
أحمد عز يحتفل بـ"الخلية"   

تامر حسني يغادر لبنان 

سعد يتجنب ريم البارودي   

مي سليم تطرح  "وال كلمة" 

جتمهصصر عدد مصصن حمبي �لنجصصم �مل�صصري �أحمد عز 
�أمام مكان ت�صصصوير فيلمصصه �جلديد "�خللية" مبنطقة 

�ملقطم. 
ور�صصصد كو�لي�س هذه �للحظات، �لتصصي �أعقبت �إعالن 
�ملخرج طارق �لعريان �نتهاء ت�صوير �لفيلم، �ملقرر 
عر�صصصه يف مو�صم عيد �لأ�صحى، حيث تد�فع حمبي 
عصصز من �جلن�صصصن للتقصصاط �ل�صصصور �لتذكارية معه، 

و�صكرهم �لفنان على هذه �مل�صاعر �لطيبة.
وي�صصصارك يف بطولصصة "�خللية" �أمينصصة خليل وريهام 
عبد �لغفور وحممد ممدوح و�صصصامر �مل�ري و�أحمد 
�صصصالح ح�صني و�أحمد �صفوت و�لتون�صية عائ�صة بن 

�أحمد، من تاأليف �صالح �جلهيني.

غادر �لنجم تامر ح�صصصني، �لثنن، �لعا�صمة �للبنانية 
بصصروت، متجهصصا �إىل �لأردن، وذلك من �أجل م�صصصاهدة 
فيلمه "ت�صبح على خر" مع جمهوره، وذلك ��صتكمال 
للجولصصة �لفنيصصة �لتصصى يقصصوم بهصصا فصصى �لصصدول �لعربية 
ملتابعصصة ردود �لأفعال على فيلمصصه، و�أعلن جنم �جليل 
�أنه �صصصيتو�جد فصصى برب�مي �صصصينما �لعبدىل مصصول. فيلم 
"ت�صصصبح على خر" . من ناحية �أخرى ي�صصصتعد �لنجم 
تامر ح�صصصنى لو�صصصع ب�صصصمته بامل�رح �ل�صصصينى فى 
هوليوود على �لطباعة �لأ�صصصمنتية �ل�صهرة �إىل جانب 
جنوم �لعصصامل �أمثال مايكل جاك�صصصون، و�آل بات�صصصينو، 
ومارلصصن مونصصرو، وبصصر�د بيصصت، وغرهم من �أ�صصصاطر 

�لفن.

جتنب �لفنصصان �مل�ري �أحمد �صصصعد �لتعامل مصصع �لفنانة 
بت�صصصويرها  قامصصا  �لتصصي  �مل�صصصاهد  يف  �لبصصارودي  رمي 
�صصصمن �أحصصد�ث فيلمهما �جلديد "خطيصصب مر�تي"، ، د�خل 
�إحصصدي �لفيصصالت مبنطقصصة �صصصرب�منت. وقصصال م�صصصدر مصصن 
د�خصصل �لفيلم، ، �إن �صصصعد �لتزم غرفته منذ و�صصصوله ملكان 
�لت�صصصوير، وجتنصصب �لتعامصصل مصصع �لفنانصصة رمي �لبارودي 
نظًر� خلالفاتهما �ل�صخ�صصصية، م�صصصيًفا �أن �ملخرج حمادة 
عفيفي ي�صصصعى لإقناع �لثنائي بالتقاط �صصصورة تذكارية 
مًعا، منًعا لأي �صصصائعات قد تثار حولهما وتوؤثر بال�صصصلب 
على �لفيلم. يذكر �أن رمي �لبارودي �أعلنت يف ت�ريحات 
تلفزيونية �أنها كانت متزوجة من �ملطرب �أحمد �صعد قبل 
زو�جه من �لفنانة �صصصمية �خل�صصصاب، حيصصث توترت عالقة 

�لثنائي بعد طالقهما وو�صلت �إىل حد �لقطيعة بينهما.

