
سالف فواخرجي بديلة  البحيري   

درة تعود إلـى"شارع الي ورانا"

كندة تنفي خبر حملها 

منير يقدم "أفرح بالحياة" 

ت�سللل الفنانة ال�سورية �سللاف فواخرجي اإىل القاهرة، 
نهاية الأ�سللبوع اجلاري، ا�ستعداداً لت�سوير اأول م�ساهد 
م�سل�سلللها اجلديللد "خللط �سللاخن"، املفرت�للض عر�سلله 
يف رم�سللان املقبل.  وعلم م�سللدر مقرب اأن �سخ�سللية 
فواخرجي يف امل�سل�سللل كانت مر�سللحة لتج�سيدها كل 
من داليا البحللري ولقاء اخلمي�سللي، اإل اإنهما اعتذرتا 
عن العمل لرتباطهما باأعمال فنية اأخرى، حيث ر�سللح 
املخللرج ح�سللني �سللالح الفنانة �سللاف لبطولة العمل 
الللذي اأبدت اإعجابها ال�سللديد به ووافقللت علي تقدميه. 
وي�سارك يف بطولة "خط �ساخن" ح�سني فهمي ون�سال 
ال�سافعي و�سللاح عبد اهلل وميدو عادل و�سهر ال�سايغ 

وكوكبة من النجوم، من تاأليف فوزية ح�سني.

تعود الفنانة التون�سللية درة ل�ستكمال ت�سوير م�ساهدها 
فللى م�سل�سللل "ال�سللارع اللللى ورانللا"، اليللوم ال�سللبت، فى 
اإحللدى �سللقق حدائق الأهللرام بعد ح�سللولها علللى اإجازة 
اأ�سللبوع كامللل من الت�سللوير ب�سللبب ح�سللورها فعاليات 
مهرجان قرطاج ال�سللينمائى. يذكر اأن م�سل�سللل "ال�سللارع 
اللللى ورانا" بطولة عدد كبر مللن الفنانني، منهم فاروق 
الفي�سللاوى ولبلبة ودرة و�سرين وهند عبد احلليم واأحمد 
حامت واإجنى اأبو زيد واأحمد ماجد، واآخرون، تاأليف حامت 
حافللظ، اإخللراج جمدى الهللوارى. وتدور اأحداث امل�سل�سللل 
حول الهاو�ض والتخاريف الفا�سلللة بني احلياة واملوت، 
كما اأن الأحداث تدور حول �سللارع معني، وهو �رس ت�سمية 

امل�سل�سل بهذا ال�سم "ال�سارع اللى ورانا".

تعاقللدت الفنانة كنللدة علو�ض على بطولللة فيلم "البدلة" 
للفنللان تامللر ح�سللني، واملنتظللر بدايللة ت�سللويره خال 
دي�سللمرب امُلقبللل، وذلك بعد ال�سللائعات التللي ترددت قبل 
اأيام حول حملها منذ �سللهرين، لكنهللا قررت جتاهل الرد 

عليها.
اإن�سللمام كنللدة لفريق الفيلم نفى ب�سللكل قاطع �سللائعات 
حملهللا، اإذ لي�للض من املنطقللي ا�سللتمرارها يف العمل مع 
احلمللل، وظهورها اأمام الكامللرات ببطن ممتلئ، تتنافى 

مع �سكل ال�سخ�سية التي تلعبها.
للا اأن تتعاقد "كندة" على م�سل�سل رم�ساين،  وينتظر اأي�سً
تبللداأ يف ت�سللويره بالتزامللن مللع الفيلللم، وتتكتللم على 

الإعان عن تفا�سيله حاليًا.

و�سللف النجللم امل�للرسي، حممللد منللر، اأغنيتلله اجلديدة 
"افرح باحلياة" بالوطنية، ملا حتمله من دعوة للتفاوؤل 

والتم�سك باحلياة. 
وقال منر مل�سدر مقرب منه ، اإنه حول املنتجع ال�سكني 
الللذي �سللور الأغنيللة فيلله اإيل وطللن مللليء باملواطنني، 
م�سلليفًا اأن م�للرس بحاجة ملثل هللذه النوعية من الأغاين 

التي تدعو للتفاوؤل ور�سم الب�سمة.
يذكللر اأن اأغنية "افللرح باحلياة" من كلمللات ن�رس الدين 
ناجللي، واأحلللان حممللد رحيللم، ومت ت�سللويرها بطريقللة 

