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ن���رصت ال�سفحة الر�سمية للفن��ان  امل�رصي  ح�سن 
الرداد �س��وراً جديدة من حفل زفاف��ه على الفنانة 

اإميي �سمري غامن.
حي��ث ظه��ر ح�س��ن ال��رداد واإمي��ي �سم��ري غامن يف 
ال�س��ورة الأوىل وهما مت�سابك��ان الأيدي ونظرات 
احلب بينهما، بينما ج��اءت ال�سورة الثانية حل�سن 
ال��رداد منف��رداً ب��دون عرو�س��ه والبت�سام��ة تعل��و 

وجهه.
انهال��ت التعليق��ات عل��ى ال�سورت��ني املن�سورتني 
اجلديدت��ني م��ن قبل حمب��ي ح�سن ال��رداد، طالبني 
مزي��داً م��ن ال�سور غ��ري املن�س��ورة من قب��ل حلفل 

زفافهما.

رف���ض امللح��ن حممد عل��ي �سليمان وال��د الفنانة 
اأنغ��ام اأن يجي��ب عل��ى اإح��دى الأ�سئل��ة املتعلق��ة 
بابنت��ه، وذلك خ��ال وج��وده �سيف��ًا يف برنامج 
�ساأل��ت  حي��ث  يكدب��وا".  مابيعرفو���ض  "ال�ست��ات 
املذيعة �سه��ري جودة امللحن حمم��د علي �سليمان 
عن ابنته واختياراتها الفنية، ليجيب والدها باأنها 
فك��رت �سح يف م�سواره��ا الفني، لتعقب��ه املذيعة 
ب�س��وؤال: "ه��ي فك��رت �س��ح ولك��ن ه��ل اخت��ارت 
�س��ح؟"، ومن هنا رف���ض حممد عل��ي �سليمان اأن 
يجي��ب على ه��ذا ال�س��وؤال واعت��ذر. واأ�ساف حممد 
علي �سليمان اأن �س��وت اأنغام مل ي�ستغل فنيًا بعد، 

واأن لديها م�ساحات يف �سوتها رائعة.

تعر�ست الفنانة م��ي �سليم حلادث �سري موؤ�سف 
على طريق م�رص الإ�سكندرية ال�سحراوي.

وذك��ر م�س��وؤول ال�سفح��ة الر�سمية عل��ى موقع 
التوا�س��ل الجتماع��ي في�سب��وك، اأن �سيارة مي 
انقلب��ت اأكرث م��ن مرة وانفج��ر اإط��ار �سيارتها 
وهي يف طريقه��ا اإىل الإ�سكندرية لإحياء حفل 

زفاف هناك.
وك��ان مع م��ي �سلي��م يف ال�سيارة اأثن��اء وقوع 

احلادث م�ساعدتها وال�سائق اخلا�ض بها.
وطماأن��ت ال�سفح��ة جمه��ور م��ي، واأك��دت اأن 
اجلمي��ع بخري وتتواج��د مي حالي��ًا يف منزلها 

للراحة.

ت�سامن��ت الفنانة م��ي ك�ساب مع النج��م تامر ح�سني، 
وذل��ك بعد ن�رص تامر ح�سني �س��ورة لنف�سه وهو �سغري 
و�سخ��ر منه��ا ع��دد كب��ري م��ن رواد مواق��ع التوا�س��ل 
الجتماع��ي. وقام��ت مي ك�س��اب بن�رص �س��ورة قدمية 
لنف�سها وعلقت على ال�سورة قائلة "ت�سامنًا مع متوره 
ول تزع��ل نف�س��ك اأبدا يا تامر يا ح�سن��ي كل واحد مننا 
عن��ده �سوره وه��وه �سغري �سكله فيه��ا ل ي�رص عدو ول 
حبي��ب واحن��ا حرين امله��م علي راأي��ك الول��د ال�سغري 
بق��ي راج��ل واأن�س��ان وفنان كلن��ا بنت�رصف بي��ه ا�سمه 
#تامر_ح�سن��ي انا طبعا يف ال�سوره دي كنت �سايفه 
نف�سي ال�سحروره �سارب��ه الأك�سجني و�ساربه البودرة 

