
هيا تتعرض لموقف محرج 

تامر وجائزة الـ 100 مليون

مهند يفاجئ زوجته 

ديما بياعة في مصر

ملحم
  كيف ودعوه 

يشكك ب
مالك 

�أطلت �ملمثلة �لكويتية هيا �ل�ض��عيبي �ض��يفة على �أحد 
�لرب�مج �لتلفزيونية مع كل من �ملمثلة �لتون�ض��ية درة 

و�العالمية �للبنانية دويل عيا�ش.
وعندم��ا �ُض��ئلت �ل�ض��يد�ت ع��ن وزنه��ن، �رصخ��ت هيا 
"�يههه؟؟"، مبديًة عن رف�ض��ها لهذ� �ل�ضوؤ�ل، يف حني 
�أكدت درة من دون تردد �أن وزنها 59 كلغ، يف �لوقت 

�لذي �ضارعت فيه دويل لتك�ضف �أن وزنها 58 كلغ.
من جهتها، ��ض��تاءت �ل�ض��عيبي من �ل�ض��وؤ�ل، خ�ضو�ضًا 
بعدم��ا حاول��ت كل م��ن عيا���ش ودرة �ط��الق �أرق��ام 
عليهم��ا  ل��رد   ،"..55..45" وزنه��ا  ح��ول  خيالي��ة 
�ض��احكة: "ع��م بتغظين��ي؟ بتتيها علي��ي؟؟ قومي من 

جنبي".

ت�ض��لم �لفنان تامر ح�ض��ني، جائزة تطبيق "�أنغامي"، 
لكون��ه �أول مط��رب عربي حت�ض��ل �أعمال��ه على 100 
ملي��ون م�ض��اهدة و��ض��تماع. �أقي��م �الحتف��ال يف �أحد 
�لفن��ادق وح�رصه �أحم��د ز�هر، �ملخرج يا�رص �ض��امي 
و�لفنان ح�ض��ام ح�ضني. و�أعرب تامر عن �ضعادته بهذ� 
�لتك��رمي، موجهًا �ل�ض��كر لكل من �ض��اهم يف ح�ض��وله 
عليه، وقال: "فخ��ور جد�ً �أن �أكون �أول مطرب م�رصي 
يح�ض��ل عل��ى جائزة �ل��� 100 مليون، ول��و كنت �أقدر 
�أق�ض��م �جلائزة دي ل� 100 مليون قطعة و�أوزعها على 
�ل� 100 مليون م�ض��تمع، كنت عملت كد�". قام بت�ضليم 
تام��ر �جلائ��زة �ي��دي م��ارون - �لرئي���ش �لتنفي��ذي 

لتطبيق �أنغامي.

قام �لنجم �لركي كيفياجن تاتليتوغ �ل�ضهري يف �لعامل 
�لعرب��ي باأ�ض��م  مهند ب���رص�ء منزل بباري���ش يطل على 

برج �إيفل لزوجته  �ملمثلة با�ضاك ديز�ر.
ووف��ق م��ا ن�رصه موق��ع gecce �لركي دف��ع مهند 2 
ملي��ون يورو من �أجل �رص�ء هذ� �ملنزل حلبيبته كهدية 

لها مبنا�ضبة عيد زو�جهما �الأول.
يذكر �أن  �لنجم كيفياجن تاتليتوغ بد�أ منذ �أيام ت�ضوير 
�أوىل م�ض��اهده مب�ضل�ض��له �جلدي��د "ج�ض��ور وجميل��ة"، 
�ل��ذي ي�ض��ارك توبا بويوك�ض��تون ببطولته ويتقا�ض��ى 
م��ن خالل��ه 130 �أل��ف ل��رية يف �حللقة هذ� �مل�ضل�ض��ل 
مت �الع��الن عن��ه كث��ري� ومتابع��ي �لفنان��ني باأنتظار 

