
أحالم تهاجم عمرو أديب مجددًا

القبض على الملحن محمد رحيم

بديل القيصر في ذا فويس 

باسل يهرب بعد قتل والده

ك�ضف��ت الفنانة اأحالم اأخرياً �ضبب غ�ضبها من الإعالمي 
امل���ري عمرو اأدي��ب ورف�ضه��ا الظه��ور يف برناجمه 
"كل يوم جمعة".  وقالت يف ت�ريح �ضحايف اإّن ذلك 
ل يع��ود اإىل انتق��اده لها خالل اإح��دى احللقات، بل اإىل 
اأّن��ه ينتقدها ب�ضكل دائ��م. واأ�ضاف��ت اأن اأديب مل ي�ضاهد 
لها اأي حوار واأن حّق قبول دعوته ورف�ضها يعود اإليها. 
وتابعت اأنها ل تت�رف بالظهور معه لفتة يف املقابل 
اإىل ان هذا ل يوؤثر �ضلبًا على حّب اجلمهور امل�ري لها.
 ُيذك��ر اأن الفنانة الإماراتية كانت ن�رت، عرب ح�ضابها 
عل��ى موق��ع تويرت، �ض��ورة للر�ضال��ة الإلكرتوني��ة التي 

تلقتها من معدة برنامج كل يوم جمعة .

األق��ت اأجه��زة الأمن القب���ض على املط��رب وامللحن 
امل�ري حممد رحيم يف اأحد الأكمنة، بعد ا�ضتيقافه 
للك�ض��ف علي��ه وتبني �ض��دور ع��دة اأح��كام ق�ضائية 
�ض��ده. وكان رحي��م م�ضتق��اًل �ضيارت��ه متوجه��ًا اإىل 
منطق��ة اله��رم ع��رب الطري��ق الدائ��ري ، عندم��ا مت 
ا�ضتيقاف��ه وب�ضحبت��ه اإح��دى املواه��ب الفني��ة التي 
يتبناه��ا، ومت �ضبطه واقتياده داخ��ل �ضيارة �رطة 
والتحفظ عليه داخل ق�ضم �رطة كردا�ضة قبل ترحيله 
اإىل ق�ض��م الهرم. وك�ض��ف اللواء ه�ض��ام العراقي مدير 
اأم��ن اجليزة ، اأن املطرب مت ا�ضتيقافه دون اأن يعرف 
�ضاب��ط الكم��ني هويته، وعند الك�ض��ف عليه تبني اأنه 
مطلوب��ا على ذمة 6 ق�ضايا من بينها ق�ضيتي �رقة 

وق�ضية �رب.

بع��د اعت��ذار الفن��ان كاظ��م ال�ضاه��ر ع��ن امل�ضاركة يف 
املو�ض��م الق��ادم م��ن برنام��ج “ذا فوي���ض كي��دز” وقع 
اختي��ار قناة ال��� MBC على جنم ارب اي��دول املو�ضم 

الثاين حممد ع�ضاف.
وكان��ت MBC عر�ض��ت من��ذ �ضهري��ن عل��ى ع�ض��اف 
امل�ضارك��ة �ضمن جلن��ة التحكيم و منذ اأي��ام مت التفاق 
النهائ��ي و �ضينطل��ق ت�ضوير املو�ضم الث��اين يف �ضهر اآب 

القادم.
وبح�ض��ب ما انت���ر على بع���ض املواقع �ضيط��راأ بع�ض 
�ضي��اح  اأميي��ه  الربنام��ج  مقدم��ة  عل��ى  التغي��ريات 

و�ضي�ضاركها يف التقدمي مذيع �ضاب.

يق��وم الفنان با�ض��ل خياط بت�ضوي��ر دوره يف امل�ضل�ضل 
الفنتازي��ا التاريخ��ي "اأوركيدي��ا" للمخ��رج حامت علي، 
وعن دوره يف العمل قال خياط العمل هوعمل تاريخي 
��ا  متخي��ل بزم��ان وم��كان افرتا�ضي��ني، يعال��ج ق�ض�ضً
تت�ضمن حروب املمالك وال�راع على احلكم وموؤامرات 
حت��اك من اأجل الث��اأر، اأج�ضد يف العم��ل �ضخ�ضية "عتبة 
ب��ن الأكثم" الذي يهرب م��ع �ضقيقته ووالدتهما اإىل ملك 
�ضام��ارا "اإمنار"، بعدما اجت��اح ملك اأ�ضوريا "اجلنابي" 
مملكته��م اأوركيديا قاتاًل الوالد املل��ك، ليبداأ رحلة الثاأر 
وا�ضتع��ادة حكم والده، من ناحية اأخرى �ضيكون للفنان 
با�ض��ل خياط م�ضارك��ة يف بطولة عمل م���ري �ضيقدم 
م��ن خالل��ه �ضخ�ضي��ة خمتلف��ة ع��ن ال�ضخ�ضي��ات التي 

قدمها قبل.

الفني،  اأ�شهر تقريًبا على ولدة مولودها الأول تيمور علي خان، �شتعود كارينا كابور ملعاودة ن�شاطها  اأربعة  القادم، وبعد م�شي  اأبريل  يف 
و�شتبداأ ت�شوير م�شاهدها املتبقية يف فيلمها القادم »فريي دي ويدينغ«

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

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

ذك��ر تقرير اإعالمي اأن املمثل��ة اأجنلينا جويل 
اأوقف��ت اإج��راءات طالقها م��ن املمثل براد 
بي��ت. واأف��ادت جملة ي��و ا�ض ويكل��ي نقاًل 
ع��ن م�ض��ادر مقربة م��ن النجم��ني القول 
اإن اأجنلين��ا وبراد مل يتخذا خطوات جديدة 

متعلقة باإجراءات اإمتام طالقهما.
وقال��ت امل�ضادر "لقد األغي��ا الطالق. فهما 
مل يتخ��ذا خط��وات جدي��دة يف الق�ضية 
من��ذ عدة اأ�ضهر، ول يعتقد اأي �ضخ�ض 
اإج��راءات  يف  �ضيم�ضي��ان  اأنهم��ا 
الطالق". واأ�ض��ارت امل�ضادر اإىل اأن 
�ضب��ب وق��ف اإج��راءات الط��الق 
ه��و اإع��الن ب��راد اأن��ه توق��ف 
ع��ن تن��اول اخلم��ور ب�ض��ورة 
مفرطة خالل ح��واره مع جملة 
جي كيو يف مايو )اأيال( املا�ضي. 
وقال �ضديق مق��رب من اأجنلينا 
ب��راد  الت��زام  اإن  عام��ًا(   42(
بي��ت بتح�ض��ني نف�ض��ه اأث��ر على 
اأجنلين��ا، حي��ث اأنه��ا كان��ت قد 
قال��ت اإنه��ا �ض��وف تع��ود لرباد 
"اإذا اأظه��ر التزامًا نح��و اأ�رته". 
ع��ن  "ابتع��د  ب��راد  اأن  واأ�ض��اف 
اخلم��ور ويح��اول الف��وز باأجنلين��ا 
جمدداً". وقال م�ضدر ل�ضحيفة ديلي 
مي��ل الربيطاني��ة "اإج��راءات الطالق 
تباط��اأت ب�ض��ورة كب��رية، ولك��ن مل 
يح��دث تغري حقيق��ي". واأ�ض��اف اأن 
النجم��ني يح��اولن ت�ضوي��ة الأمور 
بينهم��ا ل�ضال��ح اأطفالهم��ا. ول��دى 
النجمني �ضتة اأبن��اء، ثالثة بالتبني 
وهم مادوك���ض )15 عامًا( وباك�ض 
عام��ًا(   12( وزاه��ارا  عام��ًا(   13(
وثالثة بيولوجيني �ضيلو )11 عامًا( 
والت��واأم فيفيان ونوك���ض)9 اأعوام(. 
وكان��ت تقارير اأ�ض��ارت اإىل اأن �ضبب 
طلب اأجنلينا للطالق اإدمان براد بيت 

لتناول اخلمور.

 اأعلن��ت اجله��ة املنظم��ة مل�ضابقة اجمل وج��ه يف العامل 
لعام 2017 ان�ضمام النجمة العربية ن�رين طاف�ض اىل 
لئح��ة املر�ضحني، يف الن�ضخ��ة ال�28 من املناف�ضة التي 

اأ�ض�ضها الناقد الفني العاملي "تي �ضي كاندلر".
واأعرب��ت الفنانة ال�ضابة ع��ن �ضعادتها بدخول املناف�ضة 
ع��رب ح�ضابها عل��ى تطبي��ق "انت�ضغ��رام"، حي��ث ن�رت 
�ض��ورة تر�ضيحها معلق��ًة بالقول: "�ضك��را على تر�ضيحي 
كواح��دة م��ن اأجم��ل مئ��ة وج��ه يف الع��امل"، علم��ًا ان 
مالحمه��ا اخلا�ضة وجماله��ا ير�ضحانها للمناف�ضة بقوة 
عل��ى اللق��ب العامل��ي. وُتعل��ن يف 27 كان��ون الأول/
دي�ضمرب م��ن عام 2017 اجلاري نتائ��ج املناف�ضة التي 
تت�ضم��ن قائمتي م�ضاه��ري وجنوم من الن�ض��اء والرجال 
م��ن اجم��ل الوجوه حول الع��امل، مبا يف ذل��ك هوليوود، 

وبوليوود، والعامل العربي، واآ�ضيا.

أنجلينا جولي قد تعود إلى براد بيت

نسرين طافش
 بين أجمل مئة وجه في العالم

 األنوثة اختفت عندما 
"ضاعت الرجولة"

القصيبي تحصل على الطالق 
خلعًا من حسين فهمي

ب���روال جينز مم��زق واإطاللة اأق��رب للذكورة، ت�ض��دت الفنانة اإجني 
املقدم للدفاع عن اأنوثة املراأة ال�ضائعة، موؤكدة لثالثي جنوم برنامج 
"قع��دة رجال��ة" اأن الأنوثة اختفت من �ضوارع م�ر عندما "�ضاعت 
الرجول��ة" ، واأن ال�ضيدة امل�رية الآن ل جتروؤ على ا�ضتعادة اإطاللت 
�ضع��اد ح�ضن��ي اأو فات��ن حمام��ة خوف��ًا م��ن التحر���ض اأو التهامات 
الأخالقي��ة. احللق��ة املث��رية �ضهدت ث��الث روؤى حول الأنوث��ة قدمها 
جن��وم الربنامج مك�ضي��م خليل واإياد ن�ضار و�ري��ف �ضالمة، اأجمعت 
كله��ا على �ضياع مالمح اأنوثة املراأة الع�رية مقارنة مبثيالتها من 
�ضيدات القرن املا�ضي، ويف كل مرة كانت اإجني توؤكد خماوف املراأة 
الع�ري��ة من ا�ضتعادة الأنوث��ة، م�ضرية اإىل اأن ال�ضارع الآن ل يتحمل 
خ��روج �ضيدة بكام��ل اأنوثتها واأنه��ا اإما �ضتتعر���ض للتحر�ض اللفظي 
اأو الفعل��ي، اأو �ضتواج��ه باتهام��ات اأخالقي��ة م�ضين��ة تطولها وتطول 

عائلتها.

اأ�ضدل��ت حمكمة اأ���رة اأكتوبر، ال�ضتار على ق�ضي��ة طالق املليارديرة 
ال�ضعودية رن��ا الق�ضيبي من الفنان ح�ضني فهمي ، وق�ضت بتطليقها 
طلق��ة بائن��ة للخل��ع مقاب��ل تنازله��ا ع��ن جمي��ع حقوقه��ا املالية 
وال�رعي��ة ورّد قيم��ة مق��دم ال�ض��داق، ا�ضتجاب��ة لتقري��ر احلكم��ني 
ال��ذي اأكد ا�ضتحالة الع���رة بينهما. رنا الق�ضيب��ي تغيبت عن جل�ضة 
، وح���ر عنها فريق املحامني، كما تغي��ب الفنان ح�ضني فهمي هو 
الآخ��ر عن احل�ضور، ومثل املحامي ي�رى �ضامي ال�ضيد كوكيل عنه، 
واأق��ر مبوافق��ة موكله على طلب زوجته اخلل��ع. وكانت زوجة الفنان 
ح�ض��ني فهم��ي مثل��ت اأم��ام املحكم��ة، واأق��رت بتنازلها ع��ن جميع 
حقوقه��ا املالي��ة وال�رعية مقاب��ل تطليقها من الفن��ان طلقة بائنة 
للخل��ع، وقال��ت اإنه��ا تبغ�ض احلياة م��ع الفنان ول �ضبي��ل ل�ضتمرار 
احلي��اة بينهم��ا، واأنه��ا تخ�ض��ى األ تقي��م ح��دود اهلل راف�ض��ة جمي��ع 

حماولت ال�ضلح التي عر�ضتها عليها املحكمة.

 "عل��ى واح��دة ون���ض"... تناف�ضت العدي��د من الراق�ض��ات لإبهار 
املتفرجني بحركاتهن الراق�ض��ة اجلذابة واملتنوعة، حتى متيزت 
كل واح��دة منه��ن باأ�ضلوبه��ا اخلا�ض يف الرق���ض، والذي ي�ضعب 

على الأخرى مناف�ضتها فيه.
 بديعة م�ضابني

 "عمي��دة الرق���ض ال�رق��ي" اأو "ملك��ة امل���رح". لقب��ان تفردت 
بهم��ا ام��راأة واح��دة، كانت فرقته��ا مدر�ض��ة تخرج منه��ا العديد 
م��ن الفنانني الذين ملع��ت اأ�ضماوؤهم يف ما بع��د يف عامل ال�ضينما 

والغناء وال�ضتعرا�ض. هي ال�ضت بديعة م�ضابني.
 ا�ضتطاعت بديعة اأن تدمج بني الرق�ض العربي والأفرجني باأ�ضلوب 
�ضي��ق، واأن�ض��اأت مدر�ض��ة الرق�ض التعب��ريي، ودجمت ب��ني الغناء 
والرق�ض لت�ضبح العاملة املغنية التي تقود فرقتها الراق�ضة على 
اإيق��اع ال�ضاج��ات املدوية ب��ني يديها. كما اأنه��ا ابتدعت "رق�ضة 
ال�ضمع��دان" التي متيزت به��ا وحدها. فت�ضع قندي��اًل م�ضتعاًل من 
الغ��از عل��ى راأ�ضها اأثناء الرق���ض، بينما ت�ضتعر���ض مهاراتها يف 
ال�ضتعرا���ض وقدرته��ا عل��ى التحك��م يف حركاته��ا دون اأن يقع 
القندي��ل من عل��ى راأ�ضها، ما اأ�ضاف اإليها �ضيئ��ًا من ال�ضموخ فوق 

خ�ضبة امل�رح.
 وبع��د بديعة، طورت تلميذتها �ضفيقة القبطية الرق�ضة، وا�ضتبدلت 
القنديل ب�ضمعدان، يحتوي عل��ى عدد من ال�ضموع، حتر�ض �ضفيقة 
األ تنطفئ واحدة منها، بينما تتمايل ميينًا و�ضماًل اأثناء رق�ضتها 

بدلل.
 حتية كاريوكا

 "اأك��ر راق�ض��ات مدر�ض��ة بديع��ة �رقي��ة". هكذا و�ضف��ت بديعة 
م�ضابني نف�ضها ال�ضم�ض ال�ضاطعة يف عامل الفن "حتية كاريوكا". 
الفت��اة الت��ي خلقت لنف�ضه��ا اأ�ضلوبًا حم��دداً يف الرق�ض متيزت به 
عن اجلميع، وذلك بداية من ا�ضمها نف�ضه "كاريوكا"؛ تلك الرق�ضة 
الت��ي طلبته��ا م��ن م�ضم��م الرق�ض��ات اإي��زاك ديك�ض��ون يف بداية 
حياته��ا الفني��ة، فا�ضتوحاها ديك�ض��ون من الربازي��ل، ورق�ضتها 
"حتي��ة" يف مطلع الأربعيني��ات يف اأحد عرو�ض �ضليمان جنيب، 

لتك�ضبها �ضهرة وا�ضعة جعلت ا�ضمها يرتبط بالرق�ضة.
 وا�ضته��رت حتي��ة عق��ب ذل��ك بقدرتها املبه��رة عل��ى الرق�ض يف 
امل�ضاح��ات ال�ضيقة، ما جعلها تو�ض��ف ب�"راق�ضة املرت الواحد"؛ 
فكان��ت ت��ربع يف تق�ضي��م ح��ركات ج�ضده��ا وفق��ًا للمو�ضيق��ى 
امل�ضاحب��ة للرق�ض، م��ا يجعلها ترك��ز ب�ضكل اأك��رب على حركات 
اخل���ر حتديداً، ويعيد اإىل الأذه��ان الهارمونيا ال�رقية القدمية 
الت��ي تك�ضف عن جمال اجلم��ل املغناة من خالل حركات اخل�ر، 

فال ميلك املتفرج اإل اأن يزداد انبهاراً مبا ي�ضاهد.
 �ضامية جمال

 وبالرغم من جميء ا�ضم �ضامية جمال كاملناف�ضة الكربى لتحية، 
فق��د ا�ضتطاعت ه��ي الأخرى اأن تخلق اأ�ضلوب��ًا خمتلفًا يف الرق�ض 

متيزت به، ونال اإعجاب الكثري من اجلمهور.
  كان��ت �ضامية جمال مبثاب��ة الفرا�ضة التي تنتقل من مكان لآخر 
وت��دور متمايلة بحركاته��ا الراق�ضة يف خف��ة ودلل، م�ضتعر�ضًة 
ح��ركات الذراع��ني وخط��وات القدم��ني، ليرتجم ج�ضده��ا باأكمله 
رق�ض��ة جذابة من�ضجم��ة مع اللحن. وهي تعتم��د يف رق�ضها على 
الإيق��اع ب�ض��كل كلي، فترتج��م اللحن نف�ض��ه اإىل خط��وات راق�ضة 

منغمة، ما جعلها تربع يف الرق�ض على ال�ضالمل اأي�ضًا.
نعيمة عاكف

 بعد اأن ملع ا�ضما حتية و�ضامية يف عامل الرق�ض ال�رقي، ان�ضمت 
اإليهما نعيمة عاكف، القادمة من �ضريك "عاكف" اجلوال، لت�ضتغل 
اخللفي��ة الأكروباتي��ة الت��ي متلكه��ا داخ��ل رق�ضاته��ا ال�رقي��ة، 
وت�ضب��ح راق�ضة ا�ضتعرا�ضية ممت��ازة قادرة على التلون بحركات 
ج�ضده��ا مع املقطوع��ات املو�ضيقية املتنوع��ة، التي ترق�ض على 

اأنغامها.
 كم��ا اأنه��ا ا�ضتطاعت اأن جتمع بني اأ�ضل��وب كل من حتية و�ضامية 
يف الرق���ض. فه��ي جتيد الرق���ض يف امل�ضاح��ات ال�ضيقة معتمدة 
على الهارموني��ا ال�رقية، وباإمكانها اأن تنغم خطواتها الراق�ضة 

وفقًا لالإيقاع.
 كيتي

 ا�ضته��رت الراق�ض��ة "كيت��ي" بحركاته��ا الأكروباتي��ة التي تغلب 
عل��ى رق�ضاتها ال�ضتعرا�ضية، كما اأنها عرفت با�ضتخدام حركات 

راق�ض��ة خمتلف��ة للتعبري ع��ن اجلم��ل اللحنية املك��ررة. تعرب عن 
اجلملة اللحنية املعادة نف�ضها بحركة تختلف عن تلك التي قامت 
باأدائها يف املرة الأوىل. كما متيزت بحركة الكتفني مع اخلطوات 

الإيقاعية ال�ريعة.
 نعمت خمتار

 ناأت��ي اإىل نعم��ت خمت��ار، الت��ي ا�ضته��رت بالليون��ة املطلق��ة يف 
احلركات الراق�ضة، ليبدو ج�ضدها كاأنه خاٍل من العظام، ما ي�ضهل 
م��ن ت�ضكيل��ه وفق��ًا للمو�ضيقى الراق�ض��ة مثلما ت�ض��اء. ولعل اأ�ضهر 
احل��ركات الراق�ضة التي تربز ذلك ظهرت يف قدرتها على متايلها 
بالن�ض��ف الأعل��ى م��ن ج�ضدها ليتطاب��ق مع الن�ض��ف الأ�ضفل يف 
ان�ضجام مثري لالإعج��اب، الأمر الذي جعل كوكب ال�رق اأم كلثوم 

ت�ضفها يف اإحدى املنا�ضبات ب�"�ضيمفونية الرق�ض ال�رقي". 
 فريدة فهمي

 اأم��ا جنمة فرقة ر�ضا للفن��ون ال�ضعبية، فريدة فهمي، فهي البطلة 
الأوىل للرق�ض الإيقاعي، والتي عربت عنه يف جميع ا�ضتعرا�ضات 
فرقته��ا. فا�ضتطاع��ت اأن تنتقل ب��ني الدلع وال��دلل والرومان�ضية 
وال�ضجن والفرح، وبني حركات الإيقاع البطيء وال�ريع، ما جعل 
ا�ضتعرا�ضه��ا الراق���ض مبثاب��ة اللوح��ة امل�ضورة، وظه��ر ذلك يف 
رق�ضاته��ا بالأفالم ال�ضينمائية، اأبرزها "غ��رام يف الكرنك" الذي 

عر�ض عام 1967. 
�ضهري زكي

وبالطب��ع اإذا ذكر الرق���ض ال�رقي، فال نن�ضى �ضهري زكي �ضاحبة 
مدر�ض��ة تق�ضيم حركات اجل�ضد وفقًا ملا ت�ضمع��ه اأذناها من اأنغام 
مو�ضيقي��ة تغ��رد دون غن��اء، والت��ي غالب��ًا م��ا تك��ون املقدمات 
املو�ضيقي��ة لأغاين اأم كلثوم وعب��د احلليم حافظ، الأمر الذي جعل 
اأم كلثوم تقول لها: "مبجرد اأن راأيت اأداءك املختلف، اكت�ضفت اأنك 
اإ�ضاف��ة"، وذلك بعد اأن كانت غا�ضبة يف البداية عندما �ضمعت اأن 
هناك راق�ضة ت�ضتخدم اأغانيها للرق�ض عليها يف املالهي الليلية.
ولك��ن بتدخ��ل من امللح��ن بليغ حم��دي، انقل��ب الو�ض��ع، واأثنت 
كوك��ب ال�رق عل��ى رق�ض �ضهري، لت�ضبح اإح��دى اأ�ضهر الراق�ضات 
يف م���ر، والوحيدة امل�ضموح لها بالرق�ض عل��ى اأغاين "�ضومة" 

بت�ريح منها �ضخ�ضيًا.

لكل "هزة خصر" معنى ومغنى... هكذا أذابت رائدات الرقص الشرقي جمهورًا بأكمله إنجي 
المقدم
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