
بشوشة تضع طفلتها األولى

وسوف يختتم موازين 2017

مريم حسين تحترف الغناء

�صغل��ت املمثلة اجلزائري��ة اأمل ب�صو�صة مواق��ع التوا�صل 
االجتماعي يف الفرتة االأخرية باإطالالتها العديدة، وهي 
يف اأواخ��ر فرتة حمله��ا. واأخرياً، اأجنب��ت املمثلة ال�صابة 
طفلته��ا االأوىل "ليا" من زوجها رج��ل االأعمال اللبناين 
ولي��د عوا�صة، لتعي���ش جتربة االأمومة للم��رة االأوىل يف 
حياته��ا. ون���رت ب�صو�صة، ع��ر ح�صابه��ا الر�صمي على 
تطبي��ق ان�صتغ��رام �صوراً م��ن زينة غرفته��ا الزهرية يف 
امل�صت�صف��ى. واأعرب��ت ع��ن فرحته��ا، بر�صالة م��ن القلب، 
وكتبت: "لو كانت احلياة تقا�ش بلحظة... لقلت انك اجمل 
وا�ص��دق واحلى حلظ��ة يف حياتي... ول��و كنت اعرف ان 
ه��ذا االح�صا�ش موجود من قب��ل... لكنت اجنبت من قبلك 

قبيلة... يا رب ال حترم احدا من هذه النعمة..."

يحيي جورج و�صوف على من�صة النه�صة اآخر �صهرات 
موازي��ن الذي �صينطلق بداي��ة 12 مايو املقبل ، حيث 
�صيختت��م فعاليته عل��ى اإيقاع اأنغام �صلط��ان الطرب، 
حي��ث اأعلن بيان من جمعية مغرب الثقافات املنظمة 
للمهرج��ان ، اأن و�ص��وف �صيحي��ي �صه��رة االختت��ام 
ي��وم ال�صب��ت 20 مايو)اآيار( املقبل عل��ى من�صة حي 
النه�ص��ة بالعا�صم��ة الرب��اط . و �صيحي��ي �صهرة 15 
ماي��و ح�ص��ب نف���ش البيان ال��ذي تو�صلت ب��ه �صيدتي 
ن��ت كل من املطربني العراقي حممد ال�صامل و ال�صوري 

ح�صني الديك.
 و تعد هذه هي امل�صاركة الثانية لو�صوف يف موازين 
ال��ذي �صب��ق اأن اأحيا يف نف�ش املهرج��ان و على نف�ش 

املن�صة عام 2009 �صهرة خالدة.

ن���رت الفنانة م��رمي ح�صني مقاطع فيدي��و وهي تغني 
ب�صوتها اأغني��ات م�صهورة ومعروفة لعدد من املطربني 
الع��رب واالجانب، عر ح�صابها على"�صناب �صات"، كما 
ن���رت اي�صًا مقطع فيدي��و ق�صري الأغني��ة غري معروفة 
يب��دو اأنه��ا �صتك��ون اأغنيتها اخلا�ص��ة. ويب��دو اأن مرمي 
تن��وي خو���ش جتربة الغن��اء، كما غريها م��ن الفنانني 
الذي��ن يجمعون ب��ني جتربت��ي الغناء والتمثي��ل، ورمبا 

تطرح اأول اأغنية لها خالل الفرتة القريبة املقبلة.
 م��رمي تب��دو يف اأف�ص��ل اأحواله��ا وه��ي تعي���ش حياتها 
م��ع اإبنتها الوحيدة اأمرية، ويب��دو اأنها جتاوزت اأزمتها 
م��ع طليقه��ا في�ش الفي�ص��ل، بع��د �صل�صلة م��ن احلروب 
والف�صائ��ح، اإنته��ت بطالقهم��ا وب�صجن��ه ب�صب��ب �ص��وء 

اإ�صتخدامه ملواقع التوا�صل االإجتماعي.
التقطت اإحدى املعجبات �سورة للنجمة ناعومي وات�س اأثناء تواجدها داخل القطار يف اأنفاق مدينة نيويورك الأمريكية، و�ساركتها عرب ح�سابها 

على ان�ستغرام، واأرفقته بتعليق كتبت فيه: "اجلميلة ناعومي وات�س داخل القطار 

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة العراقي����ة والعربية 
ALJOU R  والعاملي����ة ، وخلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق  ) اجلورنال (  )