قصصررت �ركة "مزيصصكا" للمنتج حم�صصصن جابصصر، طرح 
�ألبصصوم �لنجمة مى �صصصليم �جلديد "ول كلمصصة، �لثنن، 
على تطبيق "�أنغامي" �لذي ح�صصصل على حقوق �إذ�عة 
�أغنيات �لألبوم ب�صكل ح�ري ملدة 10 �أيام، على �أن 
تقوم مزيكا بطرحه يف �لأ�صصصو�ق وعلى قناتها مبوقع 
يوتيصصوب يوم 24 يوليصصو �جلارى.  �ألبصصوم "ول كلمة" 
ي�صصصم 10 �أغاين منهصصا "ول كلمة" و"ولد �لأ�صصصول" 
و"قبصصول ربانصصى" و"متخ�صصص�س غصصري"، وتعاونصصت 
مى �صصصليم فيه مع �ل�صصصعر�ء عزيز �ل�صصصافعي وح�صصصن 
م�صصصطفى حمرم وبا�صصصم عادل و�صصصالمة على و�أحمد 
�جلنصصدى وحممصصد عاطصصف، و�مللحنصصن ر�مصصي جمصصال 
ومدين وعزيز �ل�صافعي وحممد يحيى وحممد �لنادي 

وتامر على، 

اأ�ضبحت عار�ضة الأزياء الأمريكية �ضارة مكدانيل، البالغة من العمر 20 عاًما، اأ�ضهر عار�ضة فى العامل بف�ضل عيونها العجيبة، حيث متتلك الفتاة 
الأمريكية عيًنا واحدة زرقاء واأخري لونها بني.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامر� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

     

يبدو �أّن �لنجم �لعاملي بيل كو�صبي Bill Cosby �صيعود 
�إىل �لق�صصصاء جمدد�ً، بعصصد �أن �أّكد قا�س بولية بن�صصصلفانيا 
�لأمريكّيصصة، �أّن �ملمثصصل �لكوميدي �صصصيمثل �أمصصام �ملحكمة 
يف ت�ريصصن �لثاين لتهامه بالعتد�ء جن�صصصًيا على موظفة 
�صابقة يف جامعته، وذلك بعد خم�صة �أ�صهر من تعليق �أوىل 

حماكماته يف هذه �لتهامات.
وقصصد وجهصصت �أندريا كون�صصصتاند، وهي موظفصصة يف جامعة 

متبل، �لنجم بالعتد�ء عليها جن�صيًا عام 2004.
وكانت �لع�ر�ت من �لن�صاء قد تقدمن بدعوى بحق �ملمثل 
�تهمنه فيها بالعتد�ء �جلن�صصصي عليهن يف �صل�صصصلة وقائع 

ترجع لل�صتينيات.
و�صصصقطت بالتقصصادم �لغالبيصصة �لعظمصصى من هصصذه �لوقائع 
�ملزعومة، لذ� لن يت�صنى للق�صاء �لنظر فيها، لكن كو�صبي 
مثصصل �أمام �ملحكمة يف �تهام جنائي و�حد لأّن مدعن يف 
بن�صصصلفانيا وجهو� �لتهامات لصصه يف كانون �لأول 2015 

�أي قبل �أيام من �صقوط زعم كون�صتاند بالتقادم �أي�صا.
�أمصصا �ملحلفصصون �لذين نظصصرو� يف �أوىل حماكمات كو�صصصبي 
مبدينصصة نوري�صصصتاون يف بن�صصصلفانيا، فلم ي�صصصلو� �إىل قر�ر 
بالإجماع يف �لق�صصصية �ل�صصصهر �ملا�صي بعد 52 �صاعة من 
�ملصصد�ولت �لتصصي �متدت يف كثصصر من �لأحيان �إىل �صصصاعة 

متاأخرة من �لليل.

 ت�صصصدر فيلم �خليال و�لإثارة "�صصصبايدر مصصان: هوم كومينغ" 
�إيصصر�د�ت دور �ل�صصصينما يف �أمريكا �ل�صصصمالية، ح�صصصبما �أظهرت 

تقدير�ت ��صتوديوهات �ل�صينما.
وحقصصق �لفيلم، �لذي ي�صصصارك يف بطولته كل من روبرت د�وين 
جونيصصور وماري�صصصا تومصصي وتصصوم هولنصصد ومايصصكل كيتصصون، 

�إير�د�ت بلغت 117 مليون دولر خالل �أول ثالثة �أيام.
وجاء يف �ملركز �لثاين �جلزء �لثالث من �صل�صصصة �أفالم �لر�صوم 
�ملتحركة "دي�صصصباكابول مي"، �لذي ي�صصصارك يف �آد�ء �أ�صو�ت 
�صخ�صصصياته كل مصصن �صصصتيف كاريصصل وكري�صصصتن ويصصج وتري 

