع " على هام�ض مهرجان امل�رحيون 

يف العيد املا�شي 
للفن��ان   نب��ارك   : مي���ض  الفنان��ة  واأ�شاف��ت 

وال�شديق الكويتي طارق العلي نيله من�شب 
نقيب الفنان��ني يف الكويت من بعد تنحي 
الفن��ان القدي��ر عب��د احل�شني عب��د الر�شا 

متمنية ل��ه كل التوفيق يف مهامه اجلديدة 
،حي��ث قالت ان طارق خري خلف خلري �شلف 

وه��و اب��ن الف��ن وم��ن و�شع��ه لني��ل هذا 
املن�شب ه��و على ثقة تامة باأن طارق 

العلي جدير بهذا املن�شب 

بع��د اإطالق��ه تغريدة اأث��ارت الكثري م��ن اجلدل رد الفن��ان رامي 
عيا�ض٬ باإط��الق تغريدة جديدة٬ نفت تكهنات وتف�شريات حامت 
ح��ول تغريدت��ه الوىل الت��ي هاج��م فيه��ا الأغني��ات اجلدي��دة٬ 
والالف��ت اأن التغري��دة ج��اءت مبا���رة بع��د طرح الفن��ان وائل 
كف��وري لأغنيت��ه اجلديدة "هالأ تفقتي". رام��ي كتب يف تغريدته 
الأوىل "هالغاين اجلدي��دة بتح�ض حالك بعدك ب�شنة الت�شعني يا 
عم��ي �رنا بال 2016 خل�ض بق��ا ...#تكرار #زهقتونا". ولأن 
الكثريي��ن اإعتروا اأن رامي عيا�ض ق�ش��د بتغريدته وكالمه وائل 
كف��وري واأغنيت��ه "هالأ تفقت��ي"٬ م��ا لب��ث اأن رد الول بتغريدة 
ثاني��ة نفى فيها تلك املزاعم وقال مو�شحًا "غريب...ليه البع�ض 
فك��ر اإين ق�شدت الفنان وائل كف��وري بتغريدتي ال�شابقة٬ واللي 
حلل هيك اأ�ر بالفنان نف�شه وا�شال راأيي وحبي لوائل معروف

#خففويل_حتليل".

اأ�شب��وع �شعب جداً مر عل��ى العديد من جنوم الو�شط الفني 
العرب��ي، بعدم��ا ع��ادت امل�شت�شفي��ات ل�شتقب��ال حالت 
الط��وارئ ب�شورة مكثف��ة مل ن�شهده��ا اإل يف مو�شم دراما 
رم�ش��ان 2016. وتنوعت احلالت ما ب��ني اأزمات قلبية 
وك�شور واإ�شاب��ات يف القدم وجراحات عاجلة، فيما كان 
الأغ��رب "�ش��وت �شائع" لفنان��ة �شابة، كم��ا ل مُيكن اأن 

نن�ش��ى دار رعاي��ة كب��ار النجوم التي ل ت��زال مزدحمة 
باأيقونات الزمن اجلميل.

يف مو�ش��م دراما رم�شان، كانت ح��الت الطوارئ 
خم�ش�ش��ة لنجوم التمثيل. ولكن يف هذا الأ�شبوع، 
كانت الع��ني على جنوم الغناء الكب��ار، اإذ اأ�شيب 
الطرب العربي بثالث اإ�شابات مبا�رة وقا�شية، 
لأن ال�شي��دة ماج��دة الروم��ي تعر�ش��ت لك�ر يف 
الق��دم �شيح��رم ع�شاقه��ا م��ن ترتيله��ا املعت��اد 

لأعياد امليالد.
كذلك خ��رج الفنان الكبري وليد توفيق من غرفة 

اجلراح��ة بعد اخل�شوع لعملي��ة اإ�شالح اأوتار 
ي��ده اليمن��ى. وق��د ن���ر ع��ر ح�شاب��ه 

يف ان�شتق��رام مقط��ع فيدي��و مدت��ه 
"احلمد اهلل  10 ث��واٍن، قال في��ه: 

اأمتتع ب�شح��ة جيدة بعد اإجرائي 
العملية و�شوف اأعود اإىل عملي 

قريبا بحبكم ".
ال�شه��ري  الأ�شم��ر  الفن��ان 
حمم��د من��ري اعت��اد الذهاب 
لأملاني��ا للع��الج ومتابع��ة 
ولكن��ه  املره��ق،  قلب��ه 
ه��ذه امل��رة ع��اد باإ�شابة 
قا�شي��ة تتمث��ل بجذع يف 
مف�شل الق��دم. وبرغم اأن 
احلال��ة ال�شحي��ة ملن��ري 
طيب��ة وحتت��اج للقلي��ل 
م��ن الوقت، ف��اإن اأزمته 
ه��ي  الآن  احلقيقي��ة 
���رب  وق��د  الوق��ت، 

موعداً منذ فرتة طويلة مع ع�شاقه بالقاهرة للظهور للمرة 
الأوىل ب��دار اأوب��را جامع��ة م���ر، ومنري ال��ذي ل يعرف 

الغناء اإل راق�شًا يحتاج لقدم تتحمل �شوته العظيم!
اأدوار الرد واأعرا�ض النفلونزا حا�رة دومًا عند تقلبات 
الف�ش��ول، ولكنه��ا عندم��ا ت�شي��ب النج��وم تتح��ول اإىل 
ماأ�شاة، مثلما حدث م��ع النجمة الكبرية نبيلة عبيد، التي 
عان��ت مثل املاليني من درجة ح��رارة مرتفعة وارتعا�شة 

معتادة لأعرا���ض احلمى مع الر�شح، ومل 
تك��ن تنتظ��ر اأن ت�شتيق��ظ 

عزاء  ���رادق  عل��ى 
من�ش��وب  كب��ري 
نوا�شي  عل��ى 
ل  �شي��ا ل�شو ا
بعد  ميدي��ا 
ر  نت�ش��ا ا
ئع��ة  �شا
 ، ته��ا فا و

م��ا 

ا�شطره��ا وقتها ملقاومة ال��رد واملوت والرد بحزن على 
من تعجلوا رحيلها!

ال��رد نف�ش��ه ت�شبب يف اأزم��ة كرى للنجمة ب���رى، اإذ مت 
تاأجي��ل ت�شوي��ر كل اأعماله��ا الفني��ة ملدة اأ�شب��وع كامل، 
ب�شب��ب �شي��اع �شوته��ا وعدم قدرته��ا على نط��ق احلوار 
بنف�ض طبقة �شوتها وهي �شليمة. للطرب ن�شيب اأي�شًا مع 
الأزم��ات القلبية... وقد جاء ال��دور هذه املرة على الفنانة 
ال�شابة جنمة اأراب اأيدول اإينا�ض عز الدين، التي كتبت عر 
ح�شابه��ا على في�شبوك: "جتلي بوادر ازمة قلبية زي اللي 
جتل��ي قبل كدة من �شنة ون���ض ودخلت العناية املركزة 
ب�شببه��ا ب�ض ربنا �شرت امل��رة دي وكانت خفيفة وعدت 
ب�رع��ة وما اخدت�ض غري دقاي��ق ب�ض الغريبة ان املرة 
دي م���ض عارف��ة ده ح�شل ليه خ�شو�ش��ا ان مافي�ض 
اي زع��ل او توت��ر ع�شب��ي او اجهاد وبق��ايل كام يوم 
مرتاحة يف البيت وريالك�ض وبعيدة عن اأي �شغط.”

واأ�شاف��ت: "احلم��د هلل ق��در ولطف ب�ض فع��ال انا م�ض 
عارف��ة لي��ه بيتكرر املو�ش��وع ده وروح��ت لدكاترة 
كتري ماحد�ض ع��ارف ال�شبب وكل التحاليل وال�شعة 
كوي�ش��ة يف كل �ش��يء فيم��ا ع��دا قرح��ة القول��ون 
عالق��ة  مالها���ض  ودي  عن��دي  الل��ي  املزمن��ة 

بالأزمات القلبية”.
اآخر الأح��زان كان من ن�شي��ب رقبة الفنانة 
ال�شابة هند ر�شا التي اأ�شيبت بكدمة قوية 
نتيجة حرك��ة مفاجئة اأثرت يف ع�شالت 
وع��ادت  ال�شعيف��ة،  رقبته��ا 
بالرقب��ة  للظه��ور  جم��دداً 

الطبية.
عنر ال�شت�شفاء ل يزال ي�شم 
الفنانة ليلى علوي التي متار�ض 
التمارين الطبية الب�شيطة ل�شتعادة 
مرون��ة الكت��ف بع��د جراح��ة فرن�شي��ة، كما 
توا�شل الفنانة القديرة نادية لطفي ال�شت�شفاء 
م��ن اأمرا�ض ال�شيخوخ��ة، خ�شو�شًا نزيف املعدة 
والتهاب الكب��د و�شعف اجله��از التنف�شي. وتبقى 
�شم��راء النيل القديرة مديح��ة ي�ري �شيفًا دائمًا 
عل��ى امل�شت�شفى، بع��د تدهور حالته��ا ال�شحية 
وظهور اأعرا���ض التهاب الكل��ى، ولكن الثالثي 

اأو�شاعه م�شتقرة.

