
حنان تقاضي صحيفة مصرية 

منة شلبي تقفز للمليون الثامن 

عمرو مصطفى ينتقم من شيرين 

دينا فؤاد ترد على الشائعات 

ق��ررت حمكم��ة جنح ق���ر الني��ل ت�أجيل الق�ض��ية التي 
اأق�مته��� الفن�ن��ة امل�ري��ة املعتزل��ة حن���ن ترك �ض��د 
�ضحيفة يومية ب�ضبب خرب ن�ر عنه� حتت عنوان "حن�ن 
ترك تق��ود اجتم�ع الأخوات يف التجمع اخل�م�س" للنطق 
ب�حلك��م. وط�لب��ت الفن�ن��ة املعتزل��ة يف دع��وى ال�ض��ب 
والقذف التي اأق�مته� �ضد اجلريدة بتعوي�س م�دي قدره 
100 األ��ف جني��ه م���ري، وتوقيع اأق�ض��ى عقوبة علة 
رئي���س التحرير، وال�ض��حفية كت�بة اخل��رب، ون�ر اعتذار 
بنف�س حجم وم�ض�حة اخلرب املن�ضور عنه�. يذكر اأن اخلرب 
ن���ر يف فرباير امل��ض��ي، واأكد وجود حن�ن ترك �ض��من 
اجتم�ع�ت التنظيم الن�ض���ئي جلم�عة الإخوان امل�ضلمني 
يف اأحد امل�ض�جد مبنطقة التجمع اخل�م�س، وهو م� كذبته 

حن�ن جملة وتف�ضياًل.

 ارتف��ع مع��دل اإي��راد فيل��م "الأ�ض��ليني" اإخ��راج م��روان 
ح�م��د، ت�ألي��ف اأحم��د م��راد، بطول��ة من��ة �ض��لبي، خ�لد 
ال�ض���وي، م�جد الك��دواين، كندة علو���س، حممد ممدوح، 
ب�ض��كل تدريجي، حيث بلغت اإيرادات��ه ل� 8 ماليني جنيه، 
بع��د 35 ي��وم عر���س ف��ى ال�ض��ينم�ت امل�ري��ة. الفيلم 
ي��دور فى اإط���ر اجتم�عي ح��ول موظف يدع��ى "عليوة" 
يج�ض��ده الفن�ن م�جد الكدواين، ُيف�ض��ل فج���أة من عمله، 
بع��د ق��رار بتخفي���س العم�ل��ة فى حمل��ه الوظيف��ي، ول 
ي�ض��تطيع مواجه��ة اأ�رت��ه ويب��داأ فى البحث ع��ن وظيفة 
جديدة وتتواىل الأحداث.   و�ضهد مو�ضم عيد الفطر عر�س 
4 اأف��الم اأخ��رى، هى "ه��روب ا�ض��طرارى" للنجم اأحمد 
ال�ض��ق�، و"ت�ضبح على خري" للنجم ت�مر ح�ضنى، و"جواب 

اعتق�ل".

رد امللح��ن والفن�ن عمرو م�ض��طفى على كالم الفن�نة 
�ض��ريين عب��د الوه���ب اجل���رح يف حقه ب�ض��كل عملي 
وعل��ى املالأ، حيث اأع���د ن�ر تعنيفه له��� بعد كالمه� 
يف ح��ق الفن���ن عمرو دي�ب يف املوؤمتر ال�ض��حفي يف 
مهرج���ن قرط�ج. واأع�د عمرو م�ض��طفى ن�ر م� كتبه 
يف حق �ض��ريين عبد الوه�ب بع��د تعمده� اإه�نة عمرو 
دي�ب، ليوؤكد للجميع اإنه حذف مع كتبه يف حقه� لي�س 
خوف��ً� منه�، ولك��ن لأن هن�ك �ض��ديق ك�ن عزيز على 
قلبه ا�ض��تحلفه ب�أن يحذف املن�ضور يف احل�ل.    وكتب 
عم��رو م�ض��طفى كلم���ت ج�رح��ة دون اأن يذكر ا�ض��م 

�ضريين عبد الوه�ب.

