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روجينا تفاجئ جمهورها 

بلقيس تثير الجدل 

الحكم على بوسي بـ15 سنة 

مييا زالت اأ�صداء خرب طالق يا�صميين �صربي تثري جداًل 
كبييرياً بن ن�صطيياء مواقع التوا�صييل االجتماعي، وذلك 

بعد اأن �صيطر الغمو�ض على االأجواء.
فقد ك�صفت امل�صادر اأن يا�صمن �صربي كانت متزوجة 
ميين طبيب م�صهييور يف اال�صكندرية ملدة خم�ض �صنوات، 
واأنهييا وزوجهييا "دودي" اتفقييا علييى اإبقيياء االأمر �رساً 
الأنهييا كانت زوجتييه الثانية، ولهذا فر�ييض عليها عدم 
احلديييث عنييه لو�صائييل االإعييالم - وذلييك بح�صب جملة 
اأخييرى ميين م�صلحة  "هييي". بينمييا ك�صفييت م�صييادر 
االأحييوال ال�صخ�صية اأن وثيقة الطييالق مل يتم ت�صجيلها 
بعييد، وهييو مييا ي�صكك اأن الطييالق قد ال يكييون وقع بن 

يا�صمن �صربي وزوجها، 

 �صاركييت الفنانيية روجينييا جمهورهييا ب�ييرسوة لهييا من 
طفولتهييا علييى ح�صابهييا الر�صمييي علييى موقييع التوا�صل 
جمهورهييا  روجينييا  وفجيياأت  اإن�صتقييرام.  االجتماعييي 
مبالحمهييا يف طفولتهييا، خا�صيية واأن جمهورهييا اأكد اأن 
الفييرق كبييري يف مالحمهييا بينها وبيين طفولتهييا، لكنهم 
اأكدوا اأنهييا يف احلالتن مالحمها جميليية. روجينا علقت 
علييى ال�صييورة قائليية "فى هييذه احلييياه افعييل ماي�صعدك 
�صادق من يجعلك فرحًا ا�صحك كما تتنف�ض واحب طاملا 
انييت علييى قيد احلياه". وتعييد هذه هي املييرة االأوىل التي 
تن�رس فيها روجينا �صورة من طفولتها. من ناحية اأخرى 
ت�صتعد روجينا لت�صوير م�صاهدها يف فيلم "�رسي للغاية" 
للكاتب الكبري وحيد حامد، والذي ي�صتعر�ض مرحلة مهمة 

للغاية يف تاريخ م�رس،

تييداول عدد من م�صتخدمييي مواقع التوا�صييل االجتماعي 
�صييورة جديييدة للمطربيية اخلليجييية بلقي�ييض فتحييي، من 
اإحدى حفالتها االأخرية، ظهرت فيها بف�صتان وا�صع وردد 

البع�ض اأن عالمات احلمل بدت وا�صحة عليها.
وعلييق بع�ييض جمهييور بلقي�ييض علييى ال�صييورة بتهنئتهييا 
مبولودهييا االأول الييذي تنتظيير اأن ت�صعييه خييالل االأ�صهر 

القليلة املقبلة، بعد زواجها بداية هذا العام.
وكانييت هييذه الق�صة قييد انت�ييرست يف وقت �صابييق اإال اأن 
بلقي�ييض نفتها بكل تام، مركدة اأنها �صوف تعلن عن اخلرب 
فور حدوثه، وهييي ال تزال تتكتم على االأمر، وت�رّس على 

نفي تلك االأخبار.

حتفظييت حمكمة جنح النزهة م�رس على املطربة يا�صمن 
حممييد �صعبان، ال�صهرية بي"بو�صي" اأثناء ح�صورها جل�صة 
االتهييام املجييه اإليهييا بتحرييير جمموعيية �صيييكات بدون 
ر�صيد، بلغ جمموعهييا 30 مليون جنيه م�رسي. الدعوى 
مرفوعيية �صد يا�صميين حممد �صعبان ال�صهييري بي"بو�صي"، 
ميين قبل طليقهييا وليد حممييد عا�صور ال�صهييري بي"فطن"، 
حيث اأقييام �صدها 5 دعاوي ق�صائييية واتهامها بتحرير 
�صيييكات ل�صاحله بييدون ر�صيد، وبلغت اإجمييايل االأحكام 
15 �صنيية، 3 �صنييوات عيين كل دعييوى مقدميية. كانت قد 
طعنت بو�صي بتزوير ال�صيكات، وقررت املحكمة تاأجيل 