ال�سمر كيك و�سايفه نف�سي فاتنه طنطا".
 Melania من ال�سيدة الأمريكية الأوىل، ميالنيا Gigi Hadid سخرت عار�سة الأزياء ال�سهرية، الفل�سطينية الأ�سل، جيجي حديد�

اأجنلو�س. لو�س  AMA" يف  الأمريكية  املو�سيقى  "جوائز  حفل  خالل  ترمب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  زوجة   ،  Trump

ق��ال الفن��ان حممود اجلن��دي اإن جمهوده الفني غ��ري مقدر من جانب 
الدول��ة امل�رصي��ة والعاملني بالو�سط الفني، م�س��ريا اأن يعمل يف الفن 
من��ذ 50 عام��ًا، والتقدي��ر احلقيق��ي الذي يلم�س��ه من اجلمه��ور فقط. 
واأ�ساف حممود اجلندي يف حواره مع الإعامية �رصيهان اأبو احل�سن 
يف برناجمه��ا "�ست احل�س��ن"، اأن التقدير يذهب لأبط��ال العمل الذين 
يح�سل��ون عل��ى اأجور عالية، ولي�ض جليله الذي م��ن وجهة نظره اأنهم 
اإك�س�س��وار فقط للعمل. وعن زواجه بالفنان��ة عبلة كامل، قال اجلندي 
اأنه عر�ض عليها الزواج ووافقت ومل تطالبه باأي �رصوط �سوى مراعاة 

اهلل، م�سرياً عن اأيام زواجهما كانت جميلة.
وعن اأ�سباب النف�سال، قال حممود اجلندي اأن ظروف عملهما جعلت 
�سعوب��ة يف ا�ستم��رار الزواج، قائًا "ك��ان جنمها بيعل��ى اأكرث مني.. 
وبتطل��ب اأك��رث مني.. وده ك��ان بياأثر يف.. ومكنت�ض بح��ب اأبقى عبء 

عليها".

تعر�س��ت النجم��ة اللبنانية اإلي�سا يف الآون��ة الأخرية لكم 
هائ��ل م��ن ال�سائعات والنتق��ادات بع��د ظهورها باحلفل 

الغنائي الأخري الذي قدمته يف دبي.
تعر�ست الفنانة اللبناني��ة اإلي�سا لنتقاد و�سائعة �سخيفة 
تداولته��ا الكثري من املواقع الإلكرتونية حول خرب حملها 
وزواجه��ا ���رصاً ب�سبب ظهوره��ا بف�ستان اأ�س��ود ك�سف عن 
ب��روز بطنه��ا املنتف��خ اأو زي��ادة يف ال��وزن مل ي�ستط��ع 

الف�ستان اإخفائها.
اإلي�س��ا التزمت ال�سمت ومل ترد على اأي من هذه التعليقات 
وال�سائعات �س��وى اأنها �سارك��ت جمهورها مبجموعة من 
ال�س��ور لها وه��ي تق�سي وقتًا ممتع��ًا يف دبي بعد احلفل 
بر�ساق��ة وا�سح��ة وعدم ب��روز لبطنها كم��ا يف احلل وقد 

اأرفقت ال�سور تعليقًا قالت فيه

املط��رب �سب��اح جوه��ر ملع جنم��ه م��ع جمموعة من 
املطربني يف ف��رتة ظهور املطربني ال�سب��اب واكت�سفه 
املو�سيق��ي عل��ي خ�س��اف . وغنى اول اغني��ة  ياعيني 
على عيونك من كلمات الراحل كاظم ا�سماعيل الكاطع. 