انت���رت الكث��ري من ال�ض���ئع�ت خالل الفرتة امل��ض��ية، 
ح��ول ارتب�ط املمثلة دين� فوؤاد بالع��ب كرة القدم اأحمد 
ح�ض��ن، ومل يخ��رج اأي منهم��� للت�أكي��د اأو النف��ي. ولك��ن 
خرج��ت دين��� فوؤاد ع��رب برن�مج "ع��رب وود" على قن�ة 
"روت�ن� �ض��ينم�" لرتد على حقيقة هذه ال�ض�ئعة، ق�ئلة: 
"حي�تي اخل��ضة ملك يل مبفردي خط اأحمر لي�س لأحد 
عالقة به�". وحتدثت دين� فوؤاد حول غي�به� عن ال�ض�حة 
الفنية خالل الع�مني ال�ض���بقني، فق�لت اإنه� قدمت فيلم 
"ال�ضي�د"، و"عيون القلب"،  "و�س �ضجون"، وم�ضل�ضالت 
و"من اجل�ين" يف ع�م واحد، واأنه ب�ض��بب م�ض�ركته� يف 
هذا الكم من امل�ضل�ض��الت، اأ�ضيبت ب�إنه�ك �ضديد، وك�نت 
حتت�ج لفرتة راحة، كم� اأنه� ك�نت ترغب يف امل�ض���ركة 

يف اأعم�ل فنية تر�ضيه�.

املمثلة الرتكية �سريين �سريينجي بطلة م�سل�سل "زواج م�سلحة" حتقق جناحات كبرية ون�سب م�ساهدة عالية مل�سل�سلها 

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورن�ل"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والري��ضية  والقت�ض�دية  ال�ضي��ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الك�مريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخل��س بن� وكل م� حتت�جونه هو تن�ضيب برن�مج

متني�تن� لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورن�ل ... 

تداول الن�ض��ط�ء تغريدات لبطلة كليب "ركبني املرجيحة" دايل 
ح�ض��ن من ح�ض���ب يحمل ا�ض��مه� على تويرت، تتح��دث ت�رة عن 
حمبته� ال�ضديدة للفن�نة اإلي�ض���، وت�رة اأخرى تتهمه� بتقليده� 
يف هيئته���، وم��رة اأخ��رى تط�لبه� بتغ��ري طريق��ة اختي�راته� 

لالأغ�ين.
ون�رت بطلة كليب "ركبني املرجيحة" �ض��ورة من لق�ء اإلي�ض��� 
م��ن برن�مج "احللم"، ثم علقت عليه��� ق�ئلة: "ع�ملة نف�س لون 
�ض��عري اجلديد ب���س اأن� طبيعي ه��ي اك�ضتن�ض��ن وامليك�ب م�س 

مظبوط �ضدمتني ال�راحة".
اأم� الغريب فهي ن�ره� ل�ض��ورة جتمعه� مع اإلي�ض��� وطلبت من 
اجلمه��ور اأن ينتظر املف�ج�أة، وهي دويتو مع ملكة الإح�ض����س 
قريبً�!اأم� الأمر الذي �ضكل �ضدمة كبرية ملت�بعي احل�ض�ب الذي 
يحمل ا�ض��م دايل ح�ض��ن، هو طلبه� من اجلمهور اأن يخت�روا له� 

اأغنية للفن�نة اأ�ض�لة لكي تغنيه� لهم ليف.
ومع ال�ض��خرية من الفن�نني والنقد املتت���يل على البع�س على 
ح�ض�ب تويرت الذي يحمل ا�ضم دايل ح�ضن، اأ�ض�ر البع�س اإىل اإنه 
من املحتمل اأن يكون مزيفً� وغري ت�بع له�، واأن هن�ك �ضخ�ضً� 
منتحل �ضخ�ض��يته�، لأنه� لن تكون بهذه اجلراأة لتق�رن نف�ضه� 

ب�إلي�ض� واأ�ض�لة.

 ي�ض��تعد النج��م ال�ض��وري ن��ض��يف زيت��ون عل��ى طريقته 
اخل��ض��ة حلفل��ه الغن�ئ��ي الكب��ري امُلق��رر اإق�مت��ه ف��ى 7 
اأغ�ضط�س املقبل على م�رح قرط�ج الدويل بتون�س، �ضمن 

فع�لي�ت الدورة رقم 53.
ا�ضتعدادات ن��ضيف ج�ءت ب�إحي�ئه اأكرث من حفل غن�ئى 
خالل الأ�ض���بيع امل��ضية، واآخره� حفل اأم�س الذى جمعه 
م��ع النجم وائل كفوري �ض��من مهرج�ن اإهدن، حيث ك�ن 
حف��ال جم�هريي� ن�جح���، غنى خالله ن��ض��يف عددا من 
اأ�ض��هر اأغني�ته "جمبور" و"قدا وق��دود" و"بربك" وغريه� 
م��ن الأغني�ت، كم� حتق��ق فى نف�س احلفل حلم ن��ض��يف 