حماكمتها جلل�صة االأحد املقبل، 

املمثلة االأمريكية اجنيلينا جويل )42 عامًا( ت�شعى اإىل اإعادة عالقتها بحبيبها براد بيت باأي �شكٍل من االأ�شكال، فهي ال زالت تكّن له احلب على ما 
يبدو، على الرغم من امل�شاكل التي �شادت عالقة الطرفني يف االآونة االأخرية

بغداد
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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 الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
ت�صييّدر األبييوم "لي�صن ويييذاوت بريجدي�ض" للمغنييي الربيطاين جوج 
مايييكل الذي تويف قبييل ع�رسة اأ�صهيير، جمدداً املبيعييات اجلمعة يف 

بريطانيا بعدما ترّبع عليها هذا العمل للمرة االأوىل قبل 27 عامًا.
وطرحت ن�صخة جديدة تت�صمن توزيعًا مو�صيقيًا جديداً لالألبوم الذي 
�صييدر اأ�صيياًل يف 1990، يف 20 اأكتوبر )ت�رسين االأول(، وبيعت 56 
األييف ن�صخة منييه يف البالد خييالل االأ�صبوع االول وهييو عدد قيا�صي 
الأ�صطوانيية معيياد اإ�صدارهييا. واالأ�صطوانة هو االألبييوم الثاين املنفرد 
جلييورح مايييكل بعدمييا غييادر فرقيية "وام!" وت�صييدر املبيعييات يف 
�صنيية �صدوره وبيعت منييه ثمانية مالين ن�صخة عييرب العامل. وكان 
جورج مايكل اأ�ييرسف �صخ�صيًا على اإعادة ا�صييداره وت�صمينه اأغان 
غييري من�صييورة ميين قبييل. وتزاميين ا�صييدار الن�صخة اجلديييدة يف 16 
اأكتوبيير )ت�رسين االأول( مع بث فيلم وثائقي بعنوان "جورج مايكل: 
فريييدوم" الذي كان يعمييل عليه الفنان قبل وفاتييه يف 25 دي�صمرب 
)كانييون االأول(2016 يف �صيين الثالثيية واخلم�صيين. واأعييرب ديفيد 
او�صيين مدير اأعمال جييورج مايكل و�صديقه منييذ الطفولة يف بيان 
عيين "اعتزازه الكبري" بت�صييدر االألبوم يف ن�صختييه اجلديدة ت�صنيف 
املبيعييات. وباع جورج مايكل خالل م�صريته مع اندرو ريدجلي يف 

فرقة "وام!" وبعد ذلك منفرداً اأكرث من 115 مليون اأ�صطوانة.

ا�صتطيياع الفنان البورتريكييي، دادي ينكييي، امل�صهور باأغنية 
دي�صبا�صيتييو، اأن يحطييم االأرقام القيا�صية للمييرة الثانية على 
التوايل، وذلك بعد اأن اأطلق اأغنيته الثانية على القناة اخلا�صة 
به يف يوتيوب، حتت عنوان "بوم بوم"، والتي جتاوزت ن�صبة 
م�صاهدتها 11 مليون خالل اأقل من 24 �صاعة من اإطالقها. 

و�صييارك مغنييي الييراب املغربييي الفرن�صييي فران�ييض مونتانا، 
اإ�صافيية اإىل املغنييية دينييا جييان يف اأداء االأغنييية اإىل جانب 

دادي ينكي.
وتنطلييق م�صاهد االأغنية من مدينة لو�ييض اأجنلو�ض االأمريكية 
يف رحليية نحييو مدن املغرب وميين بينها مراك�ييض و�صف�صاون 
وتطييوان، الربيياط، مرزوكيية والداخليية، وذلك بهييدف ت�صليط 
ال�صوء على اجلانب البانورامي ملدن املغرب ال�صياحية، التي 
يتنوع جمالها اجلغرايف مييا بن اجلبال وال�صحراء والبحار، 