بعد تدهور الو�ساع يف بغداد
رح��ل مع عائلت��ه اىل اربي��ل وعمل كمق��دم برامج يف 
بع���ض القنوات الف�سائية، بال�سافة اىل اداء جمموعة 

من الغاين باللغة
الكردي��ة. يف لق��اء معه ق��ال اإن��ه �سجل موؤخ��را اغنية 
والكردي��ة والرتكي��ة  العربي��ة  لغ��ات  باأرب��ع  جدي��دة 
والنكليزي��ة، وحتمل عن��وان )احبك انت( م��ن كلماته 

واأحلانه و�سورت يف تركيا مع املخرج رواء جواد.
قل��ت له بداأت تغني بالعرب��ي وانتهيت تغني بالكردي 

فما هذه املفارقة؟
-لق��د ادي��ت اكرث من 25 اغني��ة بالعربي مقابل ثاث 
اعي���ض يف كرد�ست��ان  اغ��اين بالك��ردي وال�سب��ب اين 
وغالبية جمهوري من الكرد. لكن ذلك ليعني لن اغني 
بالعربية، ب��ل اين متوا�سل معها وكنت اغني بالعربي 
يف الربام��ج التي اقدمها من حمطة زاكرو�ض واملتحدة 

ausو
*اجمل اغانيك؟

- بوك��وي ب��روم وتعن��ي بالعرب��ي وي��ن اروح واملن 
ا�ستكي من كلمات حمة �سعيد ابراهيم واحلاين واخراج 

�سامان عدنان.
* كم يكلف انتاج الغنية يف اربيل؟

5000 دولر اىل   4000
*كم اغنية لديك؟

30- كليب م�سور و2 كليب بالكردي فقط
*من اكت�سفك فنيا؟

-الفنان علي خ�ساف
*خريج معهد فنون اجلميلة؟

-ل خريج معهد كهرباء
* اذن كيف تعلمت املو�سيقى والغناء؟

- يف فرق��ة احب��اب القائد م��ع الفن��ان الراحل يحيى 

اجلاب��ري وكذلك باملمار�سة والتعل��م من الخرين من 
ا�ساتذة املو�سيقى

وكذل��ك يف الفرق��ه النغمي��ة لاحت��اد الوطن��ي لطلب��ة 
و�سباب العراق.

*هل اجازتك جلنة فح�ض الغاين يف الذاعة؟
-نعم

*من كان فيها يف الختبار ؟
-ك��ان مدير ق�س��م املو�سيق��ى ح�سن ال�سكرج��ي ومعه 
يا�سني ال��راوي وحممد نو�س��ي وع��ادل الها�سمي �سنة 

1998
*اي اغنية اديت امام اللجنة؟

-موال واغنية فوك النخل
*اول اغنية �سجلتها للتلفزيون؟

- م��وال للفنان الكبري ناظ��م الغزايل )اقول وقد ناحت 
بقرب��ي حمامة(.وكذلك اغنية )ب�ض كول( كلمات كاظم 
ا�سماعيل الكاطع واحلان علي خ�ساف وتوزيع فا�سل 

فالح.
*ايهما اكرث �سعوبة يف التلحني بالعربي ام الكردي؟

-الثن��ان �سهل��ة عن��دي لأنني افه��م الك��ام .اذا فهم 
الكام عند امللحن فالغنية ت�سبح �سهلة التلحني

*وهل النغام نف�سها يف الثنني؟
- نعم ولكن اليقاعات واجواء الغنية خمتلفة

*كيف تنظر اىل الغنية العراقية اليوم؟
-نا�ض تبني ونا�ض تهدم!

*كيف؟
-كاظ��م وماجد وح��امت وهيث��م وهناك �سب��اب اي�سا 
يبن��ون ويدافعون ع��ن الغني��ة وهم ا�سح��اب ر�سالة 

وم�سوؤوليتهم كبرية
وقدم��وا  اروع الغاين.. على عك���ض الكثري ممن ي�سيء 
الف�سائي��ات  يف  ن�ساهده��م  مم��ن  العراق��ي  للغن��اء 
الغنائي��ة.. كم��ا ان هن��اك بع���ض امللحن��ني وال�سعراء 
الذي��ن ا�ستهروا موؤخرا اهتموا بايقاع واحد ونغم واحد 
وله��ذا الغني��ة العراقية ب��داأت بالنح��دار بالرغم من 

