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فقدت ال�سيدة ماجدة الرومي والدتها ال�سيدة ماري بعد 
�رصاع مع املر�ض، وذلك وفق ما اأعلن �س��قيقها ومدير 
اأعماله��ا واإب��ن الفقي��دة عو���ض الرومي عرب ح�س��ابه 

اخلا�ض على موقع التوا�سل االجتماعي في�سبوك. 
عو���ض ن�رص �س��ورة لوالدته مرفقة م��ع كلمات باللغة 
االإنكليزي��ة عرب فيها عن امل��وت والفراق بالقول: "من 
نح��ب ال يذهب��ون بعي��داً.. يرافقوننا كل ي��وم دون اأن 

نراهم اأو ن�سمعهم، لكننا ن�ستاقهم ونحبهم بقوة". 
وتوال��ت كلم��ات العزاء بالفقي��دة، الت��ي مل ُتعرف بعد 
تفا�س��يل دفنها اأو موعده. يذك��ر اأن املاجدة كانت قد 
األغت واأجلت كل ن�ساطاتها الفنية منذ فرتة وقررت اأن 

تالزم والدتها التي تراجعت �سحتها اأخرياً. 

ظه��رت من��ى زك��ي خ��الل احلف��ل باإطالل��ة رائعة 
باالأبي�ض واالأ�سود، حيث ارتدت قمي�ض من قما�ض 
اجلوبري عاري االأكتاف بق�س��ة من عند ال�س��در ثم 
ن��زل بات�س��اع كب��ري، وج��اءت االأكمام حت��ى ثلث 

الذراع بق�سة اال�ستايل االأ�سباين.
فيم��ا ارتدت جيب طويلة من اللون االأ�س��ود بفتحة 

طويلة من اجلنب ت�سل حتى فوق الركبة.
من��ى ق��ررت اأن تغ��ري ت�رصيحة �س��عرها، فاعتمدت 
ال�س��عر املم��وج، اأما املكي��اج فقد اعتم��دت االألوان 
الرتابي��ة. تغ��ريت من��ى زك��ي تغ��ري كامل ب�س��بب 
احلم��ل، خا�س��ة واأنها يف �س��هور احلم��ل االأخرية، 

وظهر وجهها ممتلئ ب�سكل وا�سح.

حل��ت مي��ادة احلن��اوي �س��يفة عل��ى االإعالم��ي وائ��ل 
االإبرا�س��ي بربنام��ج »العا���رصة م�س��اء« امل��ذاع عل��ى 
ف�س��ائية »درمي«، لتك�س��ف الكث��ري م��ن االأ���رصار. قالت 
مي��ادة اإنها رف�س��ت يف البداي��ة اأغنيتها ال�س��هرية »اأنا 
بع�سقك« عندما عر�س��ها املو�سيقار بليغ حمدي عليها؛ 
ب�سبب جراأة االأغنية  التي كان بها خ�سوع املراأة للرجل 
ب�س��كل غري طبيعي ، واأ�س��افت اأنها وافق��ت يف النهاية 
عليه��ا بع��د اأن اأقنعه��ا املو�س��يقار الراحل، قائ��ال لها: 
»هذه االأغنية اإما ترفعنا فوق اأو تنزلنا حتت«. وحتدثت 
عن املو�س��يقار حممد عب��د الوهاب، موؤكدة اإنه هو الذي 
اكت�س��فها وقدمها للجمهور وهي عمرها 15 عاما، بعد 

اأن تعرف عليها خالل زيارته ال�سنوية ل�سوريا.

 ردت املمثل��ة امل�رصي��ة م��ي ع��ز الدي��ن عل��ى 
ت�رصي��ح زميلته��ا املمثلة ال�س��ورية كندة علو�ض 
التي اأكدت اأنهما لي�س��تا �سديقتني داخل وخارج 

الو�سط الفني 
واأو�س��حت مي  ع��ز الدين اأنها "مثل��ت مع كندة  
علو�ض يف "غزل البنات" وهي لي�س��ت عك�سي يف 
طريقة العمل وهادئة وبرتكز زيي ما تتعبني�ض"، 
م�س��ريًة اىل اننا "ل�سنا اأ�سدقاء الأننا م�ض جايني 

نت�ساحب."
واأك��دت عز الدين اننا "نحن��ا م�ض داخلني العمل 
ع�سان نولد �سداقة وعالقات اجتماعية .. دا �سغل 