نف���س زيت��ون ب�لوق��وف م��ع وائ��ل كف��وري عل��ى 
امل�رح، حيث يعترب جنمه املف�ضل 

منذ اأن ك�ن طفال.
ُيذكر اأن ن��ض��يف اأطلق مع بداية 
�ض��هر رم�ض���ن امل��ض��ى اأغني��ة 
م�ضل�ض��ل  ت��رت  وه��ى  "جمب��ور" 
"الهيب��ة" ال��ذى �ض��م النجم��ني 
العربي��ني ن�دي��ن ن�ض��يب جني��م 

تخط��ت  وق��د  ح�ض��ن،  وتي��م 
اخلم�ض��ة  الأغني��ة 

ا�ض��تم�ع  ماليني 
وم�ض���هدة ف��ى 
واح��د  اأ�ض��بوع 
طرحه���  م��ن 

م��ن  كل  عل��ى 
تطبي��ق اأنغ�م��ى 

ويوتي��وب، ويعترب 
الفن���ن  ن��ض��يف 

العربى الوحيد الذى 
تخطت 6 من اأغني�ته 

ال�10 ماليني ا�ض��تم�ع 
اأنغ�م��ي،  تطبي��ق  عل��ى 

كم� يح�ر زيتون ح�لي� 
الرقمي  تطبيق��ه  لإط��الق 

ال�ض��هر  خ��الل  الر�ض��مي 
احل�يل.

هذه المطربة تسخر من إليسا

ناصيف زيتون ينافس الكبار

يلدريم يفاجئ زوجته الممثلة الفرنسية جان مورو

احتفل النجم الرتكي مراد يلدرمي ال�ضهري ب�ضخ�ضية اأمري ب�لذكرى 
الأوىل الت��ي جمعته قب��ل ال��زواج بزوجته وحبيبت��ه ملكة جم�ل 
املغ��رب اإمي���ن الب���ين بطريق��ة روم�ن�ض��ية للغ�ية اأذاب��ت قلوب 

معجب�ته.
النجم الرتكي مراد يلدرمي ا�ضطحب زوجته اإمي�ن الب�ين اإىل لندن 
لق�ض���ء اإج�زة روم�ن�ض��ية يف نف�س املك�ن الذي تعرف عليه� فيه 

الع�م امل��ضي قبل خطبته� وزوجهم�.
قدم مراد يلدرمي لزوجته املغربية اإمي�ن الب�ين ع�ض���ء روم�ين يف 
املطعم الذي تعرف� فيه م�ض��بقً� وكتب له� ر�ض���لة روم�ن�ضية ق�ل 

فيه� :"ب�ضببك ولدت من جديد واأن� �ضعيد للغ�ية لرتب�طي بك".
�ض���رك النج��م م��راد يل��درمي جمه��وره مبجموع��ة م��ن ال�ض��ور  
جللو�ض��هم� يف املطع��م والتج��ول يف �ض��وارع لندن لفت��ت انتب�ه 

معجب�ته وح�ضدت الكثري من الإعج�ب�ت.

 توفي��ت املمثلة ج�ن مورو اأيقونة ال�ض��ينم� الفرن�ض��ية يف ب�ري�س 
عن 89 ع�مً�، على م� اأف�د وكيل اأعم�له�.

واأو�ض��حت رئي�ض��ة بلدية الدائرة الث�منة يف ب�ري�س ج�ن دوت�ضري 
م��ن ن�حيته� لوك�لة فران���س بر�س اأن املمثل��ة املعروفة بجم�له� 
الالف��ت و�ض��وته� الأج���س والت��ي �ض��حرت اأه��م املخرجني خالل 
م�ض��رية ا�ض��تمرت 65 ع�مً�، وج��دت ميتة يف منزله��� يف ب�ري�س، 
وذل��ك يف ت�أكيد ملعلوم���ت ن�رته� جملة "كلوزر". ع�مل ال�ض��هرة 
وقد ك�نت مورو من اأبرز املمثالت الفرن�ض��ي�ت يف القرن الع�رين 
بف�ض��ل م�ض���ركته� يف عدد كبري من الأفالم التي لقيت ا�ضتح�ض�نً� 
كب��رياً يف اأو�ض���ط النق���د واجلمهور ون�ل��ت عنه� ع��دداً كبرياً من 
اجلوائز يف فرن�ض��� والع�مل. ومن اأوائل الأعم�ل التي اأدخلته� ع�مل 
ال�ضهرة من الب�ب العري�س فيلم "جول اإيه جيم" للمخرج املعروف 

فرن�ضوا تروفو.

