
سبب خالف شيرين وانغام

دمية ألحالم ب25 دوالر 

روبي تعتذر عن "كارما"

أمل حجازي توجه رسالة للجميع!

حالة من اجلدل مازالت ت�صاحب اأغنية "اكتبلك تعهد" 
الت��ي تاألق��ت به��ا الفنان��ة اأنغ��ام يف األبومه��ا الأخري 
"اأحالم بريئة"، ليكون اآخر ما تردد ب�صاأنها باأن كلمات 
الأغنية كان��ت موجهة يف البداية للفنانة �ص��ريين عبد 
الوهاب. حيث ك�ص��ف الفن��ان طارق فوؤاد يف حواره يف 
برنامج "�ص��بايا اخلري" اأنه عندما ات�صل ب�صريين عبد 
الوهاب من اأجل اأن يلحن لها، اأجابته باأن ال�صاعر بهاء 
الدي��ن حممد �ص��وف يتحدث معه ب�ص��اأن كلم��ات اأغنية 
جدي��دة، وبالفعل هاتف��ه وعر�ض علي��ه تلحني كلمات 
اأغني��ة "اكتبلك تعهد". واأ�ص��اف طارق ف��وؤاد باأنه حلن 
الأغنية وعر�ص��ها على �ص��ريين عبد الوهاب، اإل اأنها مل 

تكن مهتمة بالتفا�صيل ومل تخربه عن راأيها، 

تداول م�ص��تخدمون ل�ص��بكات التوا�صل الجتماعي �صورة 
دمي��ة على �ص��كل النجم��ة الإماراتية اأحالم، م��ن دون اأي 
تعلي��ق لالأخ��رية على املو�ص��وع حت��ى اللحظ��ة. وحتمل 
وو�ص��عها  اخلليجي��ة،  باملطرب��ة  كب��رياً  �ص��بها  الدمي��ة 
الك�ص�ص��ورات ال�ص��بيهة بالت��ي ت�ص��عها اأح��الم، كالت��اج 
والأقراط. واأثارت الدمية جدًل وا�صعًا بني امل�صتخدمني، اإذ 
ت�صاءلت التعليقات حول ما اإذا كانت �صتطرح يف الأ�صواق 
اأم اأنه��ا جمرد من��وذج خا�ض، بينما اأّك��د معلقون اآخرون 
اأن الدمي��ة موجودة فعاًل ون�رشوا �ص��ورها. وكانت اأحالم 
�ص��غلت "تويرت" عرب مزح��ة اأطلقتها حي��ال اأحد اجلوالت 
اجلدي��دة بعفويتها املعهودة. وغّردت: "كنت اأبي ا�ص��رتي 
اليفون اجلديد لكن الب�ص��مة بالوجه. و�ص��و بي�صمنلي لو 

حد حط موبايلي عالقمر وافتحه.. مدري اح�ض �صعبة".

اعتذرت الفنانة امل�رشية روبي عن امل�ص��اركة يف 
فيلم "كارما" للمخرج خالد يو�ص��ف، رغم اإبدائها 
موافقتها املبدئية عليه وقت تلقيها عر�صًا ب�صاأنه 

قبل اأ�صابيع عدة.. 
وقال م�ص��در م��ن داخل الفيل��م، ، اإن روب��ي اأبدت 
حتفظه��ا علي اأح��د م�ص��اهد العمل، ورغ��م طماأنة 
خالد يو�ص��ف لها ب�ص��اأنه، اإل اأنها ف�صلت العتذار 
ب�ص��كل نهائ��ي، خا�ص��ة واأنه��ا مرتبطة بت�ص��وير 
فيل��م "عيار ناري"، املق��رر اأن تبداأ ت�ص��وير اأويل 

م�صاهدها فيه اأكتوبر املقبل.
فيلم "كارما" من بطولة عمرو �ص��عد وح�صن حرب 

وجاري ال�صتقرار على باقي الأبطال.

قلي��ل  من��ذ  حج��ازي  اأم��ل  اللبناني��ة  النجم��ة  ن���رشت   
�ص��ورة جدي��دة لها ع��رب ح�ص��اباتها على مواقع التوا�ص��ل 
الجتماع��ي، حي��ث ظه��رت باحلج��اب واأرفق��ت املن�ص��ور 
بتعلي��ق وجهته للجميع.  وكتب��ت اأمل حجازي يف تعليقها 
امل�ص��احب لل�ص��ورة: "اأنا فخ��ورة جداً.. واأح��ب حجابي"، 
حي��ث اعتم��دت اإطالل��ة احلجاب املرف��وع وزينت��ه بقطعة 
اك�ص�صوار كري�صتالية، وزينت وجهها مبكياج هادىء األوانه 
م�صتوحاة من األوان اإطاللتها الرئي�صية نف�صها.  وكانت اأمل 
حج��ازي قد فاج��اأت اجلميع بخرب اإعالن ارت��داء احلجاب، 
حيث تعر�ص��ت وقته��ا لردود اأفع��ال متباني��ة، مما جعلها 
ت�صدر من�ص��وراً مطوًل منذ اأيام قليلة ت�رشح فيه اأنها ت�صعر 
بالراح��ة النف�ص��ية بعد ارتدائه��ا احلجاب، واأنها ل ت�ص��عى 

لإثارة اجلدل ول تقبل النتقادات والردود املتع�صبة. 

ن�ضرت مغنية البوب ال�ّضابة �ضيلينا غوميز �ضورًة تظهر فيها مع �ضديقتها املقّربة فران�ضا راي�ضا يف امل�ضفى وهي تخ�ضع لـ "زرع كلى" تربعت 
بها فران�ضا لها  

بغداد

44      28 ALJOURNAL
االأراء واملقاالت تعرب عن راأي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�ضحيفة

journaliraq.com

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

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

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

 ح�صد الفيديو كليب اجلديد للنجمة العاملية �صاكريا نحو 4 مليون 
م�ص��اهدة خالل �ص��اعات من ن�رشها الأغنية عرب قناتها الر�ص��مية 
على يوتي��وب، حتت عنوان "Perro Fiel" )الكلب الويف(، حيث 
ظهرت كعادتها بلوك جريء يربز مفاتن ج�صدها. و�صارك �صاكريا 
اأغنيته��ا اجلدي��دة "كل��ب ويف"، الريجيتون بويرتوريكي الأ�ص��ل 
نيك��ي ج��ام يف اأول تع��اون بينهما. وج��رى ت�ص��وير الفيديو يف 
مدينة بر�ص��لونة الإ�ص��بانية وينتمي لأحدث األبوماتها "الدورادو" 
اإنت��اج �رشك��ة �ص��وين مي��وزك لت��ني للمغني��ة الكولومبي��ة الت��ي 
ت�ص��تعيد حيويتها التي ظهرت يف اأغنيات �ص��ابقة لها. وتت�ص��ارك 

الت��ي تت�ص��ح بالكام��ل يف الفيديو بالل��ون الذهبي يف �ص��اكريا، 
اإ�صارة ل�صم األبومها اجلديد، البطولة مع نيكي 
ج��ام يف ما يب��دو اأنه م�ص��مار للدراجات 
الناري��ة. والفيدي��و اإخ��راج غاوم��ي دي 
ليغوان��ا واإنتاج �ص��اكريا ونيكي غام 
و�ص��اغا وايتبالك.  و�صبق ل�صاكريا اأن 
ن�رشت �ص��ورة على ح�صابها اخلا�ض 
عل��ى اأن�ص��تغرام، وظه��رت فيها بلوك 
جدي��د فقد غريت لون �ص��عرها من 
الأ�ص��قر ال��ذي ُعرفت ب��ه، للون 
الأحم��ر وذل��ك حت�ص��رياً له��ذا 
العمل اجلدي��د. وكانت املغنية 
 26 يف  طرح��ت  الكولومبي��ة 
ماي��و )اأي��ار( املقب��ل األبومه��ا 
اجلديد "الدورادو" اأو "الذهبي" 
وم��ن  الع��امل.  م�ص��توى  عل��ى 
املنتظر اأن تبداأ �ص��اكريا، التي 
�صبق لها الفوز ب� 515 جائزة 
لتيني��ة  غرام��ي   15 منه��ا 
واأرب��ع غرام��ي، يف الثام��ن 
من نوفم��رب )ت�رشين الثاين( 
"ال��دورادو  املقب��ل جولتها 
وورلد ت��ور" م��ن كولونيا 
باأملانيا ثم تزور الوليات 

املتحدة واأوروبا وكندا.

