
كاظم الساهر يحتفل بعيده الـ60 

فيفي عبده تغادر"البيت الكبير"

روبي تبدأ "بالعيار ناري" 

دينا ترد على هجوم لوسي

الفنان العراق��ي كاظم ال�صاهر من موالي��د مدينة املو�صل 
العراقي��ة ع��ام 1957  و�صاح��ب التاري��خ الطوي��ل م��ن 
النجاح��ات وق��دم العدي��د م��ن االلبوم��ات الغنائي��ة التي 
الق��ت �صدى وا�صع من املعجبني ويعترب من اأهم املطربني 
الع��رب على ال�صاحة حاليا، ويف عامه ال�صتني اليزال ي�صع 
موهب��ة ووهج��ا وتاألقا وحبا ،ع��رف باأحرتام��ه وتقديره 
للمراأة وتغنى دائما بحبها وحث على وجوب احرام عقلها 

وتقديرها 
ب��داأت الته��اين والتربي��كات تتهاف��ت عل��ى القي���ر م��ن 
اال�صدق��اء والفنان��ني العراقي��ني والع��رب وم��ن معجبيه 
وحمبي��ه اي�صا متمنني ل��ه دوام ال�صح��ة والنجاح والعمر 

املديد واملزيد من االعمال املتميزة .

 اأث��ار اعت��ذار الفنان��ة امل�ري��ة فيف��ي عب��ده ع��ن ع��دم 
امل�صارك��ة يف بطول��ة م�صل�ص��ل "البي��ت الكب��ر" للمخ��رج 
حمم��د النقلي ت�صاوؤالت عديدة، ال�صيما اأنها اأبدت اإعجابها 
بالدور، بح�صب ت�ريحات من�صوبة اإليها. وقال م�صدر من 
داخ��ل امل�صل�صل اإن فيف��ي اعرت�صت على م�ص��اواة م�صاحة 
دوره��ا باأدوار زمياتها البط��ات، وحتديداً لو�صي ودينا، 
حي��ث طلبت زيادة عدد م�صاهدها، وهو ما قوبل بالرف�ض 
م��ن املخرج واجله��ة املنتجة، مما دفعه��ا لاعتذار، حيث 
تعاق��دت جهة االإنتاج مع الفنانة �صو�صن بدر لتاأدية الدور 
نف�ص��ه. وي�ص��ارك يف بطولة "البيت الكب��ر" رمي البارودي 
وكلودي��ا حنا واأحمد عب��د العزيز ومن��ذر رياحنة وطارق 

�صربي وكوكبة من النجوم، من تاأليف اأحمد �صبحي.

تبداأ النجم��ة روبي ت�صوير فيلمه��ا ال�صينمائي اجلديد 
"عي��ار ناري" مع الفنان اأحم��د الفي�صاوي، واملخرج 
ك��رمي ال�صن��اوي، اأكتوب��ر املقب��ل، حيث قال��ت النجمة 
روبي اإنها تعكف حاليا عل��ى قراءة الن�ض ال�صينمائي 

الذى �صاغه هيثم دبور ا�صتعدادا لبدء الت�صوير.
ويعر�ض ل��� روبي حاليا فى دور العر���ض ال�صينمائية 
فيل��م "الكنز" ق�ص��ة �صينمائية واإخ��راج �ريف عرفة، 
�صيناري��و وح��وار عب��د الرحي��م كم��ال، وي�ص��ارك يف 
بطولت��ه ع��دد كبر م��ن الفنان��ني، منهم حمم��د �صعد، 
حمم��د رم�صان، روبي، هند �ص��ربي، اأحمد رزق، هيثم 
اأحم��د زك��ي، �صو�ص��ن ب��در، اأمين��ة خلي��ل، عب��د العزيز 

خميون، حميى اإ�صماعيل.