وذلك دعمًا لل�صياحة املغربية يف اخلارج.
يف نف�ييض ال�صييياق، عرب املنتييج العاملييي ريدوان الييذي اأنتج 
االأغنييية اجلديييدة يف تغريدة لييه عرب ح�صابه علييى تويرت عن 
مدى �صعادتييه بالعمل اجلديد وفخره مب�صاركته اأ�صماء كبرية 

من خالل عمل كبري وحلظات جميلة.
واأظهييرت االأغنية تنييوع الزي املغربييي التقليييدي الذي كان 
حا�ييرساً بقوة يف اأغلييب امل�صاهد، والذي ارتييداه جميع جنوم 

العمل العاملين.
يف املقابييل، ا�صتطاعييت اأغنييية دي�صبا�صيتييو اأن حتقييق ن�صبة 
متابعيية غييري م�صبوقيية، وذلك بعييد اأن ح�صدت اأكييرث من 25 
مليييون م�صاهدة علييى يوتيوب، بعد يومن ميين اإطالقها، ومل 
يقت�ييرس جنيياح االأغنية على �صهييرة مغنيها فح�صييب، بل اأدت 
اإىل ارتفيياع ن�صبة اهتمام ال�صياح مبدينيية بورتريكو واإنعا�ض 
اقت�صادها، فيما يتوقع املحللون واملراقبون اأن تت�صدر ن�صب 
م�صاهدة اأغنية بوم بوم جميع االأرقام القيا�صية، كواحدة من 

اأف�صل االأغاين واأكرثها م�صاهدة لهذا العام.
يذكيير اأن ن�صييب م�صاهييدة اأغنية بييوم بوم تخطييت حاجز 32 

مليون م�صاهدة بح�صب ما اأظهر موقع يوتيوب.

جورج مايكل يتصدر المبيعات 

"بوم بوم" على خطى 
"ديسباسيتو"

ترد على  البارودي 
يؤازر زينة إلصابتها 

مازال اجلدل م�صتمراً حول زواج الفنانة �صمية اخل�صاب والفنان اأحمد 
�صعييد اجلمعيية املا�صي، وهو اخلرب الذي اأثار اجلييدل بعد نفي الثنائي 
عالقتهما قبل اأ�صهيير. وتداولت مواقع التوا�صل االجتماعي فيديو من 
حفييل زفاف �صمية اخل�صيياب واأحمد �صعد، حاولييت اأن ترد خالله على 
التعليقييات ال�صيئة التي ت�صلها ب�صبييب عالقتها باأحمد �صعد واتهامها 
باأنهييا خطفتييه من زميلتهييا رمي البييارودي، خا�صة واأنهمييا كان قد 
عقييدا قرانهمييا دون االإعالن عنييه. �صمية اخل�صاب ظهييرت يف الفيديو 
وهي توجه كالمها ملطلقي ال�صائعات حول وجود عالقة بينها وبن 
اأحمييد �صعييد، وبالطبع تق�صد رمي البارودي التييي كانت قد ك�صفت عن 
زواجهمييا يف �صهيير مايو املا�صييي. قالت �صمية اخل�صيياب اأنها واأحمد 
يحرتمييان جمهورهمييا، وهذا االحرتام نابع ميين �صدقهما معه، لذلك 
عندمييا و�صل االأمر للزواج قررا االإعييالن عنه من خالل فيديو مبا�رس 

من حفل الزفاف.

حر�ييض الفنييان خالييد ال�صيياوى، علييى مييوؤازرة الفنانيية زينيية، بعد 
تعر�صهييا الإ�صابيية خطرية اأثنيياء ت�صويرهييا اأحد امل�صاهييد فى فيلم 

كارما، متمنيا لها ال�صفاء العاجل.
وكتييب ال�صيياوى، عييرب �صفحتييه علييى موقييع التوا�صييل االجتماعى 
في�ييض بييوك قائيياًل :"الفنييان خالييد ال�صيياوى واأ�رسة املكتييب تتمنى 
ال�صفيياء العاجل للزميلة واالأخت الفنانيية اجلميلة زينة بعد اإ�صابتها 
اأثنيياء ت�صوييير فيلم كارما". كانييت زينة قد تعر�صييت  الإ�صابة اأثناء 
ت�صوييير اأحد امل�صاهييد املهمة فى فيلييم "كارما"، واأثنيياء اندماجها 
فييى الت�صوير �صقطت على االأر�ييض بطريقة خاطئة، ما اأدى اإىل تورم 
قدمهييا، وانتقلييت بعدهييا اإىل امل�صت�صفى، وقامت بعمييل الفحو�صات 
الالزميية، ومت و�صييع قدمهييا فى "جبرية" ملييدة اأ�صبوعيين، وطالبها 
الطبيب املعالييج بالراحة التامة، وحر�ض فريق العمل الفيلم بقيادة 

املخرج خالد يو�صف على االطمئنان عليها.