الفيديو كليب حتت اإدارة املخرج يا�رس �سامي.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
ودع الفنان اأحمد زاهر، عرب ح�سابه على موقع التوا�سل الجتماعى 
في�للض بللوك، فريللق عمل م�سل�سللل الطوفان، بعللد النتهللاء اليوم من 
امل�سللهد الأخر، م�سللرا اإىل اأنلله من اأمتع الأعمللال الفنية فى حياته 
املهنية، واأنه قد تاأثر باملخرج الكبرى خرى ب�سارة.  وكتب الفنان 
اأحمللد زاهر، عرب ح�سللابه علللى في�ض بللوك، قائًا :"اأ�سللتاذى العزيز 
خري ب�سللارة �سللعدت جللدا و�رسفت بالعمللل معللاك، الطوفان كان 
مللن اأمتع العمال التى عملتها فى حياتى، وال�سللبب الكبر لقيادتك 
احلكيمللة لكل هللوؤلء النجللوم الكبار ومبنتهللى ال�سا�سللة والهدوء.. 
حقيقى �رسف لأى ممثل الوقوف اأمام عد�سللات كامراتك، ح�رستك 
كبر مقاما لكنك �سللغر �سللنا وروحا". واأ�ساف اأحمد زاهر ، قائًا: 
"اأ�سكرك على دعمك امل�ستمر ليا و اإخا�سك للعمل ككل، اأ�سكرك على 
حتملك لطموحى اأنا �سخ�سلليا وتوظيفه فى العمل بال�سكل املنا�سب، 
اأ�سكرك على روحك احللوة وقلبك الطيب، و اأبداعك الفنى اللى ملو�ض 
حللدود، اأنا زعللان اإن النهاردة اآخر يوم فللى الطوفان وم�ض هانزل 
اأ�سللور عمر املنللدوه معاك تانى، ب�للض اأنا عايز اقولللك اأنى بحبك و 

بحرتمك وباأقدرك لأبعد احلدود". 

تعللاون مغنللي الللراب الأمريكللي ال�سللهر اإمينيم مللع املغنية 
 Walk On" ا�سللم  حتمللل  جديللدة  باأغنيللة  بيون�سلليه 
Revi v" امل�سي على املياه( من األبومه القادم("Water
al"، وح�سدت الأغنية نحو 5 ماييم م�ساهدة خال �ساعات 
من اإطاقها اأم�ض اجلمعة عرب ح�سابه الر�سمي على يوتيوب. 

ومل يك�سللف مغني الللراب الأمريكي عن موعللد حمدد لإطاق 
األبوملله اجلديللد، وفقللًا ملللا نقلتلله �سللحيفة "لللو باريزيللان 
الفرن�سللية" اليللوم ال�سللبت. واأثللارت هللذه الأغنيللة املفاجئة 
لهما �سللجة كبرة بني املغردين، حيث ا�ستهجن البع�ض هذا 
التعللاون بينما رحب الآخللر بهذا الديو معتربيللن باأنه مزيج 

فريد.
كان اإمينيللم قللد ن�رس منللذ فرتة 
اأغنية راب جديدة حتمل ا�سللم 
)العا�سللفة(   "Storm"
يف حفل توزيع جوائز 
جلوائللز   "Bet"
الهيللب هللوب، وقللد 
الرئي�ض  هاجم فيها 
دونالللد  الأمريكللي 
باألفللاظ  ترامللب 
لئقة."  وغللر  غليظللة 
جلوائللز الهيب هوب، 
هاجللم  وقللد 
الرئي�للض  فيهللا 
يكللي  مر لأ ا
لللد  نا و د
مللب  ا تر
ظ  لفللا باأ

غليظللة 
غللر  و

لئقة.