 ا�صتنك��رت الراق�ص��ة امل�ري��ة دين��ا، تعلي��ق مواطنته��ا 
لو�صي عل��ى ت�ريحاتها ع��ن اإمكانية ح�ص��ول الراق�صة 
املبتدئة يف دبي على 30 األف دوالر كراتب �صهري، حيث 
اأك��دت لو�صي اأن ه��ذا الرقم مبال��غ فيه، م�صيف��ة بقولها: 
"ت�ريح��ات دين��ا بتعملنا م�صاكل". وقال��ت دينا، اإنها 
اأدل��ت به��ذا الت�ري��ح تعليقًا عل��ي اإع��ان مت تداوله عرب 
"في���ض بوك"، يفيد برغبة اأح��د الفنادق يف دبي التعاقد 
م��ع راق�صات م�ري��ات مقاب��ل 60 األ��ف دوالر �صهريًا، 
حي��ث اأو�صح��ت اأن��ه ميك��ن للراق�ص��ة املبتدئ��ة احل�صول 
على 30 األ��ف دوالر، بواقع األف دوالر يف الليلة الواحدة.  
واأ�صاف��ت: "م��ا ال��ذي ي�ص��ر لو�ص��ي يف كام��ي؟"، ومن 
الطبيعي اأن تتقا�صى الراق�صة هذا املبلغ، الأنها لن ت�صافر 
اإىل دب��ي وتتقا�صى 100 دوالر يف الليل��ة الواحدة مثًا، 

فهذا كام غر معقول على االإطاق
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

اأث��ارت �ص��ور الفنانة يا�صمني �ص��ربي االأخرة ج��داًل وا�صًعا 
عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي، حت��ى اإّن البع���ض اأطلق 
عليها "كيم كاردي�صي��ان العرب".. يا�صمني مل ترد على اللقب 
اجلدي��د ال��ذي ح�صلت عليه م��ن بع�ض رواد مواق��ع التوا�صل 

ا "تويرت". االجتماعي وخ�صو�صً
احلقيقة اأّن يا�صمني مل تكن اأول فنانة حت�صل على هذا القلب، 
فق��د �صبقه��ا عدد من النجم��ات العرب، منه��ّن: �صما امل�ري 
التي ا�صُتهرت بكونها "كيم كادي�صيان امل�رية"، وهو اللقب 
الذي اأعلنت �صما متردها عليه، موؤكدة يف ت�ريحات خا�صة 
ل�صيدتي ن��ت، اأنها اأجمل واأحلى من هذه الفنانة، وال تقبل اأن 

تكون الن�صخة العربية منها.
��ا واحدة م��ن اأوائل   الفنان��ة ال�صاب��ة مريه��ان ح�ص��ني اأي�صً
احلا�صات على اللقب، وذلك بعد بع�ض اجلل�صات الت�صويرية 
الت��ي اأبرزت فيها مريهان بع���ض مفاتنها اجل�صدية بطريقة 

كيم كاردي�صيان نف�صها، ما دفع البع�ض ملنحها هذا اللقب.
��ا ثم��ة م��ن �صّبهه��ا بالنجمة  املطرب��ة ال�صعبي��ة اأمين��ة، اأي�صً
العاملي��ة، بعد طّلة له��ا ارتدت فيها ماب���ض �صبيهة مباب�ض 
كي��م، وظه��رت بت�ريح��ة ال�صع��ر نف�صه��ا، م��ا جع��ل البع�ض 

يتعامل معها باعتبار اأنها تقّلد كيم .
مري��ام فار���ض م��ن جانبه��ا، مل تنُج م��ن فخ تقلي��د النجمة 
العاملي��ة، وذلك خال فرتة حملها حيث ظه��رت بلوك، ي�صبه 

متاًما ذلك الذي اعتادت كيم الظهور به خال فرتة حملها .
فيم��ا مت توجي��ه التهمة عينه��ا للفنانة ابت�ص��ام ت�صكت جنمة 
برنام��ج �صت��ار اأكادمي��ي، الت��ي �صارك��ت جمهوره��ا �صورة 
بالل��وك نف�صه، ال��ذي �صبق وظهرت به جنم��ة تلفزيون الواقع 

كيم كاردي�صيان، ما دفع معجبيها الّتهامها بتقليدها.