م�ضاهدته بكل ت�ضوق

�أك��دت �لنجمة �ل�ض��ورية دميا بياعة ل��� "لها" �أن 
وجودها يف �لقاهرة حاليًا بهدف �مل�ض��اركة يف 
�أحد �الأعمال �خلريية �خلا�ض��ة مبكافحة �أمر��ش 
�لكب��د. و�أ�ض��افت دميا �أنها تلقت خ��الل زيارتها 
عر�ض��ًا للم�ض��اركة يف بطول��ة �أح��د �مل�ضل�ض��الت 
�مل�رصي��ة لتخو���ش م��ن خالل��ه وللم��رة �الأوىل 
جترب��ة �لعم��ل مب���رص، لكنه��ا مل تك�ض��ف عن �أي 
تفا�ض��يل. و�أو�ض��حت دمي��ا �إنها تلق��ت عرو�ش 
كثرية �ل�ضنو�ت �ملا�ض��ية للعمل مع �أملع �لنجوم 
يف م�رص، وعلى ر�أ�ض��هم �لنجم يحي��ى �لفخر�ين، 
�إال �ن �رتباطها باأعمال �ضورية منعها من �تخاذ 

ك�سفت النجمة الربيطانية اأديل Adele اأنها عانت من اكتئاب ما بعد الوالدة عندما اأجنبت اإبنها، وخ�سعت للعالج النف�سي هذه �خلطوة وقتها.
عندما كانت اأ�سغر �سنًا ملا و�سفته باأنه "جانب مظلم للغاية".

يف م�ض��هد موؤثر وتعبري�ً عن حبهم له، قام �أع�ض��اء فرقة �ملو�ض��يقار �للبناين 
�لر�ح��ل ملح��م بركات ل��دى ود�عه��م �الأخري له بع��زف وغن��اء �أغنياته لدى 
�إخر�ج نع�ض��ه من �لكني�ض��ة �إىل باحته �خلارجية، متهيد�ً النتقاله �إىل م�ض��قط 

ر�أ�ضه يف كفر�ضيما. 
عل��ى �أنغام �أغنية "حبيبي �إنت" رق�ض��و� بالنع�ش 

وبكو� و�رصخو� باجلملة �ل�ضهرية �لتي كانو� 
ي�رصخ��ون له به��ا ليعربو� عن �ض��لطنتهم 

بغنائه.. "�آه يا �أبو جمد �آه". 
كذلك ودعه �ض��ديق عمره �ل�ض��اعر نز�ر 
فرن�ض��ي�ش بالدموع و�لرق�ش على �أنغام 
�أغنيته �الأخرية "عد �الأيام" و�ض��ط  تاأثر 

كب��ري وهو يقول له��م "هي �آخ��ر حفلة يا 
�ضباب" كذلك بد� يف �لفيديو.

ن�رصت �لنجمة �لكويتية مالك �ضورة لها بف�ضتان 
�لزف��اف ع��رب ح�ض��ابها �ل�ضخ�ض��ي عل��ى موق��ع 
تطبيق �ل�ضور �ن�ضتقر�م و�أرفقت �ل�ضورة بتاريخ 
من دون �أي تعليق �آخر �ض��كك جمهورها بزو�جها 

�رص�ً للمرة �خلام�ضة  من دون �إعالنها عنه.
�الإلكروني��ة  �ملو�ق��ع  �ض��فحات  تناقل��ت 
و�ل�ضفحات �ملخت�ضة باأخبار �لنجوم �خلليجيني 
�ض��ورة �لفنانة �لكويتية مالك بف�ض��تان �لزفاف 
و�أ�ض��ارو� �حتمالي��ة زو�جه��ا ومتن��و� له��ا حياة 

جديدة و�ضعيدة �إن كانت قد �رتبطت فعاًل.
�ض��ورة مالك �لكويتية بف�ض��تان �لزفاف ح�ضدت 
�لكثري من �لت�ض��اوؤالت و�لتعليقات �الإيجابية عرب 

�ن�ضتقر�م.

مطرب��ة  مغربية ذ�ت �ض��وت جمي��ل يوؤهلها الخر�ق �مل�ض��هد 
�لغنائ��ي �لعربي بق��وة، قدمت �ول نتاج له��ا- �خر �الخبار – 
ولف��ت �النتباه �ليها يف �ملغرب و�لوطن �لعربي لغر�بة �الغنية 

و�جو�ءها �ل�ضحفية. �ضمية �ملغربية مطربة حاملة باجو�ء
�ل�ضهرة �لتي ح�ضدتها منذ �ن وطاأت �ضاحة �لغناء وهي تعتني 
باأختيار�ته��ا الكم��ال م�ض��و�ر �الغنية. يف لق��اء خا�ش مبجلة 

