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شيرين تعيش حالة حزن

حضضرر منتضضج م�ضل�ضضضل "ال�ضاهضضر"، حم�ضضراً اتهم فيه 
املطرب حممد فوؤاد بعضضدم التزامه مبواعيد الت�ضوير، 
مضضا كبده خ�ضائر ماديضضة. هذا وحتقق نيابة الدقي يف 
البضضاغ املقضضدم، حيث اأكضضد املنتج اأن "فوؤ�ضضش" ت�ضبب 
يف خ�ضضضارة مادية كبضضرة له، لعضضدم التزامه مبواعيد 
ت�ضويضضر امل�ضل�ضل، رغم تقا�ضيضضه �ضيكني بض3 مايني 
و600 األضضف جنيه، وطلبت النيابضضة ا�ضتدعاء ال�ضاكي 
التحقيقضضات  تضضزال  البضضاغ، وال  اأقوالضضه يف  ل�ضمضضاع 
م�ضتمرة. وك�ضفت التحريضضات والتحقيقات اأن �ريف 
ح�ضن فريد املديضضر التنفيذي ل�ركة "ماركيز هاو�ش 
لاإنتضضاج ال�ضينمائي، يحمل اجلن�ضيضضة الرو�ضية، تقدم 

بباغ لق�ضم �رطة الدقي.

مضضروة  امل�ريضضة  املمثلضضة  اأقدمضضت  جريئضضة،  خطضضوة  يف 
عبداملنعضضم باالحتفضضال بطاقهضضا مضضن خمضضرج معضضروف، 
مضضن خال ارتضضداء ف�ضتان زفاف اأبي�ضضش. ويف التفا�ضيل،  
ن�ضضرت م�ضممة االأزيضضاء �ضيماء احل�ضيني، عضضر ح�ضابها 
علضضى "في�ش بضضوك" جمموعة �ضور للفنانضضة امل�رية من 
اآخضضر جل�ضضضة ت�ضويضضر لها، حيضضث ارتدت خالهضضا الف�ضتان 
االأبي�ضضش، والذي جاءت بعد فضضرة وجيزة من طاقها من 
زوجها املخضضرج ح�ضام ال�ضاذيل.   وارتدت ال�ضابة ف�ضتان 
اأبي�ش مك�ضوف ال�ضدر، وتظهضضر عليها عامات ال�ضعادة، 
احتفااًل بطاقها، ما اأثار جداًل وا�ضعًا بني متابعيها على 
مواقضضع التوا�ضضضل االجتماعي. يذكر اأن طضضاق عبداملنعم 
مضضن ال�ضاذيل جاء بعضضد زواج دام ملدة 15 عامًا، اأثمر عن 

وجود طفلني، هما: يحيى وحور.

ك�ضفضضت الفنانة �ضرين عبضضد الوهاب عن حزنها ال�ضديد من 
جضضراء قضضرب انتهضضاء برناجمها "�ضضضري ا�ضتوديضضو" ، حيث 
اأعلنضضت لضضكل حمبيهضضا اأن املو�ضضضم االأول تبقضضى منضضه ثاث 
حلقضضات فقط. ون�ضضرت �ضرين عبد الوهاب علضضى ح�ضابها 
علضضى ان�ضتغضضرام ر�ضالضضة ت�ضكضضر فيهضضا كل النجضضوم الذيضضن 
�ضاركوهضضا برناجمهضضا، موؤكدة علضضى اإنها ا�ضتمتعضضت ب�ضدة 
معهضضم، كما اإنها �ضعدت للغايضضة من اجلمهور الذي �ضاركها 
احللقات. واأ�ضافت �ضرين عبد الوهاب اأن برنامج "�ضري 
�ضتوديضضو" تبقى منه ثاث حلقضضات فقط، متمنية اأن يعجب 
اجلمهضضور بهم. وكانت �ضريضضن عبد الوهاب خا�ضت جتربة 
التقضضدمي مضضن خضضال برنامضضج "�ضضضري �ضتوديضضو"، والضضذي 
ت�ضت�ضيضضف فيه ثاثة �ضيوف على اأن يكون اأحدهم مطرب 

ي�ضاركها الغناء على امل�رح.
 Liam ليام باين One Direction مولودها الأول من النجم ال�ضهري، ع�ضو فريق Cheryl Cole  اأجنبت النجمة العاملّية �ضرييل كول

املا�ضي. الأ�ضبوع   ،Payne

بغداد

28       16 ALJOURNAL
الأراء واملقالت تعرب عن راأي كتابها ول تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�ضحيفة

journaliraq.com

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامرا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�ض����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�ض����احة 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�ضواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بنا، واأي�ض����ًا الدخول اإىل اأي �ض����فحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ض����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ض����ة، كما ميكنك 
م�ض����اركة اخلرب اأو اإعادة ن�ض����ره على ح�ض����اباتك اخلا�ض����ة على �ض����بكات التوا�ضل 