أحمد زاهر يودع الطوفان 

ديو يجمع أمينيم وبيونسيه

زواج ريم مصطفى  هالل يبدأ قانون عمر 
اأثللار الفنان عمر ال�سللعيد الكثر من عامات ال�سللتفهام 
بعد ن�رسه �سوره جديدة له عرب �سفحته على "اإن�ستغرام" 
جتمعلله بالفنانللة رمي م�سللطفى، مللن اأمللام بللرج اإيفللل 
فللى فرن�سللا، وعلللق عليها قائللًا:" �سللهر الع�سللل مع رمي 

م�سطفى".
وانهالت عليه بع�ض التعليقات بالتهاين والأمنيات لهما 
بحياة �سعيدة، فى حني اأعلن البع�ض الأخر عن اندها�سهم 

من اخلرب املفاجئ، وهو ما ت�سبب فى حرة اجلمهور.
ورغللم اأن عمللر ال�سللعيد مل يعلللق علللى اأ�سللئلة اجلمهللور 
العديللدة، اإل اأن ال�سللورة التللى قللام بن�رسها لي�ض �سللوى 
دعاية للعمل اجلديد اللذان ي�سللاركان فيه، وهو م�سل�سللل 
"ن�سيبى وق�سمتك" اجلزء الثاين حيث يقدمان من خاله 

ق�سة جتمعهما بعنوان "اإهدي يا مدام".

قال ال�سيناري�ست فداء ال�سندويلى، اإنه انتهى من كتابة الل10 حلقات 
الأوىل مللن م�سل�سللل "قانون عمر" اجلديد املقرر عر�سلله فى مو�سللم 
دراما رم�سللان املقبل، م�سللراً اإىل ان ا�سللم العمل هو ال�سم النهائى، 

مو�سحًا اأن اأحداث امل�سل�سل تدور فى اإطار اجتماعى بولي�سى.
واأكللد ال�سللندويلى اأن هناك جل�سللات عمل تتم بينلله وبني بطل العمل 
لرت�سلليح فريق العمل، وو�سللع اخلطوط العري�سللة النهائية للحلقات 
املتبقية ونهاية امل�سل�سللل، م�سلليفًا اإىل اأن الت�سللوير �سيبداأ منت�سف 
املقبل. ي�سار اإىل اأن م�سل�سل "قانون عمر" يعترب التعاون الثانى بني 
املنتج �سللادق ال�سللباح وحمادة هال، بعد اأن قدما �سللويا م�سل�سل 
"طاقة القدر"، الذى حقق �سعبية وا�سعة، وخا�ض ال�سباق الرم�سانى 
املا�سللى، و�سللارك فللى بطولتلله جمموعة مللن املمثلللني امل�رسيني 
اأبرزهللم ي�للرسا اللللوزى، اإدوارد، م�سللطفى اأبللو �رسيللع، حجللاج عبد 

العظيم، تاأليف اأحمد حممود اأبو زيد، واإخراج حممد م�سطفى.

فنانللة عراقيللة �سللابة تقيللم يف بللاد املهجر"كندا" وهللي نتاج 
عائلللة فنية عريقة عا�سللت يف كنللف والديها وتربللت على النغم 
والذوق املو�سلليقي ال�سللحيح والدتها �سلليتا هاكوبيللان ووالدها 
املخرج عماد بهجت لذا ن�ستطيع ان نقول عنها متاأ�سلة يف الفن 
،ل�سللوتها خامة خمتلفة عن باقللي الفنانات ويخيم على روحها 
حللب الللرتاث العراقي ومتميللزة بلونهللا الغنائي  الأوبللرايل انها 
الفنانللة نوفا عمللاد التللي كان للل"اجلورنال"  هللذا احلوار معها  

بداية من هي نوفا عماد بعيدا عن الفن ؟
امللراة قوية لكن يف داخلها تكمن طفلة �سللغرة ، تع�سللق البحث 
عمللا هللو جديد ، او ما هو من�سللي لتعيد اكت�سللافه ... اأبنة ، واخت 
، و�سللديقة ... ل تعللرف حللدودا لطموحهللا ول تخللاف من اعادة 

اكت�ساف نف�سها مرة تلو الخرى
v كونللك نتللاج لعائلللة فنيللة مرموقللة هل اثللر هذا ال�سلليء على 

v هويتك الفنية ام �سقل موهبتك ؟
 كل ان�سللان هو نتاج املجتمع والبيئللة والعائلة التي كرب وتربى 
فيها. انا كربت يف بيت كان فيه الفن واملو�سيقى جزءا مهما من 
اركانه ، بال�سللافة اىل ال�سللعر والروايه ، لذا فان ذاكرتي كطفلة 
اختزنللت الكثر مما �سللمعته وقراتلله وتعلمته من والدًي ، �سللواء 
كان اثنللاء مرافقتهما اثناء تواجدهما يف ا�سللتوديوهات الذاعة 
والتلفزيون ، او من خال �سماعي ملناق�ساتهم من ال�سدقاء من 