باركر، حمققًا �إير�د�ت بلغت 34 مليون دولر.
و�حتل �ملركز �لثالث فيلم �لثصصارة و�جلرمية "بابي در�يفر"، 
�لصصذي ي�صصصارك يف بطولتصصه كل مصصن كيفن �صبي�صصصي و�أن�صصصيل 
�إجلورت وجون هام، حمققًا �إير�د�تبلغت 12.8 مليون دولر.
وجصصاء يف �ملركصصز �لر�بصصع فيلصصم �خليصصال و�ملغامصصر�ت "وندر 
وومصصان"، �لصصذي ي�صصصارك يف بطولتصصه كل مصصن جصصال جادوت 
وكري�صصس بايصصن وروبصصن ر�يصصت، حمققًا �إيصصر�د�ت بلغصصت 10.1 

مليون دولر.
�أفصصالم  �صل�صصصلة  �أجصصز�ء  �أحصصدث  �خلام�صصس  �ملركصصز  يف  وحصصل 
 " عنصصو�ن  يحمصصل  و�لصصذي  "تر�ن�صصصفورمرز" 
تر�ن�صصصفورمرز: ذ� ل�صصصت نايت" )�لفار�س 
يف  ي�صصصارك  و�لصصذي  �لأخصصر(، 
�أنتصصوين  مصصن  كل  بطولتصصه 
هوبكنز ومارك ويلربج 
ولور� هادوك وجون 
جودمان و�إيز�بيال 
و�صصصتانلى  مونر 
 ، ت�صصصى تو
بلغت  باإير�د�ت 
6.3 مليصصون 

دولر.

بيل كوسبي إلى القضاء مجددًا

سبايدر مان" يحقق 117 مليون دوالر 

يغني في األردن
خارج لجنة تحكيم 
"ذا فويس 4"

 ُيحيصصى �لنجصصم كاظصصم �ل�صصصاهر حفلصصن غنائين دفعصصة و�حدة فى 
�لأردن، وبالتحديد مركز �مللك ح�صصصن بن طالل للموؤمتر�ت، باأحد 
�لفنصصادق �لكصصربى بالبحر �مليصصت، وذلك يومى 11 و12 �أغ�صصصط�س 
�ملقبلصصن. ُيذكصصر �أن �لقي�ر كاظم �ل�صصصاهر �ن�صصصم لنجصصوم �لغناء 
�لعربى، جنوى كرم، فار�س كرم، ح�صصصن �لديك، نادر �أتات، �إلي�صا، 
نا�صصصيف زيتون، نصصو�ل �لزغبى، و�ئل ج�صصصار، زيصصاد برجى، خالد 
�ل�صصصيخ �إىل قائمة جنوم برنامج مركب stars on board لعام 
2017، �لتى تنطلق فى �لفرتة من 24 �إىل 31 �أغ�صصصط�س �ملقبل 
لتطصصوف عدًد� من مو�نئ دول �أوروبا. وتعتمد فكرة �لربنامج على 
ت�صصصوير �لنجوم و�مل�صصصاهر وهم يق�صصصون يومهم ب�صصصكل طبيعى 
وميار�صصصون �لعديصصد من �لأن�صصصطة �حلياتيصصة على مركب �صصصياحية 
كبصصرة تطصصوف عصصدًد� مصصن �ملصصدن �لأوروبيصصة �لتصصى ينزلصصون فيها 

ويزورونها ويت�صوقون فى �صو�رعها.

�أعلنت �لفنانة �مل�رية �صصصرين عبد �لوهاب عدم م�صصصاركتها يف 
�ملو�صصصم �لر�بع من برنامج �كت�صاف �لهو�ة "ذ� فوي�س"، وذلك يف 

مقابلة �إذ�عية معها يف ر�ديو "�صذي �ف �إم" �ملغربي.
وقالصصت �صصصرين �إن �رتباطاتها �لفنية حتول دون م�صصصاركتها يف 
�ملو�صصصم �جلديد، لأنها مرتبطة ببطولة فيلم �صينمائي، ف�صاًل عن 
�ن�صصصغالها بتح�صصصر�ت �ألبومها �لغنائي، لفتصصة �إىل �أنها لن تقدم 
مو�صصصًما ثانًيا من برنامج "�صصصري ��صصصتوديو"، �لذي خا�صت من 