جمالية تلك الغاين.
*مبن تاأثرت من الفنانني؟

-ناظم الغزايل وحممود انور وال�ساهر
*اغنية متنيتها لك من اغاين الخرين؟

- اغلب اغاين مهند حم�سن
*هل لديك اغنية لها ق�سة؟

-احبب��ت بن��ت اجل��ريان الت��ي كان��ت ام��ام �سقتنا يف 
زيون��ة. ث��م رحلنا من ه��ذا املكان ومل اره��ا بعد ذلك. 
فكت��ب يل ال�ساع��ر �سياء امليايل بع��د ع�رص �سنوات من 

البعد )كم �سنة مرت بعدك �سوف �سار كم �سنة(.

بغداد

18          1 
�ساب��ط املخابرات، واجل��رال ال�سعودي ال�ساب��ق "اأنور ع�سقي" 
كب��ار  والتق��ى  اإ�رصائي��ل،  زار  عام��ًا،  ال�سبع��ني  ��اوز  ال��ذي تجَ
امل�سوؤول��ني يف ت��ل اأبي��ب، لكن��ه –حي��ال ال�سجة الت��ي اأثريت 
حوله-زعم اأّن زيارته غ��ري ر�سمية، واأنها اقت�رصت على زيارة 
القد���ض الفل�سطينية الت��ي "يح�سبها الإ�رصائيلي��ون اإ�رصائيلية"، 
طبق��ًا جل��زء م��ن تربيرات��ه، الت��ي �سّمنه��ا اأن��ه "لّب��ى مبادرة 
فل�سطيني��ة ملوا�ساة اأ�رص ال�سهداء واملعتقل��ني". وقال اإنه ح�رص 
"زف��اف اب��ن مروان الربغوث��ي اأحد املعتقلني، ورم��ز الق�سية 

الفل�سطينية".
"ع�سقي" اأو�سح اأّن الزيارة خا�سة مبركز الدرا�سات والبحوث، 
امل�ستق��ل وغ��ري احلكوم��ي"، ال��ذي ميلك��ه. وق��ال "اأن��ا متقاعد 
ومفك��ر فق��ط"!!. اإل اأّن "اأن��ور ع�سق��ي"، ال��ذي ذك��رت اأو�س��اط 
�سحفي��ة، واإعامي��ة، واأكادميي��ة، اأن��ه زار اإ�رصائي��ل، وح���رص 
لق��اءات يف ت��ل اأبيب، هو امل�ست�س��ار ال�سابق لاأم��ري ال�سعودي، 

وال�سفري يف الوليات املتحدة، بندر بن �سلطان.
�سامي��ون هندر�س��ون، مدي��ر برنام��ج اخللي��ج و�سيا�س��ة الطاقة 
يف معه��د وا�سنطن لدرا�س��ات ال�رصق الأدنى، �سّم��ى "النفتاح" 
ال�سع��ودي على اإ�رصائيل، "رق�سًا دبلوما�سيًا"، متار�سه الريا�ض 

