
الخشاب تخرج عن صمتها 

حذف كليب بهاء سلطان 

خوري يتألق في "الموسيقى العربية"

هذا ماقالته شادية بعد الغيبوبة

بعللد االنتقللادات العديدة التللي واجهتها خللال الفرتة 
املا�شية، خرجللت الفنانة امل�رصية �شمية اخل�شاب عن 
�شمتهللا للمرة االأوىل وردت علللى منتقدي زواجها من 
املطللرب اأحمد �شعد ووجهت ر�شالللة لهم عرب �شفحتها 
علللى "اإن�شتغرام". ون�رصت اخل�شللاب مقطع فيديو قالت 
خاللله: "عايللزة اأتكلم معاكللم يف حاجللة مهمة قوي، 
النا�للش اللللي بت�شتللم اأو بتقللول األفاظ م�ش حلللوة على 
مواقللع التوا�شل يللا جماعة احلروف اللللي بتخرج من 
ل�شانا حم�شوبللة علينا، كل حرف حلو بتقوله بريجعلك 
تللاين الأن كله �شلف ودين واللي بيقول كلمة م�ش حلوة 

برتجعله تاين".

تعر�للش املطرب بهاء �شلطللان الأزمة بعللد اأن طرح اأغنية 
كليب "م�ش هرنوح"، من األبومه اجلديد "�شيجارة"، وذلك 
مللن خال قناته الر�شمية على موقع "يوتيوب"، من دون 

اإذن من ال�رصكة املنتجة. 
وجتللددت االأزمة بني بهاء �شلطان واملنتج ن�رص حمرو�ش 
�شاحللب �رصكللة "فللري ميللوزك"، وتقللدم بطلللب حلللذف 
اأغنيللة بهاء من علللى قناتلله الر�شمية، وا�شتجابللت اإدارة 

ي"يوتيوب" للطلب حفاظًا على حقوق امللكية.
يذكللر اأن هنللاك اأزمللة �شابقة بللني بهاء �شلطللان واملنتج 
املو�شيقللي ن�للرص حمرو�ش، و�شلللت اإىل �شاحات املحاكم 
يف م�للرص، بعللد اأن مت�شكللت ال�رصكللة املنتجللة بعقدهللا 
املربم معه، اأو دفع ال�رصط اجلزائي البالغ مليون ون�شف 

املليون جنيه م�رصي، لف�شخ العقد.

اأحيللا املطرب اللبناين مروان خوري، حفًا غنائيًا، م�شاء 
اأم�للش ، على امل�رصح الكبري بدار االأوبللرا امل�رصية، �شمن 
فعاليللات الللدورة الللل 26 ملهرجللان املو�شيقللى العربية، 

بح�شور عدد كبري من خمتلف اجلن�شيات العربية. 
وبللداأ خوري حفله باأغنية "يا م�شللا الفل يا بهية" كتحية 
مل�للرص و�شعبها، ثم اأعرب عن �شعادته بغنائه علي م�رصح 
دار االأوبللرا للمللرة اخلام�شللة، موؤكللداً اأنلله ي�شتمللد طاقللة 

اإيجابية من جمهورها دائمًا.
وغنى املطرب اللبناين عدداً من اأبرز اأغنياته، منها "اأكرب 
اأنللاين، حبي االأناين، كل الق�شايد، معقللول، اأنت ناوي"، 
كمللا غنى اأغنيللة "اأهو ده اللي �شار" التللي القت تفاعًا 

كبرياً من احل�شور.

طمللاأن خالد �شاكر جنل �شقيللق الفنانة �شادية، جمهورها 
وحمبيهللا عليها، واأعلن عن حت�شن حالتهللا ال�شحية بعد 

ا�شتجابتها للعاج.
تتواجللد الفنانللة املعتزلة يف م�شت�شفى اجلللاء الع�شكري 
منللذ اأيللام؛ لتلقللي العللاج هنللاك بعللد اإ�شابتهللا بجلطة 
يف املللخ. ك�شللف جنل �شقيقهللا اأنها بللداأت ت�شتعيد وعيها 
وحتدثللت معه الأول مللرة، وكانللت اأول كلمللة قالتها هي 
طلبهللا اأن تعللود اإىل منزلها. فقد بللداأت تتحرك وتتوا�شل 
مللن  وطلللب  ب�شعوبللة،  كان  واإن  بهللا  املحيطللني  مللع 
جمهورها وحمبيهللا اال�شتمرار يف الدعاء لها فهذا اأكرث 

�شيء حتتاجه.

