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 �أعلن��ت �لنجم��ة �لنجمة مي عز �لدين �أنها خ�ض��عت 
لعملية جتميل، يف خطوة جريئة و�ض��ادقة، ننالفى 
�لك�ض��ف عنه��ا عنه��ا معظ��م �لفنان��ات. و�ض��اركت 
�ملمثلة �مل�رصية جمهورها �ض��ورة عرب ح�ضاباتها 
عل��ى �ض��بكات �لتو��ض��ل �الجتماع��ي بع��د جن��اح 
�لعملية، تبني خ�ضوعها جلر�حة جتميلية يف �أنفها. 
و�أردفت �ل�ض��ورة بتعليق جاء في��ه: "عملت �لعملية 
)جتمي��ل �الأن��ف( �ض��كر خا���ص للدكت��ور الأن��ه بجد 
�ض��اطر، و�العتذ�ر و�جب للو�لدة عل�ضان �ضحيت من 
�لن��وم لقتني عملته��ا". و�نهالك �لتعليق��ات مهنئة 
ب�ض��المة �لفنانة �ل�ضابة، و�نق�ض��مت بني من ر�أى �أن 
مالم��ح مّي تغرت كث��ر�ً، وم��ن ر�أى �أنها مل تتبدل 

�ال قلياًل. 

�أثارت ر�ض��الة مبطنة من �ملنتج حممد �ل�ض��بكي �ضجة 
كبرة بني متابعيه على "�ن�ضتغر�م" ، �لذين ��ضارو� �ىل 

�نها قد تكون موجهة للنجمة �للبنانية هيفاء وهبي.
و�عت��رب متابعيه �نه يوجه ر�ض��الة بطريقة غر مبا�رصة 
لوهبي بعد �خلالفات �لتي ن�ض��بت بينهما و�لتي مل تنته 
�إال ب�ض��دور ق��ر�ر ر�ض��مي م��ن نقاب��ة �مله��ن �لتمثيلية، 
ب�ضاأن �ل�ض��كوى �لتي قدمها �ل�ضبكي. ويف مقطع �لفيديو 
قال �ل�ض��بكي: "من خان خونه ول��و بعد حني"، فتفاعل 
�جلمهور ب�ض��كل و��ض��ع مع �ملقطع وطالبه �لعديد منهم 
يف تعليقاتهم بامل�ضاحمة. وكان �ملنتج �مل�رصي تقدم 
ب�ض��كوى لنقاب��ة �ملهن �لتمثيلي��ة، بعد علم��ه �أن وهبي 
تعاقدت مع �ض��قيقه �أحمد �ل�ضبكي، على �لظهور يف فيلم 

"خر وبركة" للفنان �لكوميدي علي ربيع.

تب��د�أ �لفنان��ة �مل�رصي��ة عب��ر �ض��ربي ت�ض��وير �أوىل 
م�ضاهدها يف م�ضل�ض��ل "�حلب �حلر�م"، نهاية �الأ�ضبوع 
�جل��اري.  وقال م�ض��در من د�خل �مل�ضل�ض��ل، ل�24، �إن 
�ل��دور �ل��ذي تلعب��ه عب��ر �ض��ربي كان��ت مر�ض��حة له 
�لفنان��ة �الأردنية مي�ص حم��د�ن قبل �عتذ�رها عنه منذ 
�أ�ض��ابيع عدة، م�ض��يفًا �أن �جلهة �ملنتجة تو��ض��لت مع 
عب��ر، �لتي و�فق��ت على �لدور بع��د �إعجابها بخطوطه 
�لدر�مية �ملت�ض��عبة، ال�ضيما �أن �مل�ضل�ضل ينتمي لنوعية 
�أعم��ال �ل�ض��تني حلق��ة.  وي�ض��ارك يف بطول��ة "�حل��ب 
�حل��ر�م" بو�ض��ي ومنة ف�ض��ايل وح��ازم �ض��مر و�أحمد 
�ض��الح ح�ض��ني وجيهان خليل و�أحمد ع�ضام و�أ�رصف 
م�ض��يلحي وكوكب��ة م��ن �لنجوم، م��ن تاأليف ح�ض��ني 

م�ضطفى حمرم.

ت�ض��درت �أغني��ة "1 2 3 حبيب��ي" للنجم��ة �لعربي��ة 
ن�رصي��ن طاف���ص �ملرك��ز �الأول على تطبي��ق "�نغامي" 
ب��ني �غ��اين �ملغ��رب �لعربي و"�ل��ر�ي" منذ ��ض��د�رها 
قبل يوم��ني  وجذب��ت �الأغنية متابعة و��ض��عة وكبرة 
على "�نغام��ي" وعرب �ض��بكات �لتو��ض��ل �الجتماعي، 
�إىل جان��ب ��ضتح�ض��ان �لتعليق��ات �لتي و�ض��فت "1 2 
3 حبيبي" ب�"�أغنية �ل�ضيف �ل�ضاربة" و"�حلما�ضية". 
و�أ�ضار عدد كبر من �مل�ضتخدمني �ىل �لطاقة �اليجابية 
يف �الأغني��ة ملا فيها من �يقاع �ض��بابي مميز باللهجة 
�ملغربية �ملحببة و�ملطعمة بكلمات فرن�ض��ية ر�ض��يقة. 
و�أج��ادت ن�رصي��ن �للهج��ة �ملغربي��ة ب�ض��وتها �لعذب 
حا�ض��دة لق��ب "�لورقة �لر�بحة �لت��ي تنجح يف كل ما 

تفعل"، بعد متيزها يف جمال �لتمثيل و�لبطولة فيه.

 �ملدونة �لكويتية رو�ن بن ح�شني عرب ح�شاباتها على �شبكات �لتو��شل �الجتماعي �أنها "�خلليجية �لوحيدة �ملر�شحة بني �أجمل مئة وجه 
يف عام 2017"، 

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�ضية  و�القت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �مل�ضتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�ضع �لكامر� على �ضورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

ت��ويف �ملمثل �الأمريكي، جون هرد، عن عمر يناهز 72 
عامًا د�خل فندق بوالية كاليفورنيا �الأمريكية الأ�ضباب 
جمهول��ة، وذل��ك وفقًا ملا ذكرته و�ض��ائل حملي��ة �ليوم 
�ل�ض��بت. و��ض��تهر �ملمثل �الأمريكي من خالل م�ض��اركته 
 Home" يف �ضل�ض��لة �أف��الم "وح��دي يف �ملن��زل" �أو
Alone" �لت��ي ج�ض��د خالله��ا دور �الأب لبط��ل ه��ذه 
�ل�ضل�ض��لة ماك��ويل كولكني.  وك�ض��ف موقع "ت��ي �إم زد" 
�ملتخ�ض���ص يف �أخبار �مل�ض��اهر، نقاًل عن م�ضادر من 
عائل��ة �ملت��ويف، �أن هرد تويف د�خ��ل غرفة بفندق يف 
منطق��ة بال��و �ألت��و.  ويب��دو �أن �ل�رصط��ة �نتقل��ت ملكان 
�حل��ادث �إثر ب��الغ من �أجل حماولة �إ�ض��عاف �ملمثل، �إال 
�أنها مل تتمكن من ذلك بعدما فارق �حلياة.  ووفقًا الأحد 
مديري �أعمال �ملمثل �ملولود يف و��ضنطن، خ�ضع هرد 
لعملية جر�حية يف �لظهر يوم �الأربعاء �ملا�ض��ي، وعاد 
جم��دد�ً لالإقامة يف هذ� �لفندق.  وباالإ�ض��افة لدوره يف 
فيلم "وحدي يف �ملنزل"، �ض��ارك هرد �أي�ضًا يف �لعديد 
م��ن �مل�ضل�ض��الت �لتلفزيوني��ة �أبرزها "رذيل��ة ميامي" 
"Miami Vice" و"�آل �ض��وبر�نو".  ومت تر�ض��يح  �أو 
هرد جلائزة �الإميي عن دوره ك�ض��ابط �رصطة فا�ضد يف 

م�ضل�ضل "�آل �ضوبر�نو".

�نف�ض��لت �ملمثل��ة �الأمريكي��ة �ض��كارليت جوهان�ض��ون، ع��ن زوجها 
�ل�ض��حفي �لفرن�ضي رومان دورياك يف مطلع �لعام �جلاري، وبعدها 
��ض��تعانت مبحامي �مل�ض��اهر كيفن يورن، لتقدمي �أور�ق �لطالق �إىل 
�ملحكمة. ور�ض��دت جمل��ة People يف تقرير، مر�حل تطور عالقة 
�ملمثلة �لبالغة من �لعمر 32 عاًما باملحامي �ملعروف، خا�ضة بعد 
ظهورهما يف مدينة نيويورك قبل �أ�ض��بوعني، وهما ي�ضبكان يديهما 
مًعا.وذكر م�ضدر مقرب من �لثنائي �أن عالقة �حلب بينهما بد�أت منذ 
فرتة طويلة، مو�ض��ًحا: "لق��د تعرفا على بع�ص 
من��ذ ف��رتة طويل��ة للغاي��ة، وكال منهما 
يح��ب �الأخ��ر ب�ض��دة خ��ارج نطاق 
عالق��ة �لعم��ل �لر�ض��مية �لت��ي 
"عادة ما  جتمعهما".وتاب��ع: 
تتطور �الأ�ض��ياء �لرومان�ضية 
ب�ضورة طبيعية مع �لوقت، 
فد�ئًم��ا كان هناك �جنذ�ب 
بينهما". و��ض��تدرك: "ولكن 
�لقليل��ة  �الأ�ض��ابيع  يف 
�أ�ض��بحا  �ملا�ض��ية، 
م��ن  �لكث��ر  يق�ض��يان 
مًع��ا،  �ملمت��ع  �لوق��ت 
�إىل  ويتحدث��ان 
�لبع���ص  بع�ض��هما 
طو�ل �لوقت".وي�ض��ار 
جوهان�ض��ون  �أن  �إىل 
مرت��ني،  تزوج��ت 
�ملمث��ل  م��ن  �الأوىل 
رينول��دز،  ري��ان 
و�لثاني��ة من رومان 
دورياك، ولديها طفلة 
تدعى روز تبلغ من 

�لعمر عامني.

وفاة الممثل األميركي جون هيرد   

سكارليت جوهانسون تقع 
في حب المحامي الذي طلقها

ديانا حداد 
تحدث ضجة عبيد في موقف محرج 
  عايدت �لفنانة ديانا حد�د �بنتها �ض��ويف مبنا�ضبة عيد ميالدها 
�ل� 21 بكلمات رقيقة للغاية، مع ك�ضفها ل�ضورة لها �أظهرت جمال 
�ل�ضبية �لتي ي�ضبه كثر�ً رقة جمال مالمح و�لدتها. ون�رصت ديانا 
حد�د �ضورة البنتها �ضويف مع كتابة كلمات رقيقة مبنا�ضبة عيد 
ميالدها �ل� 21 قائلة: "كل عام و�نتي �ضمعة �لبيت يا عمري �للي 
بت�ض��وي بوج��ودك حياتي. كل عام و�نتي بخر حبيبتي �ض��ويف 
وعقب��ال �لعم��ر كل��ه و�هلل يعطيكي �ّيام حلوة كال �ض��عادة وجناح 
وفرح يا عمري وفرحة حياتي". و�نهالت �لتعليقات على �ض��ورة 
�ض��ويف �بنة ديانا حد�د، ليتغزل �جلمهور بجمالها �لفتان، بينما 
�أ�ض��ار �لبع���ص �إىل �إنها ت�ض��به و�لدتها كثر�ً. ديان��ا حد�د تزوجت 
من �ملنتج �ض��هيل �لعب��دول يف عام 1995 و�أجنبت منه �ض��ويف 
يف �لع��ام ،1996 ثم م��ر� يف �لعام 2007 قب��ل �أن يقع بينهما 

�لطالق يف �لعام 2009.

 تعر�ض��ت �لفنانة نبيلة عبي��د ملوقف حمرج بعد �أن ن�رصت �لفنانة 
�جني �رصف �ضورة لها جتمعها معها على ح�ضابها على �ن�ضتقر�م، 
ومعهما �لفنانة �ل�ض��ابة �أمرة هاين و�ضديقة �أخرى لها.  و�نهالت 
�لتعليقات على �ل�ضورة �ملن�ض��ورة، ليبدي �لن�ضطاء ��ضتغر�بهم من 
�ض��كل نبيلة عبيد به��ا، بينما مل يتعرف عليها �آخرين خا�ض��ة و�أن 
مالحمه��ا، بدت خمتلف��ة العتمادها عل��ى مكياج خفي��ف للغاية، 
كم��ا مل يخل �الأمر م��ن معاتبة �لبع�ص الجني ���رصف على ن�رصها 
لل�ضورة علنًا يف حني مل تكن جنمة �جلماهر بكامل تاألقها. وعلى 
�لرغم من �لتعليقات �ل�ض��لبية �لتي �ضاحبت �ضورة نبيلة عبيد، �إال 
�أن حمبيه��ا �أك��دو� �أن مالحمها مل تتغر و�إنه��ا فقط على طبيعتها 
خا�ض��ة و�إنها يف �مل�ض��يف. ويف �ض��ياق �آخر، �أعلنت �لفنانة نبيلة 
عبيد �إنها ب�ض��بب دخول ت�ض��وير فيلم جديد رومان�ضي، بعد �بتعاد 

عن �ل�ضينما و�ضل �إىل 11 عام.

�أ�ض��بحت �الأغنيات �ل�ض��ينغل م��الًذ� لكل �لنج��وم يف �لعامل 
�لعرب��ي، ورغ��م �أّن كث��ًر� م��ن �ملطرب��ني كانو� يحر�ض��ون 
م��ن وقت الآخر على طرح �ألبوم��ات، �إاّل �أّن �لغالبية �لعظمى 
��ا �إىل �الألبومات، الأ�ض��باب  ت���رص عل��ى ع��دم �للج��وء نهائيًّ
كث��رة نك�ض��فها يف هذ� �لتحقي��ق. يف �لبد�ية يق��ول �لفنان 
علي �حلجار: �الأغنيات �ل�ض��ينغل �أ�ض��بحت �لبديل �ملنا�ضب 
حل�ض��ور �ملطرب على �ل�ض��احة �لغنائية، الأن �ملهنة تو�جه 
�ض��عوبات كثرة ومتع��ددة، �أولها �أّن �ض��وق �لغن��اء تر�جع 
�، ومل يعد �ملنتج��ون متحم�ض��ني لالإنتاج،  ب�ض��كل كبر ج��دًّ
ب�ض��بب عمليات �لقر�ض��نة �لتي تتم لالألب��وم قبل طرحه يف 
ا �أُنتج �أعمايل �لفنية جميعها، �ضو�ء  �الأ�ض��و�ق، و�أنا �ضخ�ض��يًّ
كانت �ألبومات �أو �أغنيات �ض��ينغل، و�أرى �أّن جلوء �ملطربني 
لهذه �لطريقة لكي يكونو� حا�رصين بال�ضكل �لذي يقّدم لهم 
مزي��ًد� م��ن �حللول، كم��ا �أّن معظم �لذين يطرح��ون �أغنيات 
��ا بت�ض��ويرها بطريقة �لفيديو كليب،  �ض��ينغل، يقومون �أي�ضً

ثم بعد ذلك طرحها يف �الأ�ضو�ق من خالل موزعني .
وال �أق��ول �إنني تخليت عن تقدمي �ألبوم��ات، لكّن �الألبومات 

�أ�ضبحت بالن�ضبة الأي مطرب يريد �أن يح�رص بها مثل 
�ملا�ضي �ضعبة، وحلت حملها �الأغنيات �ل�ضينغل.. 

و�أرى �أّن �إنت��اج �الألبومات من �ملمكن �أن يعود 
م��رة �أخ��رى، لكن يف حال��ة و�حدة وب�ض��كل 

مكث��ف، �أن يت��م �لق�ض��اء على �لقر�ض��نة 
متاًما، ويتم عمل قو�نني جتّرم ذلك.

 طريقة جديدة
�أم��ا �ملطربة �أنغ��ام �لتي �عتادت طرح 

�أغني��ات �ض��ينغل، �آخرها "ق��ول حا�رص" 
�خلليجي��ة، توؤك��د: �أغني��ات �ل�ض��ينغل بالفع��ل 

�ض��هلة ومتثل طريقة جديدة حل�ضور �لفنان ، فمثاًل 
عندم��ا �أجد �أغنية جيدة ملنا�ض��بة، من �ملمك��ن �أن �أدخل 

لت�ض��جيلها وت�ض��ويرها ف��وًر�، على عك�ص �لفرتة �ملا�ض��ية، 
كن��ت �أنتظر حتى �أُكم��ل �الألبوم بالكامل، كم��ا �أنها �أتاحت 
ا �أخرى لكي نقوم بعمل ميني �ألبوم، مكون من �أربع �أو  فر�ضً

خم���ص �أغنيات، فاالألبومات مكلفة ومرهقة يف هذه �لفرتة، 
بخا�ض��ة �أّن معظ��م �ملنتج��ني يعتمدون فقط عل��ى �لتوزيع 
ولي���ص �الإنتاج، ولكن �أ�ض��بح هن��اك �أمر و�ق��ع للجميع، �أّن 
�لتكنولوجيا و�حلقبة �لتي نعي�ض��ها لها متطّلبات كثرة يف 
�الإنتاج و�لت�ض��ويق، ويجب على �ملطربني �لتعامل معها �إذ� 

�أر�دو� �أن ي�ضتمرو�.
ولكن �ض��و�ء �لفنان قّدم �ألبوًما �أو �أغنية �ض��ينغل، يجب عليه 
�أن يركز جّيًد� يف ما يقدمه، الأنه يجب �أن يقّدم �غنيات ذ�ت 
قيم��ة، ويف �لنهاي��ة، �لعربة لي�ض��ت يف �لك��ّم باألبوم غنائي 
ي�ض��م 20 �أغنية، ولكن بالكيف يف كل ما نفعله .. ولالأ�ضف 
يف هذه �لفرتة �أ�ضبح �ال�ضت�ضهال يف �لكلمات و�الأحلان، هو 
�ل�ض��مة �لغالبة لبع�ص �ملنت�ض��بني لل�ض��احة �لغنائية، ورغم 

�أّن بع�ض��هم يحقق جناًح��ا، �إال �أنه 
وقتي.جناح 

 

على و�ض��عك حكيم حتّدث عن �ض��بب تركيزه يف طرح �أغنية 
�ض��ينغل كل 3 �ض��هور، و�آخره��ا �أغنية "على و�ض��عك" �لتي 
طرحها قبل �أ�ض��بوعني، وهل هذه خطة ي�ض��ر عليها �أم �إنها 
�ض��دفة قال: �الأغنيات �ل�ض��ينغل �لطريق �الأن�ض��ب للح�ض��ور 
عل��ى �ل�ض��احة، ومل يعد �الألبوم يحق��ق �أي جناح على عك�ص 
�ملا�ضي، الأننا يف زمن �ل�ضباب، ال ميكن �أن يقومو� ب�ضماع 
12 �أغنية دفعة و�حدة، ولكن يتفاعلون مع �أغنية من خالل 
مو�ق��ع �لتو��ض��ل �الجتماعي، و�أنا �أتعامل ب�ض��كل فيه جزء 
ا، بحيث �أح�رص باأغنية  كب��ر من �ملنطق يف ما �أطرح��ه فنيًّ
كل فرتة، و�قوم بت�ضويرها ب�ضكل عاملي وبتقنيات حديثة، 
و�أُنف��ق عليه��ا ث��م �أق��وم بطرحه��ا يف �الأ�ض��و�ق م��ن خالل 
�لقن��و�ت، وبذل��ك �أحقق �نت�ض��اًر� كبًر� �أر�ض��ى عن��ه، ولي�ص 
معن��ى ذلك �أنني ال �أنتقي �الأحل��ان �أو �لكلمات، على �لعك�ص 
متاًما �أحر�ص على �ض��ماع �أغنيات ملختلف �ل�ضعر�ء، و�أقوم 
��ل طرح �أغني��ة فردية كل فرتة،  بالتعاق��د عليها، لكن �أف�ضّ
الأن �اللبوم��ات غ��ر جمدي��ة عل��ى �الإطالق، و�ض��د منطق 
�ل�ض��وق ،الأّن �الألبوم �لو�حد عند طرحه، كان يبيع باآالف 
��ا يت��م �رصقته قبل  �لُن�ض��خ يف �لي��وم �لو�ح��د، لك��ن حاليًّ

طرحه يف �الأ�ضو�ق من خالل �لقر�ضنة.
 نيكول : �أُنتج لنف�ضي

�أما نيكول �ض��ابا �لت��ي طرحت �أغنيات �ض��ينغل فقالت: 
�أُنتج لنف�ض��ي مثل كل �لنجوم، وهذ� لي�ص ��ضت�ضهااًل مّنا 
بل رغبة يف �حل�ض��ور باأقل �خل�ض��ائر، الأّن تكلفة �ألبوم 
ي�ض��م على �الأق��ل 10 �أغنيات، وبعدها يتم ت�ض��وير 
�أك��ر م��ن �أغنيتني، لي�ض��ت ب�ض��يطة عل��ى �الطالق 
،وبالتايل كل �ملطربني يبحثون عن �لتو��ضل مع 
جمهورهم باأغنيات �ض��ينغل، و�إذ� �أتيحت فر�ضة 
�الألب��وم م��ن �ملمك��ن �أن يقّدم��وه، لكّن �لو�ض��ع 
�ض��وف ي�ض��تمر على �الأغنية �ل�ض��ينغل الأنها �حلل 
�لنموذجي للفنان .. وهذه لي�ضت ظاهرة عربية، بل 
موجودة يف كل دول �لع��امل، ومع �لوقت �أعتقد �أنها 
�ض��تكون �لبديل �ملنا�ض��ب لالألبوم��ات، يف ظل �لتطور 
�ل�رصي��ع �لذي مير به �لعامل خالل �لفرتة �حلالية، و�لذي 

.� �أّثر بدوره على �حلياة، و�أ�ضبحت �رصيعة جدًّ

األغنيات السينغل تهدد سوق األلبومات ماذا يقول عنها الفنانون؟ ابنة نبيلة

�الن ، وملتابعة �خر �مل�ش����تجد�ت �لتي تظهر على �ل�ش����احة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�شو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�ص بنا، و�أي�ش����ًا �لدخول �إىل �أي �ش����فحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�ش����ًا كتابة �آر�ئك �خلا�ش����ة، كما ميكنك م�شاركة �خلرب �أو �إعادة ن�شره على ح�شاباتك �خلا�شة 

على �شبكات �لتو��شل �الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .
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