مع تل اأبيب!
هندر�س��ون، اأكد اأّن الزيارة "غري عادية للغاية"، ومع اأنها "غري 
متوقع��ة" اإل اأنه��ا "لي�س��ت م�ستغرب��ة متام��ًا" بح�س��ب تعبريه. 
مل��اذا؟.. اأوًل لأن اللواء "اأنور ع�سقي"، كان قد اأجرى "ات�سالت 
مكثفة مع اإ�رصائيل يف حزيران 2015، عندما ظهر يف وا�سنطن 
اإىل جانب ال�سف��ري الإ�رصائيلي ال�سابق لدى الأمم املتحدة، "دور 
غولد"، وهو اأحد املقربني من رئي�ض الوزراء بنيامني نتنياهو". 
ثانيًا "كان ويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان قد ترك 
انطباع��ًا مماثًا عندما زار وا�سنطن يف �سهر حزيران املا�سي". 
وقب��ل ذل��ك كله كان بن��در بن �سلط��ان، قد التق��ى يف وا�سنطن، 
ب�سك��ل علني مع م�سوؤولني اإ�رصائيليني. ومل تقل حكومة اململكة 
"اأف" ل له، ول لغريه، بل اإّن ت�رصيحات كثرية، ت�رّصبت برغبة 
اململك��ة، واإدارته��ا لتاأكيد اأّنها عل��ى ا�ستع��داد لتحقيق انفتاح 
اأك��رث من خم�سني دولة عربي��ة واإ�سامية اأم��ام اإ�رصائيل، اإذا ما 
عق��دت "اتفاق �سام مع الفل�سطينيني". مل تكن الريا�ض، ول تل 
اأبي��ب، ق��د اأخفيتا خماوفهم��ا "امل�سرتكة" من التف��اق النووي 
ال��ذي تو�سل��ت اإلي��ه اإي��ران م��ع جمموع��ة دول "اخلم�س��ة زائد 
واح��د". واإذ هّددت اإ�رصائي��ل ب�سكل علني، اأّن اق��رتاب اإيران من 
قدرته��ا على اإنت��اج القنبلة النووية، يعن��ي "اللحظة احلا�سمة" 
ب�رصبها ع�سكري��ًا، وتدمري بناها التحتي��ة، وبراجمها النووية، 
ورمب��ا ت�سمل ال�رصبات �سبكات الكهرباء، والت�سالت، ومراكز 
البح��وث، واجلامع��ات، وغريها. اأقول اإذ ه��ّددت اإ�رصائيل بذلك، 
اأعلن��ت م�سادر عديدة مقربة من ال�سعودية اأّن "اإيران اأ�سد خطراً 
عل��ى اخلليج وال�سعودي��ة من اإ�رصائيل". وك��ان الدكتور عبد اهلل 
النفي�س��ي، املعروف بعاقاته القدمية م��ع اإيران، قد انقلب على 
طه��ران –م��ن �سنوات طويل��ة-وراح يكثف حمات��ه الإعامية 
للتحذي��ر من خط��ر هيمنتها الإقليمي��ة. وهو القائ��ل اإن "اإيران 
حتت��ل عرب�ست��ان، اأو الأحواز الت��ي تزيد م�ساحته��ا على ع�رصة 
اأ�سع��اف م�ساح��ة الأر���ض الفل�سطيني��ة التي ت�سك��ل الآن كيان 
اإ�رصائي��ل". ه��ذا يعني اأّن هن��اك من يرّوج بق��وة لق�سية "تفّوق 

اخلطر الإيراين على اخلطر الإ�رصائيلي".
ماذا تخ�س��ى ال�سعودية؟.. ومل��اذا متتلك اإيران ق��درات الهيمنة، 
فيما تفتقر اإليها اململكة، نظريتها الإقليمية، بح�سب التو�سيف 
الأمريكي؟.. وه��ل الأو�ساع اجلديدة يف تركي��ا، تدفع الريا�ض 
نح��و "الهرولة" اإىل تل اأبيب بدًل م��ن "م�سي الهوينى"؟. وملاذا 
تق�س��د اإ�رصائيل، ل �سقيقاتها العربي��ة والإ�سامية؟.. هل فقدت 
ثقته��ا يف اأكرثه��ا؟.. هذه الأ�سئلة وغريها ت�سعن��ا اأمام ال�سوؤال 
الأك��رب، والأعق��د، والأ�سن��ع يف �سخريت��ه امُلبكية: "مل��اذا نحن 

العرب، امل�سلمني، نخاف ول ن�ستحي"؟!!
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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 ... 

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
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ما وراء "انفتاح" 
الرياض على تل أبيب!

صباح الالمي
فيها ما فيها 

قحطان جاسم جواد

الن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����س 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 الإجتماعي 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
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الفنان صباح جوهر: أحببت بنت الجيران وغنيت لها بعد عشر سنوات