بح�ص��ور جنوم املجتمع والفن امل�ري يكرم املركز القومي 
للم�رح واملو�صيق��ى والفنون ال�صعبية الفنان��ة القديرة ليلى 

طاهر بامل�رح القومي 
وخ��ال االحتفالي��ة تق��دم فيه��ا الفرق��ة املو�صيقي��ة الدائمة 
باملرك��ز جمموعة اأغاين من تراثنا الغنائي ويتم عر�ض فيلم 
ت�صجيل��ي من اإنتاج املرك��ز القومي للم���رح يتناول م�صرة 
الفنانة ليلى طاهر، باالإ�صافة اإىل اإقامة معر�ض م�صتن�صخات 
الأب��رز االأعمال امل�رحي��ة التى قدمتها الفنان��ة ليلى طاهر، 
واإه��داء ح�ص��ور احلفل كتاب ي���رد رحلة عط��اء ليلى طاهر 

امل�رحية اإعداد املوؤرخ امل�رحي الدكتور عمرو دوارة.
يح�ر احلفل جمموع��ة من الفنانني والفنان��ات الذين اأثروا 
الف��ن امل���رى منهم �صي��دة امل���رح العربى �صميح��ة اأيوب، 
واأ�رف زكى، والفنانة القديرة فردو�ض عبد احلميد، والنجمة 
�صه��رة، و�صري��ن، والقديرة مديحة حم��دى، واملخرج الكبر 
حمم��د فا�صل، واملخ��رج القدير عب��د الغنى زك��ى، والدكتور 
كم��ال الدين عيد ،والقدي��ر اأحمد عبدال��وارث، والرائعة رجاء 
ح�ص��ني ،والدكت��ور ح�ص��ن عطي��ة رئي���ض املهرج��ان القومى 
للم�رح،والفن��ان القدير اأ���رف عبد الغف��ور، والرائع طارق 
د�صوقى، والفنانني حممد اأبو داوود وحممد ريا�ض، والفنانة 
ع��زة لبي��ب، واأحم��د خلي��ل، واأم��ال رم��زى، وخال��د الذهبى، 
والنج��وم اأحم��د �صام��ة، و�ري��ف �صام��ة، وناه��د ر�ص��دى، 

وعفاف ر�صاد، وغرهم.

هؤالء الفنانات يتنافسن على 
لقب "كيم كارديشيان العرب"

تكريم "السنيورة"
 ليلى طاهر

وأول حفل في األردن عبد الفتاح تنهار قبل 
زفافها

ت�صتعد �ركة "مومينت ايفن��ت" الفتتاح فرعها اجلديد باالأردن، 
وله��ذه املنا�صبة �صتقيم جمموعة من احلفات يف �صاحة العبديل 

مع جمموعة من جنوم الوطن العربي.
و�صتقي��م ال�رك��ة حف��ًا غنائًي��ا للفن��ان االأردين جعف��ر وال�صاب 
خال��د والنج��م اللبن��اين ملح��م زي��ن والنجم��ة جنوى ك��رم، كما 
�صتحي��ي اأي�صًا الفنانة ال�صورية ن�رين طاف�ض، اأول حفلة غنائية 
لها.بدوره��ا، ن���رت طاف���ض �ص��ورة لها وعلق��ت عليه��ا قائلة: 
"بي�صع��دين اإن��و طل ب��اأول حفل اإللي مبا���ر بانطاق واحد من 
اأه��م املهرجان��ات العربية مهرج��ان مومينتز ب��االأردن احلبيبة 
م��ع جمموعة من اأملع و اأهم جنوم بالعامل العربي مع ملك الراي 
ال�صاب خالد و�صم���ض الغنية جنوى كرم وال�صوت اجلبلي الذهبي 
ملح��م زين .. كونوا عاملوعد معي ان��ا وال�صاب خالد يوم اجلمعة 

�صتة اأكتوبر بعمان".

دخلت جنمة م�رح م�ر اإ�راء عبد الفتاح يف نوبة من البكاء ال�صديد قبل 
�صاع��ات قليلة م��ن موعد حفل زفافها. وذكر موق��ع "بوابة فيتو" اأن �صبب 
ذل��ك ه��و ت�ريب �صور م��ن كوالي�ض جتهيزات احلفل ع��رب مواقع التوا�صل 

االجتماعي.
ونق��ل املوق��ع عن مقرب��ني منه��ا قولهم اإنه��ا �صع��رت بغ�ص��ب �صديد بعد 
م�صاهدتها ال�ص��ور التي جمعتها وعري�صها الفن��ان حمدي املرغني اأثناء 

ا�صتعدادهما للحفل.
واأ�ص��ار اإىل اأنها فقدت ال�صيطرة على اأع�صابها وت�صاجرت مع القّيمني على 

الفندق حيث اأقيم احلفل.
ولف��ت اإىل اأنها تفوه��ت ببع�ض االألفاظ النابية قب��ل اأن جته�ض يف البكاء. 
وقال��ت: "فرحي باظ الفرح باظ. اأنا جاي��ة اأعمل فرحي يف اأكرب فندق يف 
م���ر عل�ص��ان الفانز ييجوا ي�ص��وروه. اأنا كنت عملت��ه يف ال�صارع. عاوزة 

اأ�صوف حد معرفهو�ض دخل الفرح ه�صتكيكوا ل�رطة ال�صياحة".