الإجتماعي كالفي�ضبوك 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

ي�ضت�ضيضضف مهرجضضان موازيضضن اإيقاعضضات العضضامل يف دورتضضه 
الضضض 16 النجضضم تامر ح�ضنضضي و�ضم�ضضش االأغنيضضة العربية جنوى 
كضضرم، اللذين �ضيحييان علضضى التوايل �ضهرتضضني غنائيتني يوم 
االأربعضضاء 17 واخلمي�ضضش 18 مايو على من�ضضضة النه�ضة. وتعد 
جنضضوى كرم امللقبضضة من بضضني الفنانني االأكرث �ضعبيضضة و�ضهرة 
يف ال�ضضرق االأو�ضضضط، وجتاوزت مبيعضضات اأ�ضطواناتهضضا الض 60 
مليضضون اأ�ضطوانة. اأما تامر ح�ضني فجمضضع بني الفن و التلحني 
و االإخضضراج و التمثيضضل، انطلضضق يف عضضامل املو�ضيقضضى منضضذ �ضن 
املراهقضضة، حيث كان يكتضضب اأغانيه، وا�ضتطضضاع اإثارة االنتباه 
اإىل موؤهاتضضه الفنيضضة عندما بلغ �ضن الثامنضضة ع�ر من عمره، 
خضضال م�ضاركتضضه يف برنامج قنضضاة النيل للمنوعضضات. وكانت 
اأوىل خطضضوات تامر ح�ضني يف ال�ضينما �ضنة 2003 مع "حالة 
حضضب". ويف �ضنة 2004 حققت اأغنيته "حضضب" مبيعات بلغت 
70000 ن�ضخة. واأطلق الفنان يف 2007 اأغنية ثالثة تلتها 
اأفامه عمر و�ضلمى 1 و2 و"كابنت هيما". وي�ضم ر�ضيد تامر 
ح�ضنضضي 16 األبومضضًا. و �ضضضارك يف اأغنية "بكرة" التضضي اأنتجها 
كوين�ضضضي جون�ضضش و ريدوان. كما �ضاهم مضضع فنانني عامليني، 

من قبيل بيتبول، واأكون، و�ضنوب دوغ، و�ضاغي. 

اأحتفلضضت الفنانضضة الكوميدّيضضة �ضيمضضاء �ضيف، بنجضضاح احللقة 
االأوىل مضضن برناجمهضضا اجلديد "ثاثة يف واحضضد" بعد و�ضول 
عدد م�ضاهديها الأكرث من 2 مليون يف 24 �ضاعة، ولكنها مل 
تن�ضضَش ثاأرها مع جنمات برناجمها القضضدمي "نف�ضنة"، فكتبت 
تهنئضضة لنف�ضهضضا، �ضّمنتهضضا تلميحضضات م�ضيئة جضضداً للرنامج 
القضضدمي، موؤكدة اأّنضضه جنح بض"االأباحة"! �ضيمضضاء ن�رت �ضورة 
لها مضضن كوالي�ش برناجمها اجلديد، عضضر ح�ضابها ال�ضخ�ضّي 
مبوقع اإن�ضتغضضرام، وعّلقت عليها قائلة: �ضكراً لكّل واحد فيكم 
علضضى ٢ مليضضون م�ضاهضضدة يف اأقضضّل ٢٤ �ضاعضضه، ومتدايقو�ضضش 
نف�ضكضضو مضضن اأّي نف�ضيات، على االقضضل بنعمل ن�ضضضب م�ضاهدة 
ع�ضضضان بنب�ضط النا�ش م�ش باالأباحضضة واخلناقات.  تلميحات 
�ضيماء فهمها جمهورها على الفور، واختلفت ردود اأفعالهم، 
فبع�ضهضضم اأّيدهضضا يف كامهضضا، بينمضضا ا�ضتنكضضر البع�ش االآخر 
اال�ضضضاءة لرناجمها القدمي، وعلقضضت متابعة تدعى رمي اأحمد 
قائلة: ما�ضي يضضا �ضيمو متدحي الرنامج بتاعك ما�ضي، لكن 
متتكّلمي�ش عن برنامج "نف�ضنة"، الأن زي ما انتي والرنامج 
ليكضضوا جمهضضور، نف�ضنضضة بر�ضضضو ليضضه جمهضضور، ومذيعاتو كل 
واحضضدة فيهم ليها جمهور كبر، �ضضضواء كانت هيدي او بدرية 
او انت�ضضضار، وكل واحضضدة فيهضضم بر�ضو ليها اأعمالهضضا الفنية، 
والرنامضضج ليه جمهور يعنضضي، والرنامضضج دلوقتي م�ش يف 
وال خناقضضات وال اأّي حاجضضة اإباحية، واال�ضلي هيف�ضل طول 

عمره ا�ضلي!

نجوى كرم وتامر حسني في موازين

شيماء سيف تهاجم نجمات 
برنامج "نفسنة"