تعتمد كيندل جيرن �لأ�سلوب �ملريح يف �إختيارها لأزيائها �ل�سرتيت �ستايل و�أزيائها �مل�سائية، كثريً� ما ر�أيناها بف�ساتني طويلة وممكن يح�سل �سداقات يف بع�ض االأوقات."
�أو تنانري مريحة �أو بناطيل عري�سة

اخلعوين من زوجي الأين اخاف اأال اأقيم حدود اهلل  هذا ماقالته الفنانة روبي 
يف املحكم��ة وق��ررت حمكمة االأ�رصة تاأجي��ل نظر دعوى اخلل��ع املقامة من 
الفنانة روبي، �س��د زوجها املخرج �س��امح عبد العزيز اإىل جل�سة 12 دي�سمرب 
املقب��ل. وكانت روب��ي قد اأكدت للمحكم��ة يف دعواها اإنه��ا تزوجت من عبد 

العزي��ز مبوج��ب عق��د �رصع��ي يف �س��بتمرب 2014 
وعا�رصها معا�رصة االأزواج واأجنبت منه الطفلة 

»طيب��ة« ون�س��بت بينهما خالفات ي�س��تحيل 
معه��ا ا�س��تمرار الع���رصة بح�س��ب دعواها، 
واأ�س��افت يف دعواها اأنه��ا تبغ�ض احلياة 
الزوجية معه، وتخ�س��ى اأال تقيم حدود اهلل، 

وتقدمت بطل��ب ملكتب ت�س��وية املنازعات 
االأ�رصي��ة لكن دون جدوى م��ا دفعها القامة 

دعوى اخللع.

اأعلن��ت �رصكة "بالتين��وم ريكوردز" لالإنت��اج الفني 
عن اإ�س��دارها اأغنية جديدة للنجم الفل�سطيني حممد 

ع�ساف بعنوان "�سيوف العز".
واأكدت انه جرى ت�سوير االغنية يف دبي مع املخرج 
ديفي��د زعني ال��ذي �س��بق اأن تعاون مع ع�س��اف يف 

ت�سوير "يا حاليل يا مايل".
ولفت الكليب اجلديد ت�س��منه مقاطع فيديو ق�س��رية 
اأر�س��لها مئ��ات املعجبني لع�س��اف، يظهرون خاللها 
وهم يرق�س��ون الدبكة، هذا وت��وىل "حمبوب العرب" 

بنف�سه اختيار بع�ض امل�ساهد منها.
يذك��ر اأن االغنية م��ن كلمات �س��عيد حديفة، واأحلان 
رواد رع��د، وتوزيع طوين �س��ابا، وهي اإحدى اأغنيات 

األبومه اجلديد املتوقع �سدوره ال�سهر املقبل.

حتت�س��ن مدين��ة نيوي��ورك يف الوالي��ات املتح��دة 
االمريكي��ة حف��ل عاملي خا�ض حف��ل عاملي خا�ض 
 BAMA" Big Apple Music" بتوزيع جوائز

. 27-11-2016 Awards، والذي �سيقام يف 
ه��ذا احلف��ل العامل��ي و�سي�س��ارك في��ه جن��وم عامل 

الغناء واملو�س��يقى من خمتلف ال��دول ومن اأبرز 
امل�س��اركني الع��رب املتوج��ني باجلائ��زة هم 

الربن���ض ماجد املهند���ض واحل�س��ناء هيفاء 
وهبي وامللكة اأحالم والنجم حممد حماقي.
تب��داأ فعاليات هذا احلفل من��ذ اأكرث من 12 
عام��ا )من 2004 وحت��ى 2014 كان يف 
نيويورك، وكان العام املا�سي يف اأملانيا، 

وهذا العام �س��يكون يف نيوي��ورك(، احتفلت 
جائ��زة BAMA م��ع الفنانني حي��ث انها 
مل�س��ت قلوب واأرواح النا�ض يف جميع اأنحاء 

العامل.
و)BAMA( ه��ي اأكرب جمموعة 

يف الع��امل مكر�س��ة لتعزي��ز 
اف�س��ل  واع��الن 

اآ�س��يا  يف  الفنان��ني 
واأوروب��ا  الو�س��طى 
االأو�س��ط  وال���رصق 
�س��يقى  ملو ا و

واملو�سيقيني.
يف ال�سنوات ال 11 
كان��ت  املا�س��ية، 
مدينة نيويورك مقرا 

للجوائز ل�  10 مرات 
خمتلف��ة  اأماك��ن  يف 

مرك��ز  ذل��ك  يف  مب��ا   ،
مانهات��ن، قاعة وغولدن 

، اأوقيانو�س��يا، البالديوم و 
م�رصح االألفي��ة ،"من وجهة 

النظ��ر االقت�س��ادية �س��يكون 
هذا احلفل من روائع ما يحدث 
يف املدين��ة"، وقال��ت �س��تيال 