مو�ص��م ناري م��ن برنام��ج The Voice انطل��ق ت�صويره 
يف ا�صتديوه��ات MBC يف ب��روت، كل �ص��يء يوح��ي اأّن 
اإيقاع احللقات �صيك��ون م�صّوقًا، من اختيار املدربني اجلدد 
للربنامج، اإىل الره��ان الذي تخو�صه املحّطة بتقدمي مو�صم 
راب��ع ال ي�صبه املوا�صم املا�صية، من خ��ال تغير املدّربني 

رغم �صعبّيتهم وا�صتبدالهم بنجوم جدد.
التوليف��ة بدت موّفقة، حيث كان املوؤمت��ر بروفا عّما ينتظر 

امل�صاهدين على ال�صا�صة.
حمم��د حماق��ي امل�ص��امل اخلج��ول، حماول��ة م��ن املحط��ة 
لتعوي���ض غي��اب الفن��ان كاظ��م ال�صاه��ر مع ف��ارق اخلربة 
واجلماهري��ة، فحماقي القادم اإىل عامل برامج الهواة للمّرة 
االأوىل، يح�ص��ب له اأّنه وجه غر م�صتهل��ك اإعاميًا، ويح�صب 
علي��ه اأّن��ه يواجه ثاث��ة فنانني لهم خ��ربة طويلة يف جلان 

التحكيم يخو�ض اأمامهم اختباراً �صعبًا.
عا�ص��ي احل��اين، العائ��د مبو�ص��م راب��ع، �صل��ة الو�صل بني 
زمائ��ه اجلدد، وال�صيغ��ة القدمية للربنام��ج، بقاوؤه يف "ذا 
فوي���ض" يبع��ث �صع��وراً اأّن امل�صاه��د اأمام مو�ص��ٍم جديد من 

الربنامج، ال اأمام برنامج جديد.
الي�ص��ا ال�ريحة العفوية اجلريئ��ة، تقول كلمتها ومت�صي، ال 
تعب��اأ باالنتق��ادات، تعليقاتها يف مكانها، قا�صي��ة اأحيانًا، 
يح�ص��ب لها اأّن تعليقاته��ا ال تخ�صع الأ�صل��وب املناكفة وال 
املجامل��ة. اأح��ام، القادم��ة م��ن برنام��ج "اأراب اأي��دول"، 
الظريف��ة الت��ي ت�صف��ي اأج��واًء م��ن امل��رح عل��ى الربنامج، 
الق��ادرة على اختيار مفرداتها بحرفي��ة عندما يتعّلق االأمر 
بتقيي��م امل�صرتك��ني، امل�صاك�ص��ة الت��ي ت�صع��رك اأن ال�صا�ص��ة 
ملكها تق��ول فيها ما ت�صاء �صاعة ت�صاء دون اعتبار للقواعد 

والقوانني.
-وقائع املوؤمتر

كانت اأ�صماء املدّربني االأربعة قد ت�ّربت اإىل ال�صحافة قبل 
اأيام من عقد املوؤمتر، مل يكن ثمة مفاجاآت.

املتح��دِّث الر�صم��ي باإ�ص��م جمموع��ة MBC م��ازن ح�ايك 

اأعل��ن يف بداي��ة املوؤمت��ر اأن تبدي��ل املدّرب��ني اأم��راً معتمداً 
يف الن�ص��خ االأجنبية، كم��ا اأعلن عن ا�صتم��رار النجوم كاظم 
ال�صاه��ر ونان�ص��ي عج��رم وتام��ر ح�صني يف املو�ص��م الثاين 

.The Voice Kids املقبل من
وقال اإّن ثمة مفاو�صات كانت جتري بني املحطة واأكرث من 
فن��ان، واأن اأحداً من الفنانني مل ي�ص��ع فيتو على ا�صم فنان 