   ت��ويف املمث��ل الأمريك��ى ه��ارى دين �ص��تانتون ي��وم اأم�ض 
اجلمع��ة ع��ن عمر 91 عام��ًا، ح�ص��بما ذكرت و�ص��ائل الإعالم 
املحلية. وقالت جملة هوليوود ريبورتر، نقال عن مدير اأعمال 
�ص��تانتون قوله اإن املمثل تويف لأ�صباب طبيعية يف م�صت�صفى 
بلو�ض اأجنلي�ض. وامتدت م�صرية �صتانتون الفنية لأكرث من 60 
عام��ا، حي��ث قام ب��اأداء اأدوار م�ص��اعدة يف اأف��الم مثل "كول 
هاند لوك" )1967( و"ذا جادفاذر 2" )الأب الروحي-اجلزء 
الث��اين( )1974(، "اآل��ني" )1979( و"ريبو مان" )1984( ( 
و"بريت��ي اإن بين��ك" )1986(. كما �ص��ارك يف الفيلم الدرامي 
"لك��ي"، املقرر عر�ص��ه يف دور العر�ض يف وقت لحق من 
ال�صهر اجلاري. و�صارك �صتانتون يف اأكرث من 100 فيلم و50 

حلقة تلفزيونية، وفقًا لقاعدة بيانات الأفالم على الإنرتنت.

4 مليون مشاهدة لكليب شاكيرا 
الجديد

رحيل الممثل األمريكي 
دين ستانتون

فعاليات مهرجان شرم 
الشيخ األفريقي اآلسيوي

علوي متوجسة لهذا 
السبب ..

انطلقت فعالي��ات الدورة الأوىل من مهرجان �رشم ال�ص��يخ الأفريقي 
�ص��هري  الفنان��ة  برئا�ص��ة  وال�ص��ياحة  والفن��ون  لل�ص��ينما  الآ�ص��يوي 
املر�ص��دي، م�ص��اء اأم���ض اخلمي�ض، على م���رشح هوليود، حتت �ص��عار 
"مملكة متحدة"  "الفن يف مواجهة الإرهاب"، حيث مت عر�ض فيلم 
يف الفتت��اح الذي ي�ص��لط ال�ص��وء فيه عل��ى العن�رشي��ة.  وتغيب عن 
ح�ص��ور حف��ل الفتتاح وزي��ر الثقافة امل�رشي حلم��ي النمنم، حيث 
اأن��اب عن��ه الدكتور خالد عب��د اجلليل، فيما ح�رش ع��دد من النجوم، 
على راأ�ص��هم الفن��ان عزت العاليلي، وحنان مطاوع، ووزير ال�ص��حة 

الأ�صبق حلمي احلديدي، واملخرج عمرو عبد العزيز.
وقدم فقرات احلفل الإعالمي كرمي كوجاك ومروة عبد العال، وكرمت 
اإدارة املهرجان الفنان امل�رشي عزت العاليلي، والفنان العاملي من 
اأ�ص��ول اإفريقية لوي�ض جو�ص��ت جونيور، وت�صلم تكرميه بالنيابة عنه 

ال�صيد حممد اإدري�ض، 

تلقت الفنانة امل�رشية، ليلى علوي، عر�ص��ًا لبطولة م�صل�صل جديد يف 
دراما رم�ص��ان 2018، اإل اأنها مل حت�صم موقفها حياله �صواء بقبوله 

اأو العتذار عنه. 
وقال م�ص��در مقرب من علوي، ل�24، اإنها متوج�صة من الأحداث التي 
يدور حولها العمل، ومل ت�ص��عر بارتياح جتاهها، اإل اأنها اأرجاأت ح�صم 
موقفها جتاهه حلني تلقيها �صيناريو اآخر، خا�صة واأنها ت�صع م�صاألة 
وجودها يف دراما رم�ص��ان املقب��ل علي راأ���ض اأولوياتها، كمحاولة 
لالنهم��اك يف عمله��ا والتخل�ض م��ن حالة احلزن الت��ي تالزمها منذ 

وفاة والدتها قبل اأ�صابيع.
يذكر اأن اآخر م�صل�صالت ليلى علوي كان "هي ودافن�صي"، الذي ُعر�ض 
يف رم�ص��ان قبل املا�ص��ي، و�ص��اركها البطولة خالد ال�ص��اوي ومي 
�صليم وبيومي فوؤاد واأحمد �صعيد عبد الغني ويا�رش علي ماهر وكوكبة 

من النجوم، من تاأليف حممد احلناوي، واإخراج عبد العزيز ح�صاد.

قدمي��ًا كان زواج جنمات الف��ن يف العامل العربي "خطوًة 
انتحارية" تهّدد بفقدان جنوميتهم، خا�ص��ًة واأّن اأغلبهّن 
فق��دن حظوظه��ّن يف اأدوار البطولة مبكراً مع الن�ص��غال 
باملهام الزوجية والأمومة، والف�ص��ل يف ا�ص��تعادة بريق 
اجلمال قبل اخرتاع جراحات التجميل، ولكّن هذه العقدة 
مّت حّله��ا عن��د اأغل��ب جنم��ات اجلي��ل احل��ايل، اإّل بع�ض 
النجم��ات اللواتي يرفعن �ص��عار العزوبي��ة رغم تخّطيهن 
الأربعني من العمر. قائمة النجمات اللواتي رفعن �ص��عار 
العزوبية طويلة وتبداأ من "ملكة الإح�صا�ض" اإلي�صا مروراً 
بالنجمات مي عز الدين، منة �صلبي، لطيفة، منة ف�صايل، 
حوري��ة فرغل��ي، درة، يارا، نريمني الفق��ي، .. لكّل واحدٍة 
منه��ّن �ص��بٌب يف عدم ال��زواج .. ولك��ن كّل واح��دٍة منهّن 
ت�ص��كو من نف�ض الوحدة وتبك��ي لت�رّشب حلم الأمومة من 

يدها!!
اإلي�صا:  - 1

اإلي�ص��ا اأّك��دت اأكرث م��ن مرٍة اأنها لي�ص��ت مهوو�ص��ة بفكرة 
تكوي��ن الأ���رشة، قب��ل اأن جت��د ال�ص��خ�ض املنا�ص��ب الذي 
�ص��يحّبها ويقدرها كل حياتها والذي �صيدفعها اإىل تغيري 

راأيها والزواج ومن ثم الإجناب منه.
2 -مي عز الدين:

"قّطة ال�ص��ينما امل�رشية" مي عز الدين �صاحبة عدٍد ل 
ي�ص��تهان به من �ص��ائعات الرتباط والزواج ولها جتربة 
خطوب��ٍة قا�ص��ية م��ع لع��ب كرة الق��دم امل���رشي حممد 
زيدان،ولكنها ر�ص��ميًا �ص��احبة موقٍف وا�ص��ٍح من فكرة 
تكوي��ن اأ�رشة موؤكدًة اأنها �ص��تتزوج بقلبها ولي�ض بعقلها، 
ولهذا ال�ص��بب مل تتزوج حتى الآن، لأنها من ال�صخ�صيات 
الت��ي ل ميكن اأن تتزوج بدون ح��ب، ومل جتد احلب حتى 
الآن، واأو�ص��حت اأن اأغلب من يتقّدم خلطبتها يقدم اأوراق 
اعتم��اده املتع��ارف عليها وه��ي الرثوة والنف��وذ ولكنه 

يغفل املعيار الأهم وهو امل�صاعر واحلب
 3 - منة ف�صايل

املمثلة امل�رشية مّنة ف�صايل اعرتفت موؤخراً باأنها �صيئة 
احل��ظ يف احلب والرتباط، ولكنه��ا متفائلة باحتمال اأن 
تغ��ادر مقع��د العزوبي��ة هذا الع��ام، واأعلنت موؤخ��راً اأنها 
تخط��ط للزواج واإجناب ت��واأم يف اأقرب وقت لتعوي�ض ما 
فاتها، واعرتفت باأنها فّرطت كثرياً يف فر�ص��ة تاأ�ص��ي�ض 
بي��ٍت لعتقاده��ا اأّن الرتب��اط ق��د يوؤث��ر عل��ى حظوظها 

كفنانة خا�صًة يف بداية م�صوارها الفني.
4 - حورية فرغلي

النجمة حورية فرغلي عازبة رغم اأنفها كما يقولون، فقد 
كان��ت على بعد 24 �ص��اعة فقط من اكتم��ال حلم الزواج 
ولك��ن العري�ض ت��ويف يف حادٍث �ص��هري، وبعدم��ا تغلبت 
على اأحزانها فتحت قلبها من جديد ولكن خطيبها ف�ص��خ 
الرتب��اط داخ��ل قاع��ة عر�ٍض �ص��ينمائي ب�ص��بب م�ص��هٍد 
مثري، وبعدها �ص��دمت بتقرير طبي عن حالتها ال�صحية 
واحتمالت اإ�صابتها باملر�ض اللعني ب�صبب جنٍي وراثي 
فلج��اأت ل�صتئ�ص��ال الرح��م وفقدت حل��م الأمومة لالأبد، 
وب��ات ال��زواج خطوًة موؤجل��ة بانتظار حتقي��ق طموحها 