خالله جتربة �ملذيعة لأول مرة.
وجاء �إعالن �صصصرين لنباأ عدم م�صصصاركتها يف "ذ� فوي�س" تاأكيًد� 
ملصصا ن�ره 24 بتاريصصخ 10 مايو)�أيار( �ملا�صصصي عن عدم دخول 
�صصصبكة mbc يف مفاو�صات مع �لفنانة �مل�رية، ووجود �جتاه 
ل�صصصتبد�لها باملطربصصة �لإمار�تية بلقي�س، ملا متتلكه من �صصصعبية 

جارفة يف دول �خلليج.

 خ�صو�صصصية تر�ثيصصة متّيصصز �ملقصصام �لعر�قي عصصن باقصصي �ملقامات 
�لغنائيصصة �لعربيصصة، خا�صصصة �أنصصه كان يغّنصصى يف �لبد�يصصة للتقاليد 
�لدينية و�لق�صائد �ل�صوفية، وكذلك ��صُتخدم كاأبرز مقامات تالوة 
�لقر�آن �لكرمي. ميّثل �ملقام قلب �لرت�ث �لغنائي �لعر�قي، ولذ� كان 
�حلفصصاظ عليه وجتديده وتطويره مهمصصة ملّحة قادها بع�س رموز 

�لغناء �لعر�قي خالل �لقرن �لع�رين.
�صعدون جابر

 "يا طيصصور �لطايرة"، "�أمي"، "�صصصغرون"، "عيني عيني"، و"لوه 
ولوه ولو�"؛ تلك �أ�صصصهر �أغاين �لبد�يات �لتي حملها �صصصوت �لفنان 
�لعر�قي �صعدون جابر للخليج �لعربي يف �صبعينيات وثمانينيات 

�لقرن �ملا�صي.
 وبعدهصصا عصصربت �أغنياته �حلدود لت�صصصل �إىل �لقاهصصرة يف حقائب 
�مل�ريصصن �أثناء عملهم يف بغد�د منت�صصصف �لثمانينيات، ليعرف 
�لعامل �لعربي كله �صوت �ملطرب �ل�صاب �لذي �أحيى وجدد �لرت�ث 

�لغنائي �لعر�قي بعد ناظم �لغز�يل.
 بصصد�أ جابصصر كمطصصرب �صصصغر يف كصصور�ل �لفنصصان �لعر�قصصي حممصصد 
�لقابنجي، وكانت بد�ياته تب�ّر باأّنه مطرٌب و�عٌد، و�أن بغد�د على 
موعد جديد ي�صيف لتاريخها وح�صارتها رمز�ً غنائيًا �رعان ما 

�حتّل مكانة كبرة يف قلوب �لعرب.
 �إىل جانب دوره كمغّن، قام بت�صصصجيل 10 �أ�صاليب غنائية �صعبية 
مصصن ريف �لعر�ق ب�صصصوته، خوفًا عليها مصصن �لإندثار، يف حماولة 

منه للحفاظ على �لتاريخ و�لرت�ث �لغنائي لبلده.
 يا طيور �لطايرة، �حلزن و�لغربة

 كونهصصا �أيقونصصة �لنجصصاح وكلمصصة �ل�صصر يف م�صصصو�ره �لفنصصي، تعلق 
�صصصعدون جابر باأغنيته �لأ�صصصهر "يا طيور �لطايصصرة"، �لتي تتغنى 
باآلم �لغربة وفر�ق �لوطن، كتب كلماتها �ل�صصصاعر زهر �لدجيلي، 

وحلنها �ملو�صيقار كوكب حمزة، وغناها �صعدون عام 1971:
وقتها �ن�صصصغلت �لإذ�عات �لعربية ببثها ليل نهار، بينما ُمِنعت يف 
�لعصصر�ق ملدة 3 �أ�صصصهر كاملة، لأ�صصصباب �صيا�صصصية، وبعدها بعامن 
ولنف�س �لأ�صصصباب منعصصت �حلكومة �لعر�قية �أغنية �أخرى ل�صصصعدون 
��صصصمها "تلوحلي":   وبعد مرور قر�بة ن�صصصف قصصرن على "يا طيور 