 ميكيين لعا�صييق عمرو دياب ن�صيييان اأ�صماء بع�ييض اأغانيه.. 
ولكن ال ميكن ن�صيان تقليعاته الدائمة التى تتحّول ب�رسعة 
الييربق اإىل مو�صة تفر�ييض نف�صها على جيييل ال�صباب .. من 
قمي�ييض متخافي�ييض امل�صّجر، مييرورا بجاكيييت "اآي�ض كرمي 

وال�صك�صوكيية،  عاي�ييض،  كاب" اأنييا  و"اآي�ييض  جليييم"،  يف 
وت�رسيحييات ال�صعيير، و اجليم وفورميية ال�صاحل، وحتى 

قمي�صييه االأخييري يف األبييوم "معدي النا�ييض".. �صيدتي 
جمييع لك اأ�صهر تقليعات عمرو دياب، طوال م�صريته 

الفنية ..
بلوفر "متلي معاك

اأ�صهيير تقليعيية يحفظهييا التاريخ لعمييرو دياب هي 
"بلوفيير" متلييي معيياك الييذي ظهيير يف 

الكليييب ال�صهييري عييام 2000، اإىل 
اأعيياد  نف�صييه  عمييرو  اأّن  درجيية 
 ،2015 عييام  بييه  الظهييور 
واعرتف وقتها باأّن امل�صادفة 
وحدهييا كانت الطريييق ل�صهرة 
مييع  اتفييق  حيييث  البلوفيير، 
املخرج �رسيييف �صربي اأثناء 
تواجدهمييا يف الربتغال على 
العادية  الت�صوييير مبالب�صييه 
بدال من املالب�ض املخ�ص�صة 

�صابقييا، وكان يرتدي البلوفر 
وقتها.

ق�صة �صعر �صبايكي
تقليعات ق�صات ال�صعر بداأت يف الظهور 
مع كليييب وبو�صرت "وال على باله" من 
البوم اأكرث واحد بيحبك ، عندما اأطلق 
عمرو دييياب ق�صة ال�صعر "ال�صبايكي" 

 ،  2001 العييام  مو�صيية  لت�صبييح 
اجلميييع،  علييى  بظاللهييا  واألقييت 
حتييى اأّن النجم اأحمييد حلمي اأعاد 

ا�صتخدامهييا يف فيلم "زكي �صييان" مع النجمة يا�صمن عبد 
العزيز، ليثبت لها اأنه �صار "�صاب رو�ض"!!

ق�صييات ال�صعيير �صييارت التقليعيية املف�صليية لعمييرو دياب، 
فبعدما جتاوز موجة الهجوم على ق�صة "ال�صبايكي" امتلك 
اجلييراأة ليعيد ق�صة �صعر "فري�صات�صي" يف بو�صرت اأحد ا�صهر 

األبوماته " قمرين ".
مو�صة الدراجات النارية

هل ميكنييك اأن تبيييع �صيارتييك اخلا�صة، 
ملجّرد اأّن مطربك املف�صل قرر ا�صتخدام 
الدراجييات النارية؟ فعلها جمهور عمرو 
دييياب مبجّرد �صييدور كليييب "راجعن" 
عام 1995، بعدما قييدم ال�صيارة وكاأنها 
للرجال الكال�صيكين فقط، بينما الدراجات 
النارية لل�صبيياب الباحث عن االنطالق 
الكليييب  و�صاركييه  احلييب،  يف 
عييوف  اأبييو  عييزت  الفنييان 

والراحل ح�صن االإمام.
كليييب  فييى  "ال�صك�صوكيية" 