BAMA بوياديج��ن ، الرئي�ض التنفيذي جلوائز ال
انه من املتوقع اأن العر�ض �س��يولد االآالف من فر�ض 
العمل لطاقم االإنتاج وكذلك ي�س��اعد اأي�س��ا يف جلب 
االإي��رادات م��ن خ��الل التنق��ل بال�س��يارات من واىل 
فن��ادق مدينة نيوي��ورك، وكذلك ال���رصكات الكبرية 

وال�سغرية، واملطاعم.
وبينت "لقد 

كنا نرك��ز على جل��ب املعر�ض اإىل مدين��ة نيويورك 
وقالت �سي�س��اعد هذا احلدث على ا�ست�سافة الكثريين 
من ال�س��ياح للعا�س��مه نيويورك، فنح��ن نتوقع اأكرث 
من 300 �س��خ�ض �س��يكونون حا�رصي��ن من ممثلي 

و�سائل االإعالم والفنانني من جميع اأنحاء العامل.
وم�س��اهري الفنانني يف العامل �سيكونون متواجدين، 
انغل��ربت   ، مي�س��ون  جاك��ي  ت�س��ارلز،  راي  مث��ل 
همربينك ،ع��ازف الكمان الرو�س��ي فالدميري، يوري 
ال�س��هري،  العامل��ي  التين��ور  الغج��ر،  ب�س��مت، مل��وك 
البالي��ه املحبوب، فرق الدراما، ف�س��ال عن قائمة ال 
تنتهي م��ن فنانني الب��وب من خمتل��ف دول العامل، 
ومت جتهي��ز امل�رصح مع معدات اال�س��اءه وال�س��وت 
املتطورة وال�سا�س��ات حيث لدينا فريق ت�س��ميم من 
املوهوب��ني مب��ا يف ذلك امل�س��ممني فلوريان ويدر، 
كي��ث رايود وتامل��ني رايت مع م���رصف امل�رصح جو 
باري، و�سيقوم بالتقدمي حممد كرمي و �ساين رك�سبي.
واأك��دت اأخريا نحن ممتنون لكل من ي�س��اهم يف 
اجن��اح ه��ذا احلف��ل الكب��ري وجتهيز 
ال�س��جادة احلم��راء الت��ي �س��يقف 
عليها اكرث الفنانني �س��هره ومن 
جميع انحاء العامل �ستكون اكرب 

ليله مو�سيقيه.

ماجد المهندس وهيفاء وأحالم وحماقي في حفل عالمي بنيويورك
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اتعر���ض كثريا للنقا���ض املفتوح والتف�س��يلي حول مقاالتي 
على �س��فحة اجلورنال االخرية ، بع�سه مبحبة وجدية )فوق 
الالزم( يناق�سني وكاأين اقدم ن�سا اح�سائيا حتليليا �سيا�سيا 
، مطالب بان تكون مقدماته من�س��جمة مع نتائجه ، وهكذا . 
بالطبع هذا ي�س��عدين خا�س��ة اذا دخل على اخلط اآخرون من 
اال�س��دقاء لتخفيف العبء عني يف حتويل احلديث عن مقال 
اىل راأي عام او ظاهرة تطرح للحوار ، كي ال اتلقى املزيد من 
املالحظ��ات واالآراء والتعليق��ات وكاأين حار���ض مرمى على 
ملعب ترابي .. يف خ�س��م ذلك ا�ستح�رص الفكرة الذهبية، لكل 
مق��ام مقال، ولكل حادث حديث، ول��زوم ما ال يلزم ، وماقل 
ودل وح��دث العاق��ل مب��ا ال يعق��ل  ، فاملق��ال يف ال�س��فحة 
االخ��رية غري املقال يف �س��فحة الراأي او ال�س��فحة الثانية ، 
ومقدم��ة برنام��ج تلفزيوين غريه��ا مقدمة ن���رصة االخبار  . 
املق��ال يف ال�س��فحة االخ��رية اب��رة بالع�س��لة ال حتتمل اي 
�س��وائب او ان�س��اء او ا�سرت�س��ال او فقاع��ات ، جمل��ة مكثفة ، 
ون�ض بال كلمات مكررة ،م�س��افة تكاد ال ترى بني الغمو�ض 
والتوري��ة . بني اجلدية والتهكم ولذل��ك ال ميكن قيا�ض افكار 
عاب��رة للثقاف��ات واملحلل��ني  اىل النا���ض اجمعني ،مبقاالت 
متخ�س�س��ة يف االدب كانت ام يف  ال�سيا�س��ة ، بل ان الكتابة 
يف ال�س��فحة االخ��رية وم��ا تتطلبه من خف��ة دم وقدرة على 
االختزال ، تعد فنا قائما بذاته، قد ال يجيده مفكرون او ادباء 
يدبجون الدرا�سات والكتب ،ويكتبون املعلقات ، باإرادتهم او 