أسبوع قاِس للنجوم.. أزمات قلبية وكسور وجراحات طارئة وأصوات ضائعة!
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�شتتح��رر املو�شل، و�شيق�ش��م الرجال الر�ض 
و�شيفرح��ون،  �ش��راً،  �ش��راً  يحب��ون  الت��ي 
و�شيتباًه��ون  هو�شاته��م،  ويرجت��زون 
اينم��ا  الجرا���ض  و�شيقرع��ون  ب�شجاعته��م، 
و�شلوه��ا، و�شيعتل��ون امل��اآذن ليك��روا فيها، 
و�شيلتقط��ون ال�شلفي��ات لري�شلوه��ا حلبيب��ات 
ينتظ��رن اأونالين طوال النه��ار، عّل املا�شنجر 
اأو الفاي��ر اأو حت��ى الوات�ض اأب يحم��ل اأخبارا 
اأو �ش��ورا م��ن اأر���ض باعه��ا �شب��اط وق��ادة، 
وينتزعه��ا �شب��اط وق��ادة الآن م��ن بني فكي 

اأعتى وح�ض اإ�شالمي متطرف! 
�شننت���ر حتمًا، فنحن دول��ة، وداع�ض حم�ض 
ع�شاب��ة متع��ددة اجلن�شي��ات، تر�ش��وا عليه��ا 
مق��اولت التخريب املخابراتي��ة، اأو متنح لها 
مبا���رة لف��رط خرتها يف القت��ل والتخريب، 
تطبي��ق  بدع��وى  املتوح�ش��ة  الف��كار  ون���ر 

ال�ريعة ال�شالمية ال�شمحاء!
�شرنف��ع العل��م العراق��ي املهاب عل��ى كل مقر 
حكوم��ي يف نينوى بكامله��ا، و�شتهداأ احلرب، 
لتبداأ اأطماع ال�شيا�شيني يف حماولتهم لتغيري 
الطبيع��ة الدميوغرافي��ة لنين��وى، اأو تق�شيمها 
ملحافظ��ات، اأو �شمه��ا اأو ف�شلها، اأو منع اأهل 
بع���ض املناط��ق م��ن الع��ودة اليه��ا، او حتى 

اعالنها دولة م�شتقلة! 
فال�شيا�ش��ي العراقي اأ�شب��ح اأبعد ما يكون عن 
الوطني��ة، وكل ما ي�شغل تفك��ريه هو م�شلحته 
ال�شخ�شية، ور�شا الدول املجاورة. فال وطنية 

ت�شده ول �رف يرده!
املو�شل قبل داع�ض كانت غري م�شتقرة، وكانت 
الق��وى املعادي��ة للحكوم��ة متغلغل��ة فيه��ا، 
تفر�ض ال�رائب، وتخطف، وتغتال، وت�شتويل 
عل��ى الم��وال. ومل ت�شع حكوم��ة املركز لذلك 
الو�ش��ع ال�ش��اذ حل��ول ناجع��ة، ب��ل اكتفت - 
كح��ال التفكري العراقي الك�ش��ول املعتاد - ب 
"ذّبه��ا برا���ض قائ��د عمليات فا�ش��د واخلروج 
منها �شاملًا"، ف�شاعت املدينة، واكتفى القادة 

باتهام بع�شهم البع�ض ببيع املدينة!
املو�شل بعد داع�ض يف اإعتقادي يجب اأن تعود 
اإىل و�شعه��ا الطبيعي مثل بقي��ة املحافظات، 
مع وجود قوات احتادية حتمي جتربة )العودة 
اىل الح�ش��ان(. ويج��ب اي�شا ح�ش��م مو�شوع 
املناطق املتنازع عليها مع اقليم كورد�شتان، 
ومنع التدخل الي��راين بحجة حماية املذهب، 
ومن��ع التدخ��ل الرتكي بحج��ة اأن الكل يتدخل 

"خو ما ظلت علينه" !
جمل�ض حمافظة نينوى يجب ان يعود اىل عمله 
املعت��اد، ويع��ود املحاف��ظ اىل عمل��ه، ويعود 
م��دراء الدوائ��ر اىل اعماله��م، وينتظ��ر اجلميع 
النتخاب��ات املحلية املقبل��ة ليح�شل التغيري 
الذي يريده الناخب و�شمن القانون والد�شتور، 
ل ان ت��رتك الق��رارات امل�شريي��ة للمدين��ة بيد 
ال�شيا�شي��ني احلاليني و�شي��وخ الع�شائر وقادة 
الف�شائل امل�شلحة، وفورة الن�ر يفرت�ض انها 
ت�شف��ي النفو�ض والقل��وب ل اأن ت�شتغل لتغيري 

و�شع املحافظة بح�شب مزاجات دول اجلوار!

يف اأمان اهلل
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تقرير –هيفاء القره غولي 

الن , وملتابعة اخر امل�ش����تجدات التي تظهر على ال�ش����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ش����ًا الدخول اإىل اأي �ش����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتابة اآرائك اخلا�ش����ة, كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل الإجتماعي كالفي�شبوك 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

ً