"العامل اهلل"
تربية اللحية يف م�رس ظلت 
طق�صا دينيا، حتى قدم عمرو 
للمييرة  "ال�صك�صوكيية"  دييياب 
االأوىل فى كليييب " العامل اهلل"، 
كوميييدي،  �صييكل  ميين  ليحولهييا 
انفييرد بييه �صابقييا املمثييل علييي 
الك�صييار وكان مثييارا لل�صحك، اإىل 
مو�صيية اجتاحييت ال�صبيياب. و�صهد 
النظييارات  عييودة  نف�صييه  الكليييب 
و�صماعييات  الريا�صييية  ال�صم�صييية 

االأذن العمالقة.
�صب�صب وبدلة كال�صيك

الفنييون جنييون، ولكيين مل يتخيل 
اأن ت�صييل تقليعييات عمييرو  اأحييد 
اإىل حييد الرتويييج الرتييداء البدلة 

الكال�صيك مع "ال�صب�صب" كما فعل يف بو�صرت وكليب "الليلة" 
، ثم قام بتطوير الفكرة قليال لت�صبح بدلة كال�صيكية متاما 

مع حذاء ريا�صي داخل نف�ض الكليب.
و�صييم عبد اهلل حماذير كثرية كانت متنييع ثقافة الو�صم بن 
�صبيياب العامل العربي، خا�صة واأّنييه ظل ثقافيا جمرد عادة 
للغجيير، ولكن عمييرو دياب ال يعرف امل�صتحيييل، فمنذ و�صم 
علييى �صاعييده ا�صييم ابنه عبييداهلل وظهر بييه يف بو�صرت كليب 
"وياه" عام 2009، بات التاتو واحداً من عالمات ال�صباب.

ال�صعر الذهبي الطويل
عاد عمرو دييياب اإىل تقليعات ال�صعر مع األبوم "علم قلبي" 
عام 2003، عندما ظهر ب�صعر ذهبي طويل، واحتاجت هذه 
املو�صة اإىل حن ظهور تقليعات اأخرى، منها ظهور االي�ض 
كاب وربطة ال�صعر، وكلهييا كانت �صابقا حكرا على البنات، 

ولكن اله�صبة فتح الطريق اأمام الذكور ال�صتخدامها!!
فورمة ال�صاحل والع�صالت املفتولة

ابتييداء ميين العييام 2004، اأطييل "عمييرو دييياب" بع�صالت 
مفتوليية يف كليييب "ليلي نهيياري" و�صييار على هييذا النهج 
يف عييدة األبومات بعدهييا، منها "وييياه.. 2009"، "اأ�صلها 
بتفييرق.. 2010"، "بناديك تعيياىل.. 2011"، لي�صبح ذلك 

اأي�صا مو�صة لل�صباب حتى االآن.
القمي�ض امل�صّجر من "خال�صن" ل"معدي النا�ض"

مو�صيية القمي�ض امل�صّجيير التى خطفت االأنظييار يف بو�صرت 
األبييوم اله�صبيية االأخييري "معييدي النا�ييض" لي�صييت جديييدة، 
ولكيين عمرو يع�صقهييا ويعيد تطويرها، فقييد ظهرت اأواًل يف 
بو�صييرت األبوم "خال�صن" وكان وقتها يعتمد على القمي�ض 
املفتييوح واأ�صفلييه تي�صييريت اأبي�ييض، وبعدها قييدم املو�صة 
نف�صهييا يف بو�صييرت اأغنية "علم قلبييي" ، واجلمهور كالعادة 

خلفه يقلده!!
مو�صيية اجلاكييت اجللييد مثييل القم�صييان امل�صّجييرة، حتظى 
اجلاكيت اجللد مبكانة خا�صة بن تقاليع عمرو دياب، فقد 
قدمهييا رمييزا للفن واحلرية يف فيلم "اي�ييض كرمي يف جليم" 
كمييا ارتداهييا يف بو�صرت األبوم "يا عمرنييا"، واأعاد تقدميها 
يف البييوم "اأحلى واأحلى" وقيل اأّن ثمن اجلاكت االأخري بلغ 

540 دوالرا.
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االن ، وملتابع����ة اخر امل�شتجدات التي تظهر عل����ى ال�شاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�شًا الدخول اإىل اأي �شفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�شة، كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل االإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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