الفنانني حول موا�سيع فنية خمتلفة 
v "ماذا تعني لِك اغنيتك "غربة  v

تعنللي يل الكثللر مللن عدة نواحللي ، فهللي كانت الغنيللة الوىل 
التللي من خالهللا عرفني بها اهلي يف العراق ، لنني يف اعمايل 
ال�سابقة كنت اخاطب اجلمهور العربي والعراقي  املغرتب ، لكني 
يف )غربة( تعمدت مناجاة الذات با�سللتعارة من اغنية من تراثنا 
العراقللي ، كمللا ان فيديو كليب غربة الللذي اخرجته اختي نايري 
كان اول كليب يل ، لذا فانا اعترب العمل كاما كان مبثابة بطاقة 

التعريف الوىل يل يف العراق. 
v ماهو ال�رس يف تعدد امناطك الفنية ؟v

لي�ض املو�سللوع �رسا ابللدا ، بالعك�ض ، انللا اردت ان اك�رس القوالب 
النمطية التي تعودنا عليها يف الغاين العربية املعتمدة ب�سورة 
ا�سا�سللية على اللحللن ال�رسقي ال�رسف ،فقمت  با�سللافة عنا�رس 
مو�سيقية خمتلفة ، ل�ستطيع تقدمي الغنية العربية ب�سورة عامة 

والعراقية ب�سللورة خا�سللة للم�سللتمع الجنبي واجليل الثاين من 
املغرتبني العللرب الذين مل يتعودوا على اللحللن ال�رسقي بطريقة 
ميكنهللم من خالها ان يفهموا وي�ست�سلليغوا اللحن العربي  ماهي 

 v الر�سالة الفنية التي ترغب نوفا يف اي�سالها اىل العامل ؟
ر�سللالتي ب�سلليطة جدا ، اردت ان او�سل �سورة عن وطني تختلف 
عمللا تن�رسه حمطات الخبار . اردت ان اقول انني قادمة من بلد 
احل�سارة الن�سانية الوىل ، وانا مثل كل ال�سباب يف بادي نحب 

احلياة .
v مبن تاأثرت نوفا من الفنانني العراقيني والعرب ؟

تاأثللرت بفنانللني كثريللن جللدا ، ومن ال�سللعب علللي ان اذكرهم 
جميعللا ، لكنللي ا�سللتطيع ان اقول لللك انني كلما ا�سللتمعت لفنان 
جديد ا�سللتطعت ان اتعرف على امناط غنائية ومو�سلليقية فتحت 
امامللي الباب لبحث واتعلللم ، ومن اهم الفنانني الذين اجد انني 
ل ازال اتعلم منهم حتى يومنا هذا هم ال�سيدة فروز والرحابنة ، 

ووالدتي الفنانة �سيتا هاكوبيان.
v كيف اثر وجود �سيتاهاكوبيان يف حياة نوفا  v

لوادتي تاثر كبر يف حياتي ال�سخ�سية واملو�سيقية ،فبال�سافة 
للكللم الهائل من الغاين التي كنت ا�سللتمع لهللا من خال مكتبة 
والدتللي ،  فهي اي�سللا  كانللت ا�سللتاذتي الوىل يف الغناء ، حيث 
كنللت يف طفولتي اق�سللى معها كل يوم �سللاعة كاملللة ، تدربني 
فيهللا على الغنللاء ، وعلى تطويع �سللوتي ومدياته . حدثيني عن 

 v البومك اجلديد وماذا يت�سمن ؟
البومللي يحمل عنوان )خايف عليه(، قمت باطاقه بالتعاون مع 
�رسكة يونيفر�سللال ميوزك ال�رسق الو�سط. يت�سمن اللبوم ت�سعة 
اغللاين متنوعة با�سللاليب مو�سلليقية جديدة ترتاوح بني ال�سللعبي 

العراقي والبوب املعا�رس مرورا بالروك. 
تعاونللت فيه مع نخبة من اهم  الفنانللني العراقيني والعرب، يف 