 : الذكية  الجهزة  عرب   )NAL
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�س بن����ا، واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�س����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�س����ة، كما ميكنك 
م�سارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك اخلا�سة على �سب����كات التوا�سل 

الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

 ك�ص��ف الفن��ان ال�صوري با�ص��ل خياط، ع��ن تلقيه عر�ص��ًا لتقدمي 
�صخ�صي��ة الفن��ان امل���ري الراح��ل ر�ص��دي اأباظة. واأك��د خياط، 
خالل لقائه مع املطربة امل�رية �صريين عبد الوهاب برناجمها 
"�صريي ا�صتديو"، اأنه رف�ش هذا العر�ش لتج�صيد �صخ�صية ر�صدي 
اأباظ��ة يف عمل درامي. واأ�ص��اف الفنان ال�صوري، اأن االقرتاب من 
�صخ�ش موجود يف ذاكرة النا�ش غري �صائب، مع كل االحرتام ملن 
اأق��دم على جت�صي��د ال�صخ�صيات من املمثل��ني.  واأو�صحت �صريين، 
اأن التن��اول ال�ص��يء كان ل�صخ�صية الفنان عبد احلليم حافظ، فيما 
اأ�ص��ادت بتقدمي �ص��الف فواخرجي ل�صخ�صي��ة اأ�صمهان، و�صابرين 
الأم كلث��وم، وتوقعت اأال يكون جت�صيد با�ص��ل خياط لر�صدي اأباظة 

مثل ما حدث يف حالة عبد احلليم حافظ.

اأحيا الفنان اللبناين معني �ريف حفاًل كبرياً مبنتجعات 
طابا هايت�ش يف م�ر بح�صور عدد كبري من ال�صائحني 
الع��رب. حي��ث ق��ّدم جمموع��ًة كب��رية م��ن اأغاني��ه على 
م��دار نحو �صاع��ة ون�صف، اإىل جانب اأغني��ة "عظيمة يا 
م���ر" موجه��ًا التحية لل�صع��ب امل�ري وموؤك��داً على 
حر�ص��ه عل��ى امل�صارك��ة يف اأي فاعلية لدع��م ال�صياحة 
امل�ري��ة.  علم��ًا اأنه القى تفاعاًل جماهريي��ًا الفتًا من 
احل�ص��ور الذي غنى ورق�ش مع��ه حتى �صاعات ال�صباح 
االأوىل.    وا�صتب��ق "�ري��ف" احلفل مبوؤمتٍر �صحايف اأكد 
خالل��ه اأن يرغب يف التواجد باحلف��الت �صواء يف م�ر 
اأو االأردن با�صتم��رار مو�صحًا اأن هذا االأمر من م�صوؤولية 
متعهدي احلفالت واالإعالم. م�صرياً اإىل اأنه مل يتلَق دعوًة 

للم�صاركة مبهرجانات جر�ش يف االأردن قبل ذلك.
 واأك��د اأن��ه ال ميانع الغناء بال اأج��ر يف املهرجانات يف 
ح��ال ُفِتَحت االأب��واب للجمهور للح�ص��ور جمانًا. م�صرياً 
اإىل اأن��ه يف ه��ذه احلالة �صيتحّمل تكلف��ة تذكرة الطائرة 
عل��ى ح�صابه ال�صخ�صي، لك��ن لي�ش من الع��دل اأن ُيطَلب 
من��ه الغن��اء جمان��ًا يف حف��ٍل ل��ه تذاكر ور�ص��وم دخول 
للجمه��ور. ه��ذا وو�ص��ف الفن��ان اللبن��اين �صريي��ن عبد 
الوهاب مبطربت��ه املف�صلة موؤكداً على اأنه يتمنى تقدمي 
دويت��و غنائي معها نظ��راً الأن اأغنيتها د�صم��ة. يذكر اأن 
احتف��االت الربي��ع مبرتفعات طاب��ا ت�صتمر مل��دة ثالث 
اأي��ام، وبداأت بحف��ل "�ريف"، فيم��ا �صت�صتمر يف اليوم 
الثاين م��ع الفنان اللبن��اين فار�ش ك��رم، باالإ�صافة اإىل 
حفٍل اأخر ي�صم عدداً من جنوم فن االإ�صتعرا�ش والنجوم 

ال�صباب.
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