."MBC اآخر يرف�ض م�صاركته اللجنة، "ال فيتو على
عا�صي احلاين يف املوؤمتر لعب دور االأخ االأكرب، بدا مرتاحًا 
على كر�صيه، قال اإن ما ي�صاع عن اأن املحطة خف�صت اأجور 
مدّرب��ي الربنامج ما دفعهم اإىل االن�صحاب اأمر غر �صحيح، 
موؤك��داً اأن��ه لو مل يكن ثمة تقدير م��ن املحطة ملا كان اليوم 
يف حمله. اأحام التي اعتاد اجلمهور م�صاهدتها يف برنامج 
"اأراب اأي��دول" بدا ح�صورها م�صتغربًا يف "ذا فوي�ض"، كل 
االأ�صئلة كانت تدور حول املقارنة بني الربناجمني، رف�صت 
اأح��ام اعتبار برناجمه��ا اجلديد اأهم، اإال اأنه��ا اأكدت اأنه لو 
قّي��د لها االختيار بينهما الختارت "ذا فوي�ض" الأنها جتل�ض 
عل��ى كر�صيه اليوم. وقالت اإنه��ا �صت�صتفيد من االأخطاء التي 

كانت ت�صاهدها يف الربنامج، وتتعلم منها لتتفاداها.
الي�ص��ا قال��ت اإن ثم��ة كيمي��اء بينه��ا وب��ني زمائه��ا يف 
الربنام��ج، واإنه��ا كان��ت �صعيدة بوج��ود اأح��ام على وجه 
اخل�صو���ض، واأكدت اأن ثمة عاقة �صخ�صية جتمعهما و�صبق 
والتقيت��ا يف منا�صب��ات ع��دة، موؤك��دة اأن اأي اخت��اف يف 
وجهات النظر �صيكون فنيًا فح�صب، و�صي�صاهده امل�صاهدون 

على ال�صا�صة.
م�صاهدات من املوؤمتر

-املوؤمتر جاء بعد اأيام من وفاة �صقيقة عا�صي، وقد حتامل 
ه��ذا االأخر على جراحه وح�ر اإىل املوؤمتر، وحاول اإ�صاعة 

جٍو من املرح، رغم اأّن احلزن كان باديًا يف عينيه.
-حممد حماقي بدا خجواًل ومل يكن ثمة الكثر ليتحّدث به، 
وكان ثم��ة هم���ض اأّنه ُيخ�صى اأن يك��ون احللقة االأ�صعف يف 
الربنام��ج، بينم��ا راأى البع�ض االآخر اأّنه ق��د يكون مفاجاأة 

هذا املو�صم
-مل يخ��ُل املوؤمتر م��ن مناكفات خفيفة ب��ني الي�صا واأحام 
م��ن جهة وب��ني بع�ض ال�صحافيني من جه��ة ثانية، مرّدها 

العاقة املتوّترة بني الطرفني.
-اأعل��ن مازن حايك اأن انطاق برنامج "ذا فوي�ض" �صيكون 
يوم ال�صبت 2 دي�صمرب بينما يبداأ عر�ض "ذا فوي�ض كيدز" يف 

�صهر مار�ض 2018.
_اأكد حاي��ك اأن برنامج "اأراب اأيدول" لن يعر�ض يف املدى 
املنظ��ور، اأم��ا اأحام فلم حت�ص��م اأمرها م��ن م�صاركتها فيه 

موؤكدة اأّن االأمر يح�صم يف حينه.
-اأح��ام قالت اإّن اأكرث �صخ�صية لفتتها يف املوا�صم ال�صابقة 
كان��ت �صخ�صية �صرين عب��د الوهاب بعفويته��ا وو�صفتها 

ب�"�صكرة" الربنامج.
- �صيقّدم برناجم��ي "ذا فوي�ض" و"ذا فوي�ض كيدز" ناردين 

فرج واملذيع بدر اآل زيدان.
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�خلا�����ص	بن����ا,	و�أي�سًا	�لدخول	�إىل	�أي	�سفحة	وقر�ءة	تعليقات	�لقر�ء	حول	خرٍب	�أو	برنامٍج	معني	
و�أي�س����ًا	كتاب����ة	�آر�ئك	�خلا�سة,	كما	ميكنك	م�ساركة	�خلرب	�أو	�إعادة	ن�سره	على	ح�ساباتك	�خلا�سة	
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