�ل�ضبكة �لعر�قية قالت و�ضيمة عن نف�ضها:-
 - و�ضيمة فنانة مغربية �ضاعدة �أول عمل غنائي يل هو �أغنية 
بعنو�ن )�آخر �الأخبار ( من كلمات �ضمري �ملوجاري ،وهو كاتب 
�الأغني��ة �ل�ض��هرية )�نتي باغي��ه و�حد ( ،و�حلان زكرياء بق�ض��ه 
وتوزيع ر�ض��يد حممد علي. وحاليا �نتهيت من ت�ض��جيل �ل�ضنغل 

�لثاين �لذي �ضيكون �أول فيديو كليب يف م�ضريتي �لفنية.
�ح�ضا�ش باللحن

 * كيف تختارين �غنياتك ؟
-�أخت��ار �الأغاين بتمعن و�أحر�ش على �أن تكون كلمات �الأغنية 
منا�ض��بة وحمرمة حتى لو كان �ملو�ضوع جريئا. �أما بالن�ضبة 
للحن فاأنا �أعتمد على �ح�ضا�ض��ي مبج��رد �أن يلم�ش �للحن قلبي 

�أختاره.
*هل تعاملت مع �ضعر�ء من �لعر�ق ومن هم ؟

- مل ي�ض��بق يل �لتعام��ل م��ع �ض��عر�ء م��ن �لعر�ق لكن ي�ض��عدين 
�ن �تع��اون م�ض��تقبال م��ع �ض��عر�ء وملحنني من �لع��ر�ق. و�علم 
�ن لديك��م طاق��ات مذهلة مثل �ل�ض��عر�ء ك��رمي �لعر�قي وكاظم 

�ل�ضعدي و��ضعد �لغريري.
�أع�ضق �الأغنية �لعر�قية

  *كيف تنظرين �ىل �الغنية �لعر�قية ؟
-�لكل يع��رف مدى جناح �الأغنية �لعر�قية فهي ت�ض��ل �ىل كل 
�لع��امل �لعربي. و�نا �أع�ض��قها كلهجة و�إيق��اع. و�متنى �ن تتاح 
يل فر�ضة �د�ء عر�قية الأنها �ضارت م�ضهورة يف �لوطن �لعربي 
كل��ه من خالل �غنيات كاظم �ل�ض��اهر وماجد �ملهند�ش وحامت 

�لعر�قي وغريهم.
 *من يعجبك من �ملطربني �لعر�قيني ؟

-يعجبني �لقي�رص كاظم �ل�ضاهر ، و�أنا �أحبه منذ �لطفولة . كما 
�ح��ب �لفنان ماج��د �ملهند�ش و�لفنان وليد �ل�ض��امي . و�لفنان 
�لكب��ري �لهام مدفعي. و��ض��عر �ن �الغنية �لعر�قية فيها ��ض��ياء 

جميل��ة الجتده��ا يف �الغ��اين �لعربي��ة �الخ��رى وه��ذ� هو �رص 
جناحها.

�آخر �الأخبار
 *�هم �غنياتك؟

-�أول �أغني��ة يل ه��ي )�آخر �الأخب��ار ( و�أنا �أحبه��ا كثري� كونها 
�أول �أغني��ة يتعرف به��ا �جلمهور علي وهي جو�ز �ملرور لقلوب 
�مل�ض��اهدين. لك��ن �عتقد �أن �ل�ض��نغل �لقادم �ض��وف يقربني من 
�لنا�ش �أكرث لكونه �ضي�ض��ور على طريقة �لفيديو كليب، و�ض��وف 

يعر�ش على قنو�ت عربية ومغربية مهمة.
 *ه��ل تتدخلني يف كالم وحلن �الغنية كالتغيري و�حلذف وهل 

ح�ضل ذلك فعال يف �غنياتك؟ 
- مل يح�ضل هذ� معي . لكن بالتاأكيد �ذ� كنت مقتنعة �أن بع�ش 
�لتغي��ري�ت يف �لكلم��ات و�للح��ن �ض��وف ت�ض��يف �الأح�ض��ن �ىل 

�الأغنية فلن �تردد يف �لتدخل بهذ� �ل�ضيء. لكن
ذلك يجب �ن يكون مبو�فقة ثالوث �الغنية �لذي ي�ض��كل �ل�ضاعر 

و�مللحن �ضلعيه �ملهمني.
 *�غنية لها ق�ضة.