Kylie Jenner لأول مرة بعد  متكنت عد�شات كامريات الباباراتزي من التقاط �شور لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية ال�شهرية كايلي جيرن 
اأخبار حملها، حيث ظهر عليها زيادة وزن ملحوظة اأثناء جتوالها يف مدينة لو�س اأجنلو�س.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
حالة من الغ�شب �شيطرت على الفنان امل�رصي اإميان البحر دروي�ش 
بعد اإنذار نقابة املهن املو�شيقية له باالإمتناع عن الغناء، وذلك بعد 
اخلافللات الكثرية التللي ن�شبت بينلله وبني نقيب املهللن املو�شيقية 
هللاين �شاكللر .  وو�شللف اإميللان البحللر القللرار باملثللري لاإ�شمئللزاز 
وال�شخريللة، وكتب من خال ح�شابه على موقللع "في�شبوك" :" �شىء 
مثري لل�شفقة وال�شخريللة.. هل يعقل اأن يكون هناك اأحكامًا ق�شائية 
نهائيللة واأحكامللًا واجبللة النفللاذ الإلغللاء انتخابللات هللذا املجل�ش 
والنقيب احلاىل وعودتى نقيبًا للمو�شيقيني ويدعى هوؤالء الفا�شدون 
الذيللن ترتكهم الدولة يفعلللون ما ي�شاءون فللى املو�شيقيني الغابة 
ى قادر على و�شعهم بللاإذن اهلل خلف الق�شبان  واأنللا ل�شت منهللم الأَِنّ
فللى القريللب العاجللل" . واأ�شللاف : "لكللن اأعتقللد اأنلله قللد اآن االأوان 
لف�شللح كل من يت�شرت علللى هذا الف�شاد مهما عا قدره ومكانته ولن 
ي�شتطيع اأحد منعي من الغناء، خا�شة اأن جميع قرارات هذا املجل�ش 
والنقيب هي والعدم �شواء ولي�ش لها اأي قيمة قانونًا وهذا باغ لكل 

مو�شيقيني م�رص" .

اأعلنت فرقة فيفث هارمللوين Fifth Harmony الغنائية 
ال�شهللرية ب�شكل ر�شمي، اأنها �شتحيي حفلة يف مدينة اأبو ظبي 
16 مار�ش/اآذار 2018، على اأن يبداأ بيع التذاكر ابتداًءا من 
يوم 6 دي�شمرب/كانون االأول املقبل. يف �شياق منف�شل اأعلنت 
ع�شللو الفريق نورماين كوردي Normani Kordei اأنها 
S10 Entertai n" ا مع �رصكللة  وّقعللت عقًدا جديللًدا فرديًّ
ment". وجللاءت هذه اخلطوة بعللد اأ�شهر عدة من انف�شال 
النجمللة كاميللا كابيلللو Camila Cabello عللن الفرقة 

ا.  بالطريقة نف�شها، بعد اأكرث من 4 اأعوام من العمل �شويًّ
وعليلله فللاإّن ذلك �شللوف ي�شع الفرقللة يف ماأزق مللرة اأخرى، 
لي�شبللح عدد اأفرادها 3 فقط. ُيذكللر اأّن اأحد اأع�شاء فريق اأمن 
"فيفللث هارموين" ا�شتبه يف حفلهللم االأخري يف االأرجنتني، 
مبغنيللة �شمن الفرقة، وقام باإنزالها عللن امل�رصح اأمام اأعني 
اجلميللع. فاأثناء اأداء الفرقة اإحدى اأغنياتها، اقتحمت امل�رصح 
�شابة حاملللة علم االأرجنتني، وحلق بها رجل اأمن ا�شطحبها 
ا منلله اأنها قادمة من بني �شفللوف جمهور احلفل،  بعيللًدا، ظنًّ
 ، Becky G ليت�شللح اأنها مل تكللن �شوى املغنية بيكي جللي
�شاحبللة الفقرة االفتتاحيللة بالعر�ش. والافللت اأّن ع�شوات 
الفريللق حافظَن على هدوئهن، واأكملللن االأغنية ب�شا�شة، اإىل 
اأن قامللت مغنية الفريق اأيل بللروك Ally Brooke باإعادة 
املغنيللة مللرة ثانيللة اإىل امل�للرصح. ي�شللار اإىل اأّن فرقللة فيفث 
هارمللوين، هللي فرقللة فتيللات اأمريكيللة ت�شكلللت يف املو�شم 
الثللاين مللن برنامج ذا اإك�للش فاكتللور The X Factor يف 
الواليللات املتحللدة االأمريكيللة يف يوليللو 2012، وقد قامت 