�لطايرة"، تلك �لتي تغنت بها ع�ر�ت �لأ�صصصو�ت �جلديدة، خا�صة 
يف بر�مصصج �كت�صصصاف �ملو�هب �لغنائية، �خترت مصصع �أغنية �أخرى 
ل�صصصعدون ��صمها "عيني عيني" يف ��صصصتفتاء �أجرته �صبكة "بي بي 

�صي"، باعتبارهما من �أجمل 100 �أغنية يف �لقرن �لع�رين.
�أو�خر �صصصبعينيات �لقرن �ملا�صي، مع جتدد جناح �صعدون باأغنية 
"عيني عيني"، �لتي قدمها ل�صصصاح تلفزيون �لكويت، بد�أ تعاونه 
مصصع �ملو�صصصيقار �مل�صصري بليصصغ حمصصدي، �إذ حلن لصصه 4 �أعمال يف 
ثمانينيات �لقرن �ملا�صصصي، �أّلفها �ل�صصصاعر كرمي �لعر�قي، ورف�س 
بليغ يف �لبد�ية �أن يتقا�صى مقاباًل ماديًا عليها، وهي "من �لأول 

يا حبيبي، م�صو�رك حبيبي":
 منفيٌّ من بالده، حمبوٌب يف �لعامل �لعربي

 رغصصم �لتعتيم �لإعالمي على �صصصعدون جابر يف بصصالده، �إل �أنه ظّل 
متو�جصصد�ً باأعماله �لفنية يف قلوب حمبيه وع�صصصاقه، و�إعادة غناء 
�أعمالصصه مصصن قبل مطربن �صصصباب، موؤخصصر�ً، هو خر دليصصل على �أن 

جتربته متتعت ب�صعبية وثر�ء ومقدرة على �ل�صتمر�ر.
 ولصصد �صصصعدون جابصصر يف مدينصصة �لعمصصارة مبنطقة �لأهصصو�ر جنوب 
�لعصصر�ق، عام 1950، وبصصد�أ عمله �لفني يف �لإذ�عصصة �لعر�قية عام 
1963 متاأثصصر�ً باملطصصرب �مل�صصري عبصصد �حلليم حافصصظ، و�أجاد 
�لعصصزف علصصى �آلة �لعود، وح�صصصل علصصى �لدكتور�ة وكانت ر�صصصالته 

�لبحثية بعنو�ن " �لأ�صاليب �لغنائية فى جنوب �لعر�ق".
 ناظم �لغز�يل

 بعصصد �نتهائه من �ملرحلة �لبتد�ئية،كان يغّني يف �صصصو�رع بغد�د 
حينًا، ويف �لإذ�عة �ملدر�صصصية حينًا، لكن وقتها، كان وحيد�ً يتيمًا 
فقصصر�ً، �إذ رحصصل و�لده ومصصن بعده �أمصصه، فاأكمل حياتصصه يتنقل بن 

بيوت �أقاربه.
 موهبة �لفنان �لعر�قي �لر�حل ناظم �لغز�يل، منت و�صصصط م�صصصاكل 
عائليصصة ل �آخر لهصصا، ففي لقاء قصصدمي مع �لتلفزيصصون �لكويتي عام 
1963، ذكصصر �أّن در��صصصة �لفصصّن كانت �إ�صصصكالية ومل حتظ بالدعم 

�لجتماعي وقتها.
 فكان عّمه يف�صصصل در��صصصة �لتاريخ، بينما �أ�ر ناظم على در��صة 
�لتمثيل و�لغناء يف معهد �لفنون �جلميلة. ولأن عمه كان يرى �أن 
�ملمثصصل جمرد "�أر�جوز"، ترك ناظم �لبيت وعاد للتنقل مرة �أخرى 
بصصن بيصصوت �أقاربه، وبعد فرتة قبلصصه عّمه وتركه يحدد م�صصصتقبله، 

لكن مل مينحه ر�صاه.
 مقاهي بغد�د و�لرت�ث �لغنائي

 لعبصصت مقاهصصي بغصصد�د دور�ً بصصارز�ً يف تكويصصن �ملصصوروث �لغنائي 
لدى ناظم �لغز�يل، ووفقًا حلميد �ل�صصصامر�ئي، متخ�صصص�س �صصصوؤون 
�ملقامات �لعر�قية، كان �لغز�يل �صغوفًا مبو�صيقى �ملو�لد �ل�صعبية 
و�ملقامات �لرت�ثية �لعر�قية، ويذهب ملقاهي بغد�د لال�صتماع �إىل 
�صوت مثله �لأعلى ور�ئد �ملقام �لعر�قي �ملطرب حممد �لقابنجي.
 وبعدهصصا جنح يف �للتحاق مبعهد �لفنون �جلميلة، ق�صصصم �لتمثيل 
�مل�رحصصي، وخصصالل هصصذه �ملرحلة تعلصصم �لعصصزف على �آلصصة �لعود. 
يتحدث �صصصالح عمو، باحث ومو�صصصيقي عر�قي، عن مرحلة در��صة 
�لغصصز�يل للفنصصون �مل�رحيصصة، وكيصصف ��صصصتهّل عملصصه �لفنصصي ممثاًل 
م�رحيصصًا يف فرقصصة "�لزبانيصصة".  وقدم عصصدة م�رحيصصات غنائية 
�أهمهصصا م�رحيتي "�أ�صصصحاب �لعقول"، و"فتح بصصاب �ملقد�س"، ما 
�صصصاعده يف �لن�صصصمام لفرقة �ملو�صصصحات �لعر�قية باإذ�عة بغد�د، 
وتعلصصم على يصصد �ملو�صصصيقار علصصي دروي�س �أ�صصصلوب غناء �ملو�صصصح 
�لأندل�صصصي و�ملقامات �لعر�قية �ملختلفة.  يف عام 1948، �أي بعد 
مولصصده يف منطقة �حليدر خانصصة ببغد�د بص27 عامصصًا، قدم �لغز�يل 
�أوىل �أغنياتصصه "هصصال هال"، من �أحلصصان حقي �ل�صصصبلي، بينما كانت 
�أغنيته �لثانية "�مل�صصصيع ذهب"، من �أحلصصان وديع خونده، وبهما 
بد�أ كمغّن بنجاح كبر يف �لعر�ق.  وجاءت �صهرة عربيًا بعد �أغنية 
�أبي فر��س �حلمد�ين. �أ�صهر ق�صائد  "�أقول وقد ناحت"، وهي من 

 يف �لعصصام نف�صصصه، قابصصل جمصصدد �ملقصصام �لعر�قي، �ملطصصرب حممد 
�لقباجنصصي، وتاأثصصر به يف �إبد�ع �صصصكل جديصصد لالأغنيصصة، كما �لتقى 
�ملو�صصصيقار جميصصل ب�صصصر، �لصصذي حّلن له عصصدة �أعمصصال منها "فوق 
�لنخل"، و"طالعة من بيوت �أبوها":  ووفقًا للدكتور هيثم �صعوبي، 
�ملصصوؤرخ و�لباحصصث �ملو�صصصيقي �لعر�قصصي، �أّن �لغز�يل غصصّر �لنمطية 
�ملتبعصصة يف غناء �ملقصصام �لعر�قي، وخرج عصصن �ملاألوف و�ملعتاد، 
�إذ �هتم بص"�لب�صتا" على ح�صاب �ملقام نف�صه، عك�س �ل�صائد وقتها.

 ق�صة حّب و�ر�كة فنّية
 يف 1952، �لتقصصي �لغصصز�يل مبطربصصة �لعر�ق �لأوىل �صصصليمة مر�د، 
وبعد عام و�حد تزوجا، وعا�صصصا معًا 10 �صصصنو�ت من �لفن و�حلب، 
علمته فيها �أ�صاليب �لغناء و�لب�صتات و�ملقامات �لعر�قية، وكانت 

جزء�ً من �صهرته، وقّدما معًا �أغنية "يا �أم �لعيون �ل�صود":

في زمن  بدائي وبسيط.. فنانون شكلوا أسطورة الغناء العراقية الساهر شيرين

الن ، وملتابعة اخر امل�ض����تجدات التي تظهر على ال�ض����احة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا، واأي�ض����ًا الدخول اإىل اأي �ض����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ض����ًا كتابة اآرائك اخلا�ض����ة، كما ميكنك م�ضاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ضره على ح�ضاباتك اخلا�ضة 

على �ضبكات التوا�ضل الإجتماعي كالفي�ضبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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