-�غنيت��ي �لقادمة لها ق�ض��ة لي�ض��ت معي فح�ض��ب ، بل مع كل 
�لن�ض��اء ، و�أنا �أهديها لكل �مر�أة. وهي ق�ضة حب �ضادمة لفتاة 
حتب وت�ض��حي لكنها التنال ر�ضا �الخر ال�ضباب �ضنعرفها عند 

بث �الغنية.
�حب �ضريين

  *هل تاأثرت باأحد من �لفنانني ومن هو ؟
- تاأث��رت كث��ري� بالفنان��ة �رصي��ن عب��د �لوه��اب. الأين �ع�ض��ق 

�ضوتها و�ح�ضا�ضها. وقد
 حزن��ت ج��د� بع��د �عالنها قر�ر �الإعت��ز�ل، النها من �ال�ض��و�ت 

�ل�ضبابية �ملهمة يف �ضاحة �لغناء �لعربي.
 *من هو مكت�ضفك فنيا؟

- لي���ش ل��دي مكت�ض��ف فانا �ع�ض��ق �لغن��اء من��ذ �لطفولة، ومل 
يدخلني �أحد لهذ� �ملجال.

�منا �نا �ض��عيت لذلك بجهودي �خلا�ض��ة يدفعني �ىل ذلك حبي 
وطموحي �لفني �لكبري.

  عودة �ل�ضالم و�ال�ضتقر�ر
 * ماذ� تتمنني ؟

-�أمتنى من كل قلبي �أن يعم �الأمن و�ل�ض��الم يف جميع �لبلد�ن 
�لعربية ، حتى نعي�ش

با�ض��تقر�ر ويعود �لوئام �ىل ربوعن��ا وينتهي �الرهاب نهائيا. 
الن �لفن اليعي�ش واليتطور �ال يف �جو�ء �ال�ضتقر�ر و�ل�ضالم.

 *هل غنيت يف مهرجانات وماهي ؟ 
-غني��ت يف �ملهرج��ان �لربيع��ي باملغ��رب وكان عم��ري 14 
�ض��نة . ولدي يف هذ� �ل�ضيف عدة مهرجانات يف بلدي �ملغرب 
كمهرجان )�ل�ض��و�طيء الت�ض��االت �ملغرب ( حيث �ض��اأغني يف 
�لعديد من �ملدن �ملغربية . وهناك �ي�ض��ا مهرجانات وحفالت 

يف �خلليج �لعربي.
�غاين �لدويتو

 * هل حتبني �غنيات �لدويتو ؟ 
-�أح��ب �أغني��ات �لدويتو لك��ن ال �أفكر يف خو�ش ه��ذه �لتجربة 
حالي��ا، الأنني يف بد�ية م�ض��و�ري �لفني . فاأن��ا ال �أريد �أن يقال 
جنح��ت فق��ط الأنه��ا غني��ت دويت��و م��ع ف��الن �و فالن��ة . لكن 

م�ضتقبال ممكن.
�خري� قالت و�ضيمة:-

�ضالم حار ومعطر باأريج �ملحبة �بعثها الهل �لعر�ق ومتنياتي 
�ن ي�ضتعيد �لعر�ق نهو�ضه

و��ضتقر�ره وتطوره الأنه يعد و�حد� من �هم �لبلد�ن �لعربية

وسيمة: أحب األغنية العراقية وأتمنى أن أغنيها

بغداد

25       10 
مط��اردة �لرجل للمر�أة مو�ض��وع �ثار �لكثري    
م��ن �لتفك��ري و �لتنكي��ت و متخ���ش عن كل ه��ذه �لرثوة 
م��ن �العمال �الدبي��ة، ناهيكم عما جره م��ن �لنكبات و 
�مل�ض��اكل. من ذلك ما ورد يف تل��ك �ملجموعة �لفكاهية 
�ل�ضهرية �لتي ن�رصت يف �يطاليا يف �لقرن �خلام�ش ع�رص 
باإ�ض��م �لفا�ضيتيا. ن�ضمع فيها رجال ي�ضاأل زوجته: �لرجل 
و �مل��ر�أة كالهم��ا يتمتع��ان باجلن�ش. مل��اذ� يكون على 

�لرجل �ن يجري ور�ء �ملر�أة و ال جتري هي ور�ءه؟ 
جتيب��ه زوجت��ه فتقول : ه��ذ� الأننا م�ض��تعد�ت للجن�ش و 
ق��ادر�ت علي��ه يف �ي وقت كان يف ح��ني �ن �لرجل غري 
قادر عليه طو�ل �لوقت. و عليه ف�ضن�ضيع وقتنا باجلري 
ور�ء خمل��وق رمبا جند �نه غري ق��ادر على تلبية رغبتنا 
عن��د �لطلب. وهكذ� ، فعندما يكون قادر� ، يكون عليه �ن 

يجري ور�أءنا.  
منطق و لكنه منطق �ملر�أة. فاملو�ض��وع �و�ض��ع من ذلك 
و يرتب��ط بتن��ازع �لبقاء و بقاء �ال�ض��لح ، وهوما يعني 
�ختي��ار �ال�ض��لح. وهو ما نالحظه يف �ض��ائر �حليو�نات 
�ي�ض��ا. فتجد �لقط��ة مثال جتل�ش و تنتظ��ر بينما يتجمع 
حوله��ا عدد م��ن �له��ررة. كل منهم يحاول �لف��وز بها و 
يتناف�ش عليها. و كلما حاول �حدهم �فر��ضها ردته عن 
نف�ض��ها. حتى يظهر بينهم من يتغلب عليها فت�ضت�ضلم له. 
لقد �ختارت ��ضجعهم و �قو�هم و ��ضلحهم. و هكذ� يكون 
على �لذك��ر �ن يطارد �النثى. وه��و يف �لو�قع ما يجري 
يف �خلطوبات �لتقليدية فيقوم �الأهل بالنيابة عن �لبنت 
باإختيار �ال�ضلح. و لكن �لظرفاء مل�ضو� ورطة �لرجل يف 
ه��ذه �ملط��اردة فقال��و� �ن �لرج��ل يطارد �مل��ر�أة و يظل 
يطارده��ا... حتى تلقي �لقب���ش عليه. و كل ذلك رغم ما 
قر�أن��اه يف �لقر�آن �لكرمي عن �م��ر�أة �لعزيز و مطاردتها 

ليو�ضف.
ت��زد�د �ملع�ض��لة تعقي��د� و �ض��خرية عندما يتعل��ق �الأمر 
بالرجل �لعجوز. قالو� �ن �مل�ضنني يطاردون �ملر�أة دون 
�ن يعرف��و� ملاذ� يفعلون ذلك. وهو �ملطب �لذي وقع فيه 
رجل يف �لثمانني من عمره. تزوج �ض��بية يف �لع�رصين. 
و عندم��ا زف��وه �ليه��ا ، وق��ف حائر� �مامه��ا يف خمدع 
�لعر�ش و �ض��األها: يا بنيتي ، قويل يل، هل علمتك و�لدتك 
عما ينبغي عمله يف ليلة �لعر�ش؟ " قالت ال. فحك �لرجل 
�لعج��وز ر�أ�ض��ه  وقال : " هذه م�ض��كلة. فاأن��ا يف �حلقيقة 

ن�ضيت." 
م�ضكلة هذ� �لرجل �لعجوزهينة، فامل�ضكلة ت�ضبح �كرب و 

�خطر عندما ال ين�ضى �ملو�ضوع. 
رغ��م كل م��ا تقول��ه �مل��ر�أة �ملعا�رصة ع��ن حتررها من 
تبع��ات �ملا�ض��ي فهناك �ض��يء و�ح��د ظلت تتم�ض��ك به. 
وه��و حقه��ا يف �ن يطاردها �لرجل ، ال �ن تطارده هي ، 
وهو �ض��يء موؤ�ضف بدون �ضك عند معظم �لرجال . بيد �ن 
�حلياة �لع�رصية و ما متخ�ضت عنه من �ضيوع �الختالط 
بني �جلن�ضني يف �ضتى جماالت �لدر��ضة و �لعمل، �فرزت 
مالب�ض��ات جديدة �ض��اغها �حد ��ض��اتذة �لريا�ضيات يف 
جامع��ة هارف��رد يف �رب��ع مع��ادالت ح�ض��ابية جديرة 

باملالحظة:
رجل ذكي + �مر�أة ذكية = عالقة غر�مية

رجل ذكي + �مر�أة غبية = مغامرة جن�ضية
رجل غبي + �مر�أة ذكية = ر�بطة زوجية 
رجل غبي + �مر�أة غبية = وقوع يف حمل

فتاأمل يا �ضيدي و يا �ضيدتي من �لقر�ء يف �ي جانب من 
�ملعادلة تف�ضل �ن تكون و تكوين. 
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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 
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