قللة  لفر بتوقيللع عقللد مللع �شيكللو املو�شيقللى، التللي ا
، ميلكهللا   Simon Cowell كويللل  �شاميللون 

ومللع ابيك ريكللوردز بعد 
الثالث  املركز  احتالهم 
�شتيفنللز،  تيللت  وراء 
روز  وكاريل 
الوقللت  ويف   ،
وّقعوا  احلا�رص 
Ma nمع �رصكة 

.erick

هاني شاكر يمنع مطربًا 
من الغناء 

فيفث هارموني إلى أبو ظبي 

 هذه أكبر غلطة في 
حياتي  MBC تعلق على قرار
 nحتللدث فتحللي خال لقللاء تلفزيوين عن الكثري مللن ال�شعاب 
التي مر بها يف حياته وعن م�شواره الفني. nبداأت حلم التمثيل 
منذ اأكرث مللن 20 عاما. nاأول م�شكلة تعر�شت لها كانت "كيف 
اأبللداأاإ التمثيل". n �شافرت خارج م�رص بعللد التخرج ب�شبب عدم 
ح�شللويل على عمل ولكللن رجعت بعد عام.  nعملت بالكثري من 
املهللام مثللل بائع علللى عربة كبدة ملللدة يومللني اأو ثاثة، كما 
عملللت بالفنادق. nاأديللن لزوجتي بالف�شللل الكبري يف حياتي. 
nالنجللاح لي�للش �شهللل هنللاك تعللب وحلللم وبحث علللى فر�شة 
حقيقيللة للو�شللول. nمتنيللت جنللاح دوري يف م�شل�شللل "حالة 
ع�للش" مع مللي عزالدين واحلمد هلل حقق جنللاح كبري. nاأحب ما 

اعمل دائماآ واحر�ش عليه بجانب اأنني �شخ�ش عنيد.
nاأكرب غلطة يف حياتي هو �شفري خارج م�رص ولكن اأدركت اأنه 

من ال�رصوري العودة لتحقيق حلم التمثيل.

وفوجللئ اجلميع مع ال�شاعات االأوىل بتغريدة للفنانة الكويتية نوال، 
ت�شكر فيها اإدارة قنوات mbc، على اختيارها للم�شاركة يف برنامج 
The Voice. ومل تو�شللح نللوال اأي تفا�شيل حول االتفاق ونوع 
امل�شاركللة، واإن كانت �شتحل حمل اأحللد من جلنة التحكيم اأم �شتكون 

اإ�شافة جديدة عليهم.
املو�شللم اجلديد مللن برنامللج The Voice طللراأت عليلله تغيريات 
كثللرية اأهمها تغيري املدربللني، فتم ا�شتبدال املطللرب العراقي كاظم 
ال�شاهللر واملطللرب التون�شللي �شابللر الرباعللي واملطربللة امل�رصيللة 
�شرييللن عبد الوهاب، ليحل حملهم املطربة اللبنانية اإلي�شا واملطرب 
امل�للرصي حممللد حماقي واملطربللة االإماراتيللة اأحام مللع ا�شتمرار 

املطرب اللبناين عا�شي احلاين.
كما مت ا�شتبدال مقدمة الربنامج اللبنانية اإمييه �شياح لتحل حملها 

امل�رصية ناردين فرج.  

 بعللد �شاعات علللى اإعانها ا�شتبللدال الفنانة اأحللام بزميلتها 
نللوال الكويتّيللة، ال يللزال االإربللاك �شيللّد املوقللف يف اأروقة الل
MBC. ال روؤيللة وا�شحللة لربنامج "ذا فوي�ش"، لكّن االجّتاه 
احلتمللي هللو تاأجيللل عر�للش الربنامللج الللذي كان مقللّرراً يف 
الثللاين من دي�شمرب املقبللل، ل�شالح برنامللج "ذا فوي�ش كيدز" 
الللذي �شللّورت احللقللات االