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رغ��م �إ�صابتها بتمزق فى �الأربطة بقدمها �ليمنى، �إال �أن 
�لفنانة لقاء �صويد�ن مل تتمكن من �حل�صول على ر�حة �أو 
�إج��ازة ولو ليوما و�حد، ب�صب��ب عر�ض م�رسحية "�حلفلة 
�لتنكرية"، ب�صكل يومى عل��ى م�رسح �ل�صالم، خا�صة مع 
�إنط��الق �لعر�ض من��ذ مايقرب م��ن 10 �أي��ام، وحتقيقه 
لنج��اح جيد، ف�صال عن �أن "لق��اء" تتقا�صم بطولة �لعمل 
م��ع �لفن��ان حممد ريا���ض وال يج��وز غيابه��ا، �أو �إلغاء 
"دخالته��ا" عل��ى خ�صب��ة �مل���رسح. يذك��ر �أن م�رسحية 
"�حلفل��ة تنكرية" بطولة حممد ريا���ض ولقاء �صويد�ن، 
وي�ص��ارك ف��ى بطولته��ا كل م��ن حمم��د حمم��ود وخالد 
حمم��ود وجيه��ان �صالم��ة، وباق��ة م��ن فنان��ى �مل�رسح 

�حلديث.

ت��د�ول رّو�د مو�ق��ع �لتو��ص��ل �الإجتماع��ي �أخ��ر�ً، خرب 
منق��ول عن �إحدى �ل�صحف �مل�رسي��ة، مفاده �أّن �لنجمة 
هيف��اء وهبي ت�صتعّد للتعاون م��ع �لنجمة �صمرة �صعيد، 
يف �أغني��ة من كلم��ات �الأخ��رة، �صت�صّمه��ا �إىل �الألبوم.  
وم��ن �لتفا�صي��ل �لتي وردت يف �صياق �خل��رب، �أّن هيفاء 
وخالل تو�جدها يف �أحد �الإ�صتوديوهات لت�صجيل �أغنية، 
�أعجب��ت باأغنية �صم��رة، و�لتي كان��ت لنف�صها، �رسعان 
م��ا تو��صلتا معًا، و�فقت و�أعطته��ا �الأغنية دون مقابل. 
�إاّل �أّن "له��ا" وعلم��ت من م�صادرها �أّن �خل��رب ما هو �إاّل 
�صائع��ة، �إذ مل يت��ّم �لتو��ص��ل ب��ن �لنجمت��ن وبالت��ايل 
ال حقيق��ة مل��ا يتّم �لت��د�ول به، يف ظّل حت�ص��ر �ألبومها 

�جلديد �ملرتقب �صدوره مطلع �لعام 2018

بع��د ن�رسه��ا �ص��ورة طريف��ة البنته��ا حتت�ص��ن و�لده��ا 
خ��الل �لنوم، �صاركت �لنجم��ة �للبنانية �صرين عبد�لنور 
جمهوره��ا ب�صورة كاملة البنتها للم��رة �الوىل. ون�رست 
�صري��ن �ملقط��ع �لطريف عل��ى "�ن�صتغ��ر�م" وظهرت فيه 
م��ع �بنتها تاليا، معتم��دة على �ميوجي �لغ��ز�ل، الإخفاء 
تفا�صي��ل وج��ه �بنتها ب�ص��كل كام��ل، �إال �ن ذلك مل مينع 
�جلمه��ور من �لتغ��زل بجماله��ا. وبدت �لطفل��ة يف غاية 
�لطر�ف��ة و�لعفوي��ة، حي��ث ردت عل��ى �ص��وؤ�ل و�لدته "�صو 
عم تعملي توتين��ا؟"، وقالت برب�ءة "عم برق�ض دربكة". 
ل��رد عليها و�لدته��ا با�صتغر�ب: "�صو يعن��ي عم ترق�صي 
دربك��ة"، فاأجابتها: "ع��م برق���ض الالال"، ورق�صت بكل 

طر�فة.

�نقلب��ت �صي��ارة �ملخ��رج �أحمد �صفي��ق منذ �صاع��ات قليلة 
باأكتوب��ر �أثن��اء ذهاب��ه ملوق��ع ت�صوي��ر م�صل�صل��ه �جلديد 
"عائلة �حلاج نعمان"، للفنان �ل�صورى تيم �حل�صن، و�لذى 
يو��صل ت�صويره باحلى �لريفى مبدينة �الإنتاج �الإعالمى.
  وق��ام منت��ج �لعم��ل �صادق �ل�صب��اح باالطمئن��ان على 
�صفيق من مقر �إقامته حاليا بلبنان، عندما علم من �إنتاج 
�مل�صل�صل باحلادث، ف�صال عن عدد كبر من �لفنانن �لذين 
بادرو� باالطمئنان على �ملخرج. يذكر �أن م�صل�صل "عائلة 
�حلاج نعم��ان"، يو��صل �صناعه ت�صوي��ره منذ 3�أ�صابيع، 
ويت��وىل بطولت��ه كل من تّيم ح�صن، ي���رس� �للوزى، �صالح 
عب��د هلل، �أحم��د بدي��ر، �صهر �ل�صاي��غ، هبة جم��دى، حازم 
�صم��ر، �صفاء �لطوخى، حم�صن من�ص��ور، فاطمة �لنا�رس، 

لقاء �صويد�ن، مرنا نور �لدين، منال �صالمة.

املغنية االمريكية تايلور �سويفت حتطم الرقم القيا�سي باغنيتها اجلديدة وحت�سد 54 مليون م�ساهدة خالل �ساعات قليلة 

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامر� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

تربع��ت �ملمثلة �الأمريكية �ل�صه��ر �صاندر� بولوك مببلغ مليون 
دوالر لل�صليب �الأحمر من �أجل م�صاعدة �صحايا �إع�صار هاريف 
�ل��ذي �رسب والية تك�صا���ض �الأمريكية. وقال��ت �صاندر� ملجلة 
بيب��ول �الأمريكي��ة: "�إنني ممتنة لقدرتي على فع��ل ذلك. علينا 
جميع��ًا �أن نوؤدي دورنا". و�أ�صاف��ت �صاندر� �أنه على �لرغم من 
�أن �أمري��كا قد تكون منق�صمة �صيا�صيًا، �إال �أنه حان وقت تنحية 
�خلالف��ات و�لوقوف �صوي��ًا مل�صاعدة �ل�صحاي��ا. وكانت جنمة 
تلفزيون �لو�قع كري�ض جيرن �أعلنت �أم�ض �لثالثاء �أنها وبناتها 
كورتني وكي��م وكلوي وكيند�ل وكيل��ي �صيقدمن تربعا بقيمة 
500 �ألف دوالر من �أجل جهود �الإغاثة يف والية تك�صا�ض �لتي 
�رسبه��ا �إع�صار هاريف. كما د�ص��ن �ملمثل كيفن هارت حملة 
عل��ى �صفحته على موق��ع �ن�صتغر�م مل�صارك��ة �ل�صور من �أجل 

حث �مل�صاهر على �لتربع ب� 25 �ألف دوالر جلهود �الإغاثة.
و�أعل��ن �ملمث��ل دو�ي��ن جون�ص��ون "ذ� روك" ع��ن تربعه مببلغ 
25 �أل��ف دوالر. وكتب عل��ى �صفحته على �ن�صتغر�م "مو�طنو 
هيو�صنت حافظ��و� على قوتكم و�إميانكم. �أن��ا و�أ�رستي نعلم ما 

مترون به. �أر�صل لكم حبي".

 م��ا ز�ل ��صم ماي��كل جاك�صون، يه��ز عامل �ملو�صيق��ى و�لغناء وذلك 
بالرغ��م من مرور 9 �أع��و�م على رحيله، و�ليوم �حتفااًل بعيد ميالده 
�ل���59 نقدم 5 حقائق حول �أ�صطورة �لبوب �ل�صهر ال ميكن �أن نغفل 

عنها.
• �صاحب عدد هائل من �جلو�ئز

يعت��رب مل��ك �لب��وب ماي��كل جاك�ص��ون و�حًد� م��ن �أهم جن��وم �لعامل 
و�أكره��م ح�صًد� للجو�ئ��ز، حيث نال جاك�صون �أك��ر من 40 جائزة 
Amer i بيلب��ورد" و13 جائزةجر�مى، �إ�صافة �إىل 26 جائزة"

.  can Music Awards
• يعل��م �لكث��رون �أن ماي��كل جاك�صون �أول فن��ان �أمريكى �أفريقى 
 "Billie Jean"  وه��ى �أغني��ة MTV عر���ض له �أول كلي��ب على
�لت��ى حقق��ت جناح��ا كبر� من��ذ �إطالقه��ا عام 

.1979
• �دخل فئة جديدة مبو�صوعة جيني�ض لالأرقام 

�لقيا�صية
خل��ق ماي��كل جاك�صون فئ��ة جدي��دة متاًما فى 
مو�صوعة جيني�ض لالأرق��ام �لقيا�صية �لعاملية 
بع��د �أن �أ�صب��ح �أكرب فن��ان "متوفى" يح�صل 

على مك�صب مادى.
�ص��ن  ف��ى  كان  قدم��ه  ��صتعر����ض  �أول   •

�خلام�صة
��صتعر����ض  �أول  �أن  �لكث��رون  يعل��م  مل 
قدم��ه ماي��كل جاك�ص��ون كان ف��ى �صن 
�خلام�ص��ة م��ع �أ�صقائ��ه، حي��ث قدم 
 Climb Every" �أغني��ة 

."Mountain
لدي��ه متاثيل فى  •ثال��ث جن��م 

Madame Tussauds
يع��د ماي��كل جاك�ص��ون ثال��ث جنم 
لدي��ه متاثي��ل مبتحف �ل�صم��ع �ل�صهر 
و�صبقوه   ،"Madame Tussauds"

فقط �لفي�ض بري�صلي ومادونا.

نجوم هوليوود يتبرعون لصالح 
ضحايا "هارفي"

5 حقائق مدهشة عن مايكل 
جاكسون 

تواجه صعوبة في 
البحث عن أم كلثوم

يتكفل بعالج طارق فؤاد

قام��ت �لفنانة يا�صم��ن رئي�ض بالك�ص��ف عن �للوك 
�خلا���ض به��ا يف فيلمه��ا �جلدي��د "�لبح��ث ع��ن �أم 
كلث��وم"، ون�رست عدد من �ل�صور و�لفيديوهات على 
�صفحتها �لر�صمي��ة على موقع �لتو��صل �الجتماعي 
في�صب��وك. ك�صف��ت يا�صم��ن رئي���ض خ��الل �لفيدي��و 
ع��ن �صعوب��ة �لتح�ص��ر�ت �لتي تقوم به��ا للتجهيز 
ل�صخ�صية كوكب �ل���رسق �أم كلثوم، لتقوم بتقم�صها 
�ل��ذي �صيت��م عر�ص��ه يف مهرج��ان  خ��الل �لفيل��م 
فيني�صي��ا، ون��رى يف �ل�ص��ور �لت��ي مت �لك�صف عنها 
موؤخ��ر�ً يا�صم��ن رئي�ض وه��ي ب�صخ�صي��ة �أم كلثوم 
تق��ف على �مل�رسح مرتدية مالب�ض فرة �الأربعينات 
�لت��ي �صممه��ا م�صم��م �الأزي��اء �الإيط��ايل ماريانو 

توفانو. 

 �أ�صب��ح �لفن��ان تام��ر ح�صني طرف��ًا يف �أزمة مر���ض �لفنان ط��ارق فوؤ�د، 
وذل��ك بع��د �أن تدخ��ل يف �الأم��ر وعر�ض �لتكف��ل بكاف��ة م�صاريف عالجه 
م��ن �لتهاب �الأحبال �ل�صوتية �حل��اد. و�أعلن �خلرب �ملخرج عمر زهر�ن من 
خ��الل ح�صابه على �لفي���ض بوك، ليطمئن �جلميع ب��اأن تامر ح�صني حتدث 
مع ط��ارق فوؤ�د بنف�صه و�صتتجه �الأمور نح��و �الأف�صل. و�أق�صم �ملخرج على 
�أن تام��ر ح�صن��ي ال يعرف �إطالقًا باأن��ه �صيعلن �خلرب للجمي��ع يف من�صور، 
طالب��ًا من �جلمهور عدم ن�رس من�ص��ور�ت تظهر �لو�صط �لفني ب�صورة �صيئة، 

الأن �مل�رسين ماز�لو� بخر وي�صاعدون �لبع�ض.
�ملخرج عمر زهر�ن يعلن تكفل تامر ح�صني مب�صاريف عالج طارق فوؤ�د

وكان طارق فوؤ�د قد حتدث عن مر�صه خالل لقاء �رسيع يف برنامج "عرب 
وود"، �أك��د م��ن خالل��ه �أنها يعاين من��ذ فرة من �لتهاب ح��اد يف �الأحبال 
�ل�صوتي��ة منعه من �لغناء، وب�صبب غالء م�صاريف عالجه قرر �الجتاه �إىل 

�لتلحن.

�أح��د يناف�صه، يتمتع ب�صوت ممتع وقدرة على غناء كل �الألو�ن، 
و���رّسه يف ب�صاطت��ه وتو��صع��ه. ذك��ي يف �جابات��ه وال ياأخ��ذ 
�لديبلوما�صي��ة منهًجا ي�صر عليه، ب��ل يعطي ر�أيه بكل �رس�حة 

من دون جتريح بزمالئه من �لو�صط نف�صه.
عن غ�ص��ب �ل�صعب �لتون�صي من �صرين عب��د �لوهاب، و�أزمتها 
�الأخ��رة مع �لفنان عمرو دي��اب، وعن �صبب عدم م�صاركته يف 
برنام��ج "ذ� فوي���ض" مبو�صمه �لر�ب��ع، كان ل�"�صيدتي نت" هذ� 

�للقاء �ل�رسيح و�لعفوي مع �صابر :
� عل��ى �صعي��د �إحي��اء �حلفالت يف  *ه��ل تعت��رب نف�ص��ك مق�رّسً

لبنان؟
� يف �أن �أك��ون يف �ملكان و�لوقت  i ال �أب��ًد�، ب��ل �أنا حري�ض جدًّ
ا يف  �ملنا�صب��ن. و�أت�رسف باإحياء �حلفالت يف لبنان، خ�صو�صً
ح��ال كان كل �صيء منّظًما ب�ص��كل جيد، وعلى درجة عالية من 

�الحر�فية ..
*�أي��ن يج��د �صاب��ر نف�ص��ه �أك��ر يف �حلف��الت �خلا�ص��ة �أم يف 

�ملهرجانات �لكبرة؟
i �أجد روحي يف �ملهرجانات �أكر ويف �حلفالت �جلماهرية، 
الأنه��ا ت�صتهوين��ي �أكر م��ن �لغناء يف �صتودي��و، �أو يف برنامج 

تلفزيوين.
*�لي��وم، �لع��ن �صاخ�صة عل��ى "ذ� فوي�ض" وعل��ى جلنة �حلكم 

�جلديدة، ما تعليقك؟
i نع��م، كل �لعي��ون �لي��وم �صاخ�صة عل��ى "ذ� فوي���ض" وجلنة 
ا كان هوؤالء �لفنانون، نتمى �أن يكونو� خًر�  �حلكم �جلديدة. و�أيًّ
للربنام��ج و��صتمر�ًر� للنجاح �لذي �صبقناهم �إليه، وال ي�صعنا �إاّل 

�أن نتمنى �لتوفيق لّلجنة �جلديدة.
*م��ا �لذي جع��ل كالًّ من �صاب��ر وكاظم �ل�صاه��ر و�صرين عبد 

�لوهاب، يقررون عدم �ال�صتمر�ر يف �لربنامج؟
i لي���ض هن��اك من �صب��ب رئي�صي بق��در ما هو �صب��ب تنظيمي، 
و�أ�صع��ر �أنه يج��ب �أن يكون هناك جتديد. وعالقتن��ا باإد�رة "�م 
بي �ص��ي" طيبة وم�صتمرة لليوم، كي نغلق باب �لتاأويالت مّمن 
ا �نتهى  يقول �إّن هناك م�صاكل مع �ملحطة. وتابع: "�أنا �صخ�صيًّ

عق��دي، و�أنا �أتكلم عن نف�صي م��ن دون �التفاق ب�صفة مبا�رسة 
مع �صرين �أو كاظم، �صعرنا �أنه حان �لوقت ليكون هناك وجوه 

ا على �ل�صا�صة. جديدة، كي ال نكون "كارت حمروق" خ�صو�صً
*ما هو تعليقك على ما ح�صل مع �صرين يف �أزمتها مع �ل�صعب 

�لتون�صي، يف ما خ�ض مزحة "�لبقدون�ض"؟
� الأنه��ا و��صح��ة وعفوي��ة وت�رسفاته��ا  i �أح��ب �صري��ن ج��دًّ
 take it or leave" ب�صيط��ة، و�صري��ن تنطبق عليها مقول��ة
it" نحب فنها وعفويتها و�ح�صا�صها �لعايل، ومل ت�صّبه تون�ض 
ب�"�لبقدون���ض"، وم��ا قالته هو ع��ن ل�صان �بنته��ا ويجب �أن ال 

نعطي �ملو�صوع �أكرب من حجمه ".
وتاب��ع: "ال �أح��د يتطاول على بل��ده �و �أي بلد عرب��ي، و�صرين 
لي�ص��ت غبية لتقع يف هذ� �لفخ، ولك��ن هي تلقائية. و�ملو�صوع 

�نتهى عند �لنا�ض على ما �أظن".
*هل قدمت ل�صرين �أي ن�صيحة يف ما خ�ّض �أزمتها مع �لفنان 

عمرو دياب؟
i �رس�ح��ة مل �أتكل��م معها حول هذ� �ملو�ص��وع، ولكن يجب �أن 

��ا، وما مل �أحبه  ا وخا�صًّ يبق��ى �أّي خ��الف بن �لفنان��ن د�خليًّ
ه��و �الإ�صع��اع �ل�صلبي �لذي �أخ��ذه خالفهم��ا، الأّن �صرين لديها 
ا لدي��ه مكانته وتاريخه. ويجب �أن نقّدر  مكانته��ا، وعمرو �أي�صً
عطاء وتاريخ بع�صنا �لبع�ض، وهو لي�ض عتًبا بقدر ما يجب �أن 

ناأخذ �حلذر يف عالقاتنا مع �أ�صحابنا و�أ�صدقائنا".
وتاب��ع: "متاأكد لو مت لقاء �صرين وعمرو مع بع�صهما �لبع�ض، 
�صي�صح��كان عل��ى تفاهة ما ح�ص��ل". لذ�، �أنا�صدهم��ا �ن يكون 
لديهما رحابة �صدر وتفكر �صليم، وال يكونا يف نز�عات هم يف 
غًن��ى عنها، و�أن يكونا قدوة للفنانن و�لفانز �لذين يحبونهما، 

و�إن �صاء �هلل يكون هذ� �ملو�صوع قد �نتهى.
*�صاب��ر حققت �لكثر من �الأحالم خالل م�صرتك �لفنية، ولكن 

ما هو �حللم �لقريب �لذي تتطلع �إليه؟
i )ممازح��ًا( طبًع��ا لن �أ�صع��د �إىل �ملريخ. �أتطّل��ع �إىل �أن يكون 
عن��دي "Mega Spectacle"، و�لت��ي تعن��ي �صناعة �أخرى 
للفن بروؤية وتفكر جديدين. و�أمتنى �أن يح�صل هذ� �الأمر معي 

يف �ل�صنو�ت �ملقبلة.

صابر الرباعي: هذا ما أطلبه من شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب ولهذا السبب غادرت "ذا فويس" ياسمين تامر 
حسني

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 .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 
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