ح�سب الطلب.
ويف و�سعنا العراقي ا�سبح االن�رصاف للمقاالت التي تنطوي 
على تورية او �س��خرية حال �س��حريا يف زمن ال ت�ستطيع قول 
اي �س��يء .. من حق��ك احلديث نعم ، من حق��ك الكتابة كيفما 
ت�س��اء وعما ت�ساء نعم ، لكن الرياح العراقية اليوم جتري مبا 
ال ت�س��تهي ال��� )مات�س��اء( ، وان املمنوع ، انتق��ل اىل املقد�ض  
مبعن��ى ممن��وع احلدي��ث عن��ه بال���رصورة. واملقد���ض انتقل 
من الثوابت اىل املتحركات، اأ�سخا�س��ا وان�س��اف ا�س��خا�ض 
وم�س��وؤولني عادي��ني ، وابناء م�س��وؤولني ،بل ا�س��بح املقد�ض 
ي�س��م جت��ارا وكتابا ومثقف��ني وحزبيني ونواب��ا برملانيني 
وقائمة طويلة ، رغم ان هذه العناوين ، غري دقيقة ، فالتاجر 
عنوان ميك��ن ان يندرج حتته رجل االعم��ال املنتج اخلالق، 
واملهرب القفا�ض الذي ي�س��تويل على االموال ويوقع العقود 
ويعطي الر�ساوى ويفلت باملال دون مقابل يذكر. وال�سيا�سي 
اليوم ميكن ان يندرج حتته رجل حمرتف يف �س��ناعة القرار 
، كم��ا ين��درج �س��ائب يخ��وط ب�س��ف اال�س��تكان يف القنوات 
الف�سائية ، يرعد ويزبد ويهدد وال نعرف بال�سبط ماذا يريد؟ 
ومباذا يفكر؟ وماهي �س��الحيته وفائدت��ه؟ واملثقف عنوان 
ميك��ن ان ين��درج حتته الكت��اب واملفكرون الذي��ن يواجهون 
الوقائ��ع باحلقائق ويواجهون الباطل بجراأة و�س��جاعة كما 
يندرج الّلوكي املتلون التابع الذليل الذي مي�سح االحذية من 
اج��ل طباعة ديوان يكتبه او رواي��ة او وظيفة !! فتحت ظالل 
املقد�ض الذي ميث��ل ثوابتنا وعقائدن��ا وانتماءاتنا الروحية 
يت�س��رت اذن ه��وؤالء وينطب��ق ذل��ك عل��ى فّوالني وم�س��عوذين 
وخطباء �س��ذج ومت�س��دري جمال���ض ممن ان ي�س��كل اداوؤهم 
���رصرا للنا���ض واديانه��م ومذاهبه��م.   هذه اجلهات لي�س��ت 
�سهله ورمبا تخلو التحليالت ال�سيا�سية اليوم من ت�سخي�سها 
وت�س��ميتها ، فتن�رصف ال�سحافة ال�ساخرة ومقاالت التورية 
والغم��ز واللمز اىل تناولها وتهييج املجتمع �س��دها ، ورغم 
التط��ور والتن��وع والتل��ون ال��ذي ن�س��هده يف ط��رق ودروب 
التعب��ري ، لكن املقال ال�س��حفي يظل له �س��حره واأثره، وقوة 
ا�سابته اي�سا . �رصط ان يكون يف مو�سعه، ومقامه. خال�سة 
ا�س��غاء طويل، الأنه ميثل راأي النا�ض على كتف ويف �س��مري 

الكاتب، ولي�ض �سلطة الكاتب على روؤو�سهم.
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بغداد – حيدر النعيمي

�لن ، وملتابع����ة �خر �مل�ستجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ساحة �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�سو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ص بن����ا، و�أي�سًا �لدخول �إىل �أي �سفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�س����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�سة، كما ميكنك م�ساركة �خلرب �أو �إعادة ن�سره على ح�ساباتك �خلا�سة 

على �سبكات �لتو��سل �لإجتماعي كالفي�سبوك 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

ً