الفني.
5 -دّرة

لي���ض مهمًا مت��ى نتزوج، بل م��ن نت��زوج؟، الكثري يعتقد 
اأن القط��ار ف��ات، فليذهب القطار اإن �ص��اء اإذا كان الثمن 
هو الذه��اب لوجهٍة ل نريدها، حكم��ة توؤمن بها الفنانة 
التون�ص��ية درة الت��ي ل ت��رى يف تاأخ��ر زواجه��ا ���رشراً 
ي�ص��اوي خماط��ر الّت���رشع يف اختي��ار �رشيك حي��اٍة غري 
منا�صب وبناًء على هذه احلكمة .. �صتظل درة على مقاعد 

العزوبية حتي ياأتي القطار املنا�صب .
6 -منة �صلبي

النجم��ة من��ة �ص��لبي مل تت��زوج حت��ى الآن ر�ص��ميًا رغم 
�ص��ائعات ارتباطه��ا عرفي��ًا مبخ��رٍج �ص��ينمائي �ص��هري 
وم��ن بعده خمرٌج �ص��اٌب م��ن عائل��ٍة فني��ٍة معروفة، ول 
تخف��ي من��ة رف�ص��ها التام لل��زواج ملج��رد التخل�ض من 
�ص��بح "العنو�ص��ة"، وقالت لزميلتها املطربة �ص��ريين عبد 
الوهاب يف احللقة الثانية من برنامج "�ص��ريي �ص��تديو" 

املثل ال�صعبي ال�صهري: "قعدة اخلزانة ول جوازة الندامة"، 
موؤكدًة اأّن تاأخر زواجها وتقدمها بال�صن ل ي�صغلها.

7 - يارا
املطرب��ة اللبنانية يارا اأّكدت اأكرث من مرة اأنها مل تتزوج 
حت��ى الآن، لأنه ل يوجد رج��ٌل يجروؤ على طلب الرتباط 
بها لأن �صهرتها جتعل الأ�صخا�ض يهابون القرتاب منها 

والتعامل معها ب�صكل طبيعي.
ورداً عل��ى �ص��وؤال الإعالمي عمرو اأدي��ب يف برنامج "كل 
يوم جمعة" عن �ص��بب عدم زواجها حتى الآن، اأكدت يارا 
اأنها ل ترف�ض فكرة الزواج من الأ�ص��ا�ض، اإل اأنه ل يوجد 

رجال ترغب يف الرتباط اجلدي.
ف�ص��األها اأدي��ب جم��دداً متى اآخر م��رة تقدم لها �صخ�ص��ًا، 
فاأك��دت ي��ارا اأن �صخ�ص��ًا واحداً فقط هو م��ن تقّدم لطلب 
الزواج منها، واأنه بالرغم من كونه �صخ�صية قوية اإل اأنه 

كان خائفًا منها يف هذه اللحظة.
8 - لطيفة

املطرب��ة التون�ص��ية لطيف��ة اعرتفت �ص��ابقًا اأنه��ا اتخذت 
ق��راراً مبقاطعة ال��زواج؛ لأنها ل ت�ص��تطيع حتم��ل تربية 
الأطف��ال مطلق��ًا، وقالت: "وهب��ت حياتي للف��ن وقررت 
الت�ص��حية، واأنا �ص��عيدة بهذا القرار واأ�ص��تمد القوة اليوم 
من اأ�صدقائي وعائلتي، وقالت اإنها �صتتزوج لو تقدم لها 

رجٌل مثل عا�صي احلالين فقط.
 9 - �صذى ح�صون

�ص��ذى ح�ص��ون من نوعي��ة الفنان��ات اللواتي يوؤم��ّن باأن 
حي��اة النجومي��ة تفر�ض عليه��ن اختياراٍت غ��ري عادية، 
وردت على �ص��وؤاٍل وّجه اإليها عن �صبب عدم زواجها حتى 
الآن، باأن زواج فنانة من اإن�صان عادي اأمٌر �صعب للغاية.
واأ�ص��ارت اإىل اأن عالق��ة فن��اٍن رج��ل بام��راأٍة عادية اأمر 
طبيعي و�ص��هل، لكن امل�ص��كلة تكمن يف ارتب��اط الفنانة 
ب�ص��خ�ٍض من خ��ارج الو�ص��ط الفني غري ع��ادي، لأنه يف 
بداي��ة العالق��ة �ص��يكون وديع��ًا وطيب��ًا ومب��رور الوق��ت 
�ص��يظهر وجهه الطبيعي الذي ينفجر يف وجهها، على حد 

قولها.
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االن , وملتابعــــة اخر امل�ضتجدات التي تظهر علــــى ال�ضاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ــــص بنــــا, واأي�ضًا الدخول اإىل اأي �ضفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ضــــًا كتابــــة اآرائك اخلا�ضة, كما ميكنك م�ضاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ضره على ح�ضاباتك اخلا�ضة 
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