طليعتهم الفنان الكبر ال�ستاذ طارق ال�سبلي رحمه اهلل. 
وكان اختياري ل�سللم اللبوم تيمنا به اذ انه اهداين اغنيتني من 
احلانلله قبل وفاته وكانت  )خايف عليه( اولهما. بال�سللافة اىل 
تعاوين مع ا�سللماء مهمة جدا يف الو�سللط املو�سيقي ، من �سمنهم 
املو�سلليقار )ه�سللام نزيه( من م�رس والذي كان يل تعاون �سابق 
معه يف م�سل�سللل )ال�سللبع و�سللايا( الذي عر�ض يف رم�سان عام 
2014 ، واملو�سيقار )مراد دميرجيان( من الردن ، واملو�سيقي 
)اأيلللي معلوف( مللن لبنان. مت ت�سللجيل اللبوم خال 5 �سللنوات 
ون�سللف من العمللل يف مناطق خمتلفللة من العامل مثللل الردن، 

لبنللان ، م�للرس ، براغ، فرن�سللا ، كندا وامريكا. ومتحم�سللة جدا ان 
ي�سل اللبوم اىل كل النا�ض لي�ستمعوا اليه.

v براأيللك هللل الغربة والبعللد عن الوطن توؤثر �سلللبا ام ايجابا يف 
v حياة الفنان ؟

بالتاكيللد للغربة تاثر �سلللبي واأخللر ايجابي، ال�سلللبي كان انها 
حرمتني من كل النا�ض الذين احبهم ، من اهلي وا�سللدقائي ، من 
بيتنللا ومدر�سللتي العتيقللة ، ورائحة خبز التنللور ، لكنها اعطتني 
القللوة لن اكتب واغني عللن معاناتي ، فكانللت دافعا يل لتغلب 

على خماويف ، وان احول خويف و�سعفي اىل حتد وجناح.
 مللع من ِمن الفنانني والفنانات املوجودين اليوم على ال�سللاحة 

v حتب نوفا التعان معه وملاذا
ا�سللتطيع ان اقللول لللك اننللي كنللت احلم بالعمللل مللع الكثر من 
ال�سللماء املوجللودة علللى البومللي الخللر ، واحلمللد هلل توجللت 
الحللام بحقيقللة ، لكللن حلمي الن هللو  العمل مللع الفنان زياد 
الرحباين لنه برايي له ب�سمة خا�سة ، ومو�سيقاه ت�سبق ع�رسنا 

باجيال واتوق لليوم الذي اتوج فيه حلمي هذا بعمل.
v ملاذا يتم اختيارك للغناء يف العمال الجنبية ؟ 

عادة ما يتم اختيار املغنني ح�سب نوعية العمل ، وح�سب طبيعة 
امل�سللهد. يف العمللال التي �سللاركت بها يف كندا  وقللع الختيار 
علي لن موؤلفي املو�سيقى الت�سويرية كانوا  يبحثون عن �سوت 
ي�ستطيع اجادة الحلان ال�رسقية القرب للطابع العربي والهندي 
، اما يف ال�سبع و�سايا ، فكان �سبب اختياري هو املامي بالرتاث 
والغللاين الرمنيللة والعربيللة لن املو�سلليقى كانللت مبنية على 
اغاين �سللوفيه مطعمللة باغاين بكلمللات غر مفهومة للم�سللتمع 

العربي . 
v ماهي م�ساريعك امل�ستقبيلة ؟ 

انللا الن بطللور التح�سللر 3 فيديللو كليبللات من البومللي اجلديد 
�ستنزل تباعا ، واي�سا افكر باحياء حفات يف عدد من الدول 

v ماهي امنية نوفا عماد كفنانة وكاأن�سانة 
امنيتي ان ا�سللتطيع اي�سللال املو�سلليقى العراقية اىل كل النا�ض ، 
لنني اوؤمن ان املو�سيقى تداوي القلوب ، وتقرب النا�ض بالمهم 
وافراحهم اىل بع�ض. اما كان�سللانة فامتنى ان ارى الب�سللمة على 

وجوه كل اهلي يف العراق 
vكلمة اخرة

�سللكري اخلا�للض ل�سللحيفتكم  الغللراء لتاحللة هذه الفر�سللة يل 
للتقي باحبتي من خالكم . 

حقيقة المطربة نوفا عماد: والدتي "سيتاهاكوبيان" علمتني تقديس الكلمة والفن رسالة ومسؤولية كبيرة  حمادة

االن , وملتابعة اخر امل�س����تجدات التي تظهر على ال�س����احة 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 بنا, واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتابة اآرائك اخلا�س����ة, 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 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم

بصورة دائمة

ads@journaliraq.com sales@alabshar.com 006947827824131006947828001070

حوار – هيفاء القره غولي 