منت�ض��ف  يف  طه��ران  يف  ب�ل���س  كري�ض��ت�ل  مقه��ى  يف    
اخلم�ض��ين�ت، ك�ن موعد الفن�ن الكوميدي ولعب الأكروب�ت 
الإيراين �ض���بر اأت��ض��ني ليقدم فقرته الليلي��ة للجمهور. اأح�س 
الفن���ن بحرقة يف القلب ا�ض��تدعت نقله اإىل امل�ضت�ض��فى فوراً، 

وبقيت فقرته املقررة للجمهور خ�لية.
تذكر �ض���حب املقهى ابنة الفن���ن، ف�ئقة الطفلة ذات اخلم�س 
�ض��نوات، وكي��ف ك�ن��ت تراف��ق اأب�ه��� مقل��دًة بع���س الأغ�ين 
واحل��رك�ت الت��ي يقوم به�. انطل��ق اإىل غرفته��� واأوقظه� من 
الن��وم لتنق��ذ املوق��ف. اأخذه��� مع��ه اإىل امل���رح لتق��دم م��� 
ك�ن��ت تفعله كهواية يف ال�ض���بق، اإذ توؤدي فقرة من الربن�مج 
الرتفيهي للجمهور، وهي واقفة على كر�ضي كي يراه� الن��س.
ك�نت تلك الليلة هي النطالقة الفنية لكوكو�س التي مل تغ�در 

امل�رح ول ال�ضهرة حتى الآن.
اأبوي��ن  م��ن   1950 ع���م  طه��ران  يف  كوكو���س  ول��دت 
اأذربيج�نيني، ويف �ضن مبكرة انف�ضل والداه�. فقدت كوكو�س 
اأمه��� وبقيت تعي���س مع والده� ال��ذي اكت�ض��ف موهبته� منذ 
ال�ض��غر، ف�عتنى بتدريبه� وتعليمه� الغن���ء والرق�س.بعد اأن 
قدمت عر�ضه� الأول يف الليلة التي مر�س فيه� والده�، زادت 
�ض��هرة الطفلة املوهوبة يومً� بع��د اآخر، وبداأ الن��س يتوافدون 
مل�ض���هدته� تغني على امل�رح، مم� رفع اأجره� اإىل م�ض��توى 
اأعلى من اأجر اأبيه�. يف �ض��ن الث�منة، ظهرت كوكو�س يف اأول 
فيلم له� بعنوان "اأمل وخوف"، ثم تت�لت اأفالمه� لت�ض��ل اإىل 

.1978 اآخره� ع�م  25 فيلمً�، 
هذه البداية املبكرة لن�ض���طه� الفني من �ض��ن الطفولة حرمت 
كوكو���س من اإكم���ل تعليمه� املدر�ض��ي، ولك��ن التعليم الذي 
تلقته من اأ�ض���تذة اآخرين عو�ض��ه� عن الدرا�ضة التقليدية. فقد 
التف امللحنون الإيرانيون حول هذه املوهبة ال�ض���عدة التي 
لفتت الأنظ�ر اإليه� ب�ض��وته� الع��ذب واأدائه� املتميز، والروح 
اجلدي��دة التي بثته��� يف احلي�ة الفنية، ويف مو�ض��يقى البوب 

يف اإيران.
جت�وزت �ض��هرة كوكو�س اإيران اإىل بل��دان عربية مثل العراق، 
حيث ك�نت اأغ�نيه� يف ال�ضبعين�ت تذاع يف التلفزيون وتب�ع 

يف اأ�رطة الك��ض��يت يف الأ�ض��واق، رغم ع�ئ��ق اللغة، وهو م� 
يوؤكد عمق املوهبة التي ل تعرتف بحواجز اللغة.

ونظراً مل� اأدخلته من حتديث على التذوق املو�ضيقي يف اإيران 
ح��ني مزجت اأنغ���م الب��وب الغربي��ة ب�لكلم���ت وروح الأداء 
ال�رقية، اأ�ض��بحت كوكو�س رمزاً للحداث��ة والتوجه الع�ري 
الذي ك�ن ي�ض��عى نظ�م ال�ض���ه حممد ر�ض��� بهلوي اإىل ن�ره. 
واأ�ض��بحت مطرب��ة الع�ئل��ة امل�لك��ة والب��الط الإمرباط��وري 

املف�ضلة وغنت يف عدة من��ضب�ت اأم�م ال�ض�ه وع�ئلته.
ح��ني اندلعت الثورة �ض��د ال�ض���ه وته�وى نظ���م حكمه ك�نت 
كوكو���س يف لو���س اأجنلو���س، ولكنه��� ق��ررت العودة ب�ض��بب 

احلنني اإىل الوطن.
�ض��جنت بعد عودته� لفرتة ق�ضرية ومت اإطالق �راحه� لحقً�. 
وبعد اإعالن اجلمهورية الإ�ضالمية منعت من الغن�ء وا�ضطرت 
اإىل مالزم��ة منزله� منذ ع���م 1979 حتى ع�م 2000، حني 

�ضمحت له� احلكومة الإيرانية مبغ�درة البالد.
يف يولي��و 2000 ب��داأت اأوىل حفالته��� بعد غي���ب لأكرث من 
عقدي��ن يف كن��دا، حيث حي�ه��� اجلمه��ور الذي بل��غ 15 األفً� 
بت�ض��فيق ع�طفي ح�ر وقوفً� ملدة 10 دق�ئق، واأنهت رحلته� 

الفنية اآنذاك بحفلتني يف دبي.

ال�ض��نوات  وك�أن  النظ��ري،  منقط��ع  اإقب���ًل  حفالته���  �ض��هدت 
الع�رين مل توؤثر يف �ض��عبيته� بل على العك���س زادته� ت�ألقً�، 
يف ع���م 2009 وبعد م� �ض��مي ب�لثورة اخل���راء يف اإيران، 
�ض�ركت كوكو�س يف وقفة احتج�جية اأم�م مقر الأمم املتحدة 
للتعبري عن ت�ض���منه� م��ع اأمه�ت من قتلوا بر�ض����س قوات 
الأم��ن الإيراني��ة اآن��ذاك، واملط�لبة ب�إطالق ���راح املعتقلني 
يف التظ�هرات التي اأعقبت خ�ض���رة املر�ض��ح الإ�ض��الحي مري 

ح�ضني مو�ضوي يف انتخ�ب�ت الرئ��ضة.
يف الأع��وام الت�لي��ة، ط�فت كوكو���س دوًل عديدة م�ض��تقطبة 
جمه��وراً وا�ض��عً�، اإذ اأق�م��ت حف��الت يف كرد�ض��ت�ن الع��راق، 
وم�رح األربت هول ال�ضهري يف لندن، وم�رح نوكي� يف لو�س 
اأجنلو���س. ومنذ عودته� اإىل الغن�ء، اأ�ض��درت كوكو�س �ض��بعة 
األبوم�ت غن�ئية تنوع��ت األوانه� بني الأغ�ين ال�رقية الط�بع 

والغربية الإيق�ع.
يف األبومه� ال�ض�د�س "اإعج�ز E’jaz"، حلنت كوكو�س ق�ضيدة 
 "Bi manoto جل��الل الدي��ن الروم��ي ا�ض��مه� "اأن��� واأن��ت
وحر�ضت فيه� على اإعط�ء كلم�ت احلب ال�ض�عرية حلنً� مغرقً� 

يف روح�نيته و�رقيته.
ل يبدو اأن ملكة البوب الإيرانية، وهي يف ال�ض���بعة وال�ض��تني 
م��ن العمر، ق��د فقدت �ض��يئً� من ح��الوة �ض��وته� وج�ذبيته� 
وح�ض��وره� الط�غي على امل���رح. فهي يف هذا العمر ل تزال 
تتدفق حيوية وط�قة، وهي ت�ضتنطق حن�جر اجلمهور ب�آه�ت 

الإعج�ب ب�أدائه� الغن�ئي الراق�س املبهج.
والأهم من هذا اأن ح�ضور كوكو�س يعيد اإىل احلي�ة اأم�م الن��س 
�ض��ورة اإيران احلديثة احل�ض���رية التي يتب�هى به��� اأبن�وؤه� 
ب�عتب�رهم ورثة ف�ر�س العريقة يف الأدب والفنون. فكوكو�س 
ه��ي املراأة الإيرانية اجلميلة، املتحررة، ذات املوهبة الالمعة 
يف مق�بل املراأة املت�ض��رتة ب�ل�ض�دور واحلج�ب التي فر�ضته� 
احلكومة الإ�ض��المية بعد الثورة. كوكو���س التي ل تزال تتنقل 
ك�لفرا�ض��ة على م�ض�رح الع�مل وبني عوا�ضمه هي خري منوذج 
للفن���ن ح��ني يتحول اإىل رمز يع��رب عم� هو اأك��رب واأعمق من 

جمرد ت�ضلية اأو �ضوت جميل. 

كوكوش، أسطورة إيران الغنائية وفراشة المسارح مراد وفاة

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا, واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�سة, كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل االإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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