
راغب عالمة على مسرح قرطاج 

أحمد حلمي يقدم "اإليموجيز"   

الزغبي ترفض التعليق بعد اتهامها

ألبا تنتظر مولودها الثالث

 يقف ال�سسسوبر �سسستار راغسسب عالمة على م�سسرح قرطاج 
السسدوىل لإحيسساء حفسسل غنائسسى كبسسر، �سمسسن فعاليسسات 
املهرجسسان فى دورته الس53 واملقامسسة فى تون�س، ومن 
املقسسرر اأن ي�سافسسر بعدهسسا عالمسسة اإىل م�سسر لرتباطه 
بحفل غنائسسى اآخر بال�سسساحل ال�سسسماىل وبالتحديد يوم 
22 يوليسسو احلسساىل. ُيذكسسر اأن مهرجان قرطسساح افتتح 
ر�سسسميا اخلمي�سسس املا�سسسي، بعر�سسس "�سسستون �سسسنة من 
املو�سيقى التون�سية" للمو�سيقار ال�ساديل القريف، ويوم 
اجلمعسسة 14 يوليسسو احلاىل عر�سسس "املدحة"، وال�سسسبت 
15 يوليو عر�س الفنانة ال�سسسورية فايا يونان، والأحد 
16 يوليو عر�س م�رحية حورية ليلى طوبال ومهدي 
الطرابل�سسسي، وعر�س "اأوبرات املدينسسة" لنافع العالين 

واخراج اآمال علوان.

اأحمسسد حلمسسي تقدميسسه لفيلسسم  الفنسسان امل�سسري  اأعلسسن 
جديسسد بعنسسوان "الإميوجيز"، من املقرر عر�سسسه يف 10 
اأغ�سسسط�س )اآب( املقبسسل.  ون�ر حلمي �سسسورة له مع رمز 
"الإميوجسسي"، عرب ح�سسسابه الر�سسسمي مبوقع ان�سسستغرام، 
وعلسسق عليها "اأنسسا زين يف فيلم الإميوجيسسز اجلديد، زين 
عنده حلم وطموح كبر وحاجات تانية كتر، ده بجانب 
اإن ق�سسسته مثرة وكوميدية". واأ�سسسا "الفيلم بيتكلم عن 
عامل الإميوجيز، واإيه اللي بيح�سل جوا املوبايل، الفيلم 
فيسسه لهجات خمتلفسسة، لأن كل �سخ�سسسية ُمدبلجة بلهجة 
عربيسسة خمتلفة، ا�سسستنونا، حنبسسداأ عر�سسس الفيلم يف 10 
اأغ�سسسط�س". يذكسسر اأن الفيلم مسسن اإنتاج �ركة "�سسسادوز" 
 Empire ملالكهسسا اأحمد حلمي بال�سسسراك مسسع �ركة

.Movies

  رف�سسست املطربة اللبنانية نسسوال الزغبي التدخل يف 
الأزمسسة املثسسارة حاليًا حسسول اأغنيتهسسا "بحبو كتر"، 
بعد اإعالن ال�سسساعر طوين اأبي كرم باأنها م�روقة من 
اأغنيسسة من اأ�سسسعاره، �سسسبق واأن غناها املطرب و�سسسيم 
الفار�سسسي يف برنامج "ا�سسستوديو الفسسن" عام 2001. 
م�سسسيفًا اأنهسسا انزعجت ب�سسسدة مما اأثر حسسول اأغنيتها 
اجلديسسدة، التسسي طرحتهسسا منذ �سسسهر تقريبسسًا. يذكر اأن 
ال�سسساعر طوين اأبي كرم تقدم ببالغ ر�سمي يف منظمة 
وامللحنسسن  ال�سسسعراء  بحقسسوق  "ال�سا�سسسام" املعنيسسة 
يتهم فيه ال�سسساعر مي�سسسال جحا ب�رقسسة اأغنية "بحبو 
كتر" للمطربة نسسوال الزغبي من اأغنية قام بكتابتها 
منسسذ اأكرث من 16 عامًا، وغناها و�سسسيم الفار�سسسي يف 

برنامج "ا�ستوديو الفن".

 اأعلنسست املمثلسسة الأمريكية جي�سسسكا األبا نبسساأ حملها يف 
طفلها الثالث من زوجها كا�س وارين. وذكرت �سسسحيفة 
"ديلي ميل" الربيطانية اأن جي�سسسكا )36 عامًا( اأعلنت 
نباأ حملها على �سفحتها على موقع اإن�ستغرام مل�ساركة 
ال�سسسور اأم�س الثنن. ويذكر اأن جيك�سسسا وكا�س لديهما 

بالفعل ابنتان هونور 9 اأعوام وهافن  5 اأعوام.
وقد ن�رت جي�سسسكا �سسسورة لها مع ابنتيها، حيث كانت 
ابنتها الكربى مت�سك ببالونة منفوخة رقم واحد والأبنة 
الثانية ببالونة ثانية حن اأم�سكت جي�سكا ببالونة رقم 

ثالثة وهى مت�سك ببطنها.
وي�سسسار اإىل اأن جي�سسسكا وكا�س تزوجا يف لو�س اجنلي�س 

يف مايو )اأيار( 2008  .

"لعبة القدر"، حالة من احلزن ال�شديد بعد فقدان  "وادي الذئاب" و  تعي�ش النجمة الرتكية خديجة �شندل، املعروفة من خالل م�شل�شلي 
والدها يف حادث �شري مروع.
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إلى 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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

ح�سسرت العر�سسس اخلا�سسس لفيلم 
 Valerian and the"
 City of a Thousand
النجمسسات   "Planets
ديليفسسن  وكارا  ريهانسسا 
والفنسسان  جيسسر،  وكينسسدل 
دان ديهسسان، واملخسسرج لسسوك 
بي�سسسون فسسى لو�سسس اأجنلو�س.   
املتقب�سسس  الفيلسسم  وهسسو 
امل�سسسّورة  الق�سسس�س  مسسن 
 Valérian( بعنسسوان 
 ،  )and Laureline
وتسسدور اأحسسداث الفيلم حول 
الزمسسن  عسسرب  ال�سسسفر  عميسسل 
فالريسسان، والسسذى يذهسسب فى 
مهمة ل�ستق�سسساء اإمرباطورية 
�ريكتسسه  وب�سسسحبته  املجسسرة، 
لورياليسسن، وهو من تاأليف بير 
كري�ستن وي�سارك فى بطولته 
وكارا  ريهانسسا  جانسسب  اإىل 
ديليفن وكيندل جير والفنان 
دان ديهسسان، كل من اإليزابيث 
ديبيكي واإيثان هوك وجون 
اأويسسن  غودمسسان وكاليسسف 
وماتيسسو  هسساور  وراتغسسر 

كازافيت�س.

 اعلسسن يف طهران عن انتهسساء جميع مراحل اإنتاج واإعسسداد فيلم “اأنا 
يو�سف يا اأمي” للمخرج “ اليراين حممد ر�سا فرطو�سي” والن�سخة 

النهائية للفيلم اأ�سبحت جاهزة لعر�س.
ويعد فيلم “اأنا يو�سسسف يا اأمسسي” )Mother،I’m Joseph( اأول 
جتربسسة �سسسينمائية مسسن تاأليسسف واإخراج “حممد ر�سسسا فرطو�سسسي”، 

ويتناول مو�سوع احلرب واملعاناة الناجتة عنه.
لغسسة الفيلسسم عربيسسة، ومثسسل فيسسه املمثسسل الإيسسراين “عبا�سسس غزايل” 
واملمثلسسة العراقيسسة القديرة “زهسسرة الربيعي”، اىل جانسسب “حميدة 

مو�سوي” و”حميد حميدي” و”اأحمد حيدري”.
“اأنا يو�سسسف يا اأمي” يروي حكاية �سسساب بغدادي ا�سسسمه يو�سسسف، 
اأبسسى اأن ي�سسسارك يف احلرب، فعتقل بوا�سسسطة قوات اجلي�سسس واإختفى 
اأثسسره. �سسسبق ملخرج هذا الفيلم “حممدر�سسسا فرطو�سسسي” اإخراج عدة 
اأفسسالم وثائقية منها “ايران، اجلنوب الغربي” الذي �سسسارك يف عدد 
مسسن املهرجانسسات العامليسسة كمهرجسسان “ايدفا” و”هسسوت دوك�س” 
ومهرجسسان  الفرن�سسسي،  رو�سسس”  “جسسان  ومهرجسسان  و”ميونيسسخ” 
بر�سسسلونة، وح�سسسل  و  دبسسي  “دايكيوتسساه” الأمريكسسي، ومهرجسسان 
علسسى العديسسد من اجلوائسسز يف م�سسسرته الفنية. وتخرج “حممدر�سسسا 
فرطو�سسسي” من معهد ال�سسسينما وبعسسد ذلك تلمذ عنسسد املخرج الكبر 
الراحل “عبا�س كيار�ستمي”، وهو من اأع�ساء بيت ال�سينما الإيرانية، 
و�سسسارك يف الكثر من الور�سسسات ال�سسسينمائية التخ�س�سسسية يف دول 
عديسسدة، وجلبسست اأفالمسسه الإنتبسساه والإ�ستح�سسسان يف املهرجانسسات 
العاملية، وح�سل على الكثر من اجلوائز منها جائزة “دي لهورا” 

اجلائزة اخلا�سة من مهرجان بار�سلونا لأفالم البيئة )فيكما(.

ريهانا وكيندل وكارا في العرض الخاص 
Valerian and the City لفيلم

أنا يوسف يا أمي »فيلم إيراني« 
بطولة ممثلة عراقية 

يتصالح مع روتانا األكثر طلبًا فى الصيف

 اأعسساد النجسسم امل�سسري عمسسرو ديسساب طسسرح اأغنياتسسه مسسع �ركة 
"روتانسسا" لل�سسسوتيات واملرئيسسات عسسرب قناتسسه الر�سسسمية مبوقع 
"يوتيوب"، بعد ت�ساحله اأخًرا مع ال�ركة ممثلة يف رئي�سها �سامل 
الهنسسدي. وكانت "روتانسسا" حذفت األبوماتها مسسع عمرو دياب من 
قناته الر�سسسمية مبوقع "يوتيوب"، بعد و�سسسول النزاع بينهما اإىل 
�سسساحات املحاكسسم، اإثر اتهسسام ال�ركة للمطرب بت�ريسسب اأغنيات 
األبومسسه الأخسسر "اأحلى واأحلى" قبل موعد طرحسسه، واإعالنها اإلغاء 
التعاقسسد بينهمسسا ومطالبتسسه بال�سسرط اجلزائي املسسدون يف العقد، 
اإل اأن كال الطرفسسن قسسرر التنازل عن الدعاوى الق�سسسائية مبوجب 

ال�سلح الأخر بينهما.
يذكر اأن جل�سسسة ال�سسسلح بسسن عمرو دياب وروتانسسا ح�رها كبار 
املطربسسن يف الوطسسن العربسسي، اأبرزهسسم كاظسسم ال�سسساهر وماجسسد 

املهند�س ورا�سد املاجد ورابح �سقر.

 يعتسسرب ال�سسسوبر �سسستار حممسسد حماقي هو الأكسسرث طلبًا مسسن املطربن 
لإحياء حفالت مو�سسسم ال�سسسيف فى ال�سسساحل ال�سسسمايل، حيسسث تعاقد 
النجم حتى الآن لإحياء حفلين غنائين فى ال�سسساحل ال�سمايل خالل 
�سهر اأغ�سسسط�س. حممد حماقى يقدم حفله الأول يوم 4 اأغ�سط�س داخل 
اإحسسدى القرى ال�سسسياحية، كما �سسسيكون كالعسسادة وللعسسام الثاين على 
التوايل م�سسسك ختام حفالت ال�سسسيف فى ال�سسساحل ال�سسسمايل، و�سيقام 
احلفل يوم 25 اأغ�سسسط�س، وي�رف على تنظيمه وليد من�سسسور. ويعمل 
حاليا النجم حممد حماقى على النتهاء من األبومه، خا�سسسة اأنه كان 
يرغب يف طرحه مبو�سسسم ال�سسسيف ولكن عدم النتهاء منه جعله يفكر 
جديا حتى كتابة هذه ال�سسسطور لطرحه فى مو�سم عيد الفطر املقبل اأو 
قبله بعدة اأيام. يذكر اأن اآخر األبومات حممد حماقي كان األبوم "عمره 
ما يغيب" والذي طرح 2015 ح�سل على العديد من اجلوائز فى م�ر 

وخارجها، منها دير ج�ست واملورك�س دور والبيج اأبل.

من فوك النخل اىل البنف�سسسج وياحرمية وحا�سسسبينك مرورا 
ب مي داركم وب�س تعالسسو والكثر من الغاين العظيمة التي 
لزالسست الجيسسال ترددهسسا وكلمسسا مر عليهسسا الزمسسن كاأننا 
ن�سسسمعها اول مسسرة ملسسا فيها مسسن جماليسسة وانتقسساء عميق 
للسسكالم واللحن السسذي يغذي الرواح دخلنسسا اىل جيل جديد 
يبدئه "الدفان يغمزيل وب�س ب�س ميو و�سول اىل "اريد ابيع 
كلياتي " .. فمنذ فرة لي�ست بالقليلة والغنية العراقية يف 
تراجع من حيث الكالم وال�سسسورة الخراجية وهذا بح�سسسب 
راأي اجلمهسسور والكثر من النقاد واهل الفن ونقول البع�س 
لن مسسازال هنسساك فنانسسون حمافظسسون الغنيسسة العراقيسسة 
وتاريخها الطويل التي طاملا كانت م�سسسدر الهام للجمهور 

العراقي وحتى العربي .
البع�س من مطربي اجليل اجلديد ينظرون اىل الفن كتجارة 
يح�سسسلون من خاللها على الموال عن طريق الفيديو كليب 
واحلفالت واملنا�سسسبات، والكليبات تطغسسى عليها عالمات 
ال�سسسفاف والتهريج وتت�سابه يف طرح الفكرة حيث لياأتي 
املخسسرج بجديد وامنا جمموعة من الفتيات تقدم رق�سسسات 
علسسى ايقاعسسات �ريعة واملطسسرب لينتمي للفن ب�سسسلة من 
جميسسع النواحي وهذه العمال من �سسساأنها ترجع بالفن اىل 

الوراء ..
الفن العراقي اليوم بحاجة اىل جهات رقابية تقف عند كل 
خطاأ غر م�سسسموح به ول ت�سسسمح بعر�س مثل هكذا اغنيات 
لنها ت�سسسوه الذوق الفني واي�سسسا تفر�س الغرامات املالية 
على خمرج الغنية لنه من ي�سسسنعها وت�سع �روط معينة 
لالغسساين والفيديو كليبسسات عل هذا من �سسساأنه مينع مانراه 

على ال�سا�سة من اغاين هابطة وا�سفاف .
الفنان احمد نعمة عرب عن ا�سفه ملا متر به الغنية العراقية 
بالقسسول : نحتسساج اىل ثقافسسة عامسسة ومو�سسسيقية وقيسسادات 
مو�سسسيقية جيدة لكي نخسسرج من هذه الزمسسة احلالية التي 
متسسر بهسسا الغنيسسة العراقية اليسسوم لن هذا اجليسسل لينتمي 
لنسسا والراية لسسن تنتقل منجيل اىل اخر لذلك ي�سسسعى البع�س 
لك�سب ال�سهرة من خالل هذه الغنيات وهو غر مثقف فنيا 

وليعسسرف املوروث العراقسسي واحلركة الفنية واملو�سسسيقية 
التسسي مير بهسسا البلد لذا يجسسب ان تكون هنسساك رقابة ذاتية 

على القل كي نرتقي مب�ستوى الغنية العراقية .
امسسا راأي الفنسسان الكبسسر ر�سسسا اخليسساط : هنسساك انهيار يف 
السسذوق العسسام يف كل الوطن العربي ورغم ق�سسساوة الظروف 
هنسساك بع�س الغسساين العراقيسسة واملطربسسن العراقين يف 

ال�سدارة وهناك اعمال فنية رديئة لت�سلح للذوق العام 
ونوه  اخلياط يف حديثه على اغاين امل�سسسابقات كلها ومنذ 
خم�س �سسسنوات ف�سلت ف�سل ذريع يف اطالق جنم  فكلهم بعد 
انتهسساء الربنامسسج  يغنسسون يف "مالهسسي الفنسسادق" واجلهة 

املتعاقدة معهم   تقت�سم تعبهم و�سقاهم .
و�سسسئلنا الفنان كرمي من�سسسور  عن  اعتقاده  هل هناك من 
مطربسسي اجليل احلايل من املمكن ان يربز ويناف�س مطربي 
جيلكسسم والجيسسال التي �سسسبقتكم ،فسسكان رده : لاعتقد ذلك 
قطعسسا ولكن ناأمسسل ان لتخلسسو الر�س من ال�سسسجر الطيب ، 

والتغيسسر اجلذري يف ا�سسسلوب الغناء العراقسسي والعربي هل 
كان يف م�سسسلحة الذائقة الفنية ام كان تاأثره �سلبي  على 
الذائقة الفنية: هو لي�س تغيرا بل ميكن ان ن�سميه يف اغلبه 
انحدارا �سيئا للغاية وامل�سكلة انه وجد له ار�سا خ�سبة يف 
اغلسسب القنوات الغنائية التسسي لتعمل مبفهوم احلر�س على 
ماذا تقدم للمتلقي وكيف يتاأثر مبا يقدم له وكل همها هو 
كيف تربح ح�سسسب مبسسداأ )الغاية تربر الو�سسسيلة (لكن هناك 
ا�سسسوات جيدة ملتزمة اكسسُن لها كل الحرام ظلت حمافظة 
مثل املطرب حممد عبسسد اجلبار واخرين .واليوم الكثر من 
النا�س يت�سسسائلون اىل اين �ست�سسسل بع�سسس الغاين العراقية 
ولنعمم على اجلميسسع لن هناك مطربن لزالو يحافظون 
على الغنية واللحن وال�سورة الخراجية اما البع�س الخر 
يقدم ال�سسسفاف بكل انواعه لذا يجب ان تكون هناك رقابة 
�سسسارمة للحسسد من و�سسسول الغنيسسة العراقية اىل م�سسستنقع 

ي�سعب اخلروج منه مبرور الوقت .

من »فوك النخل« و »جاوبني تدري الوكت« إلى »راح أبيع كلياتي« و »الدفان يغمزلي«.. األغنية العراقية إلى أين ؟؟ عمرو 
دياب

حماقي

االن ، وملتابع����ة اخر امل�شتجدات التي تظهر عل����ى ال�شاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ش بن����ا، واأي�شًا الدخول اإىل اأي �شفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�شة، كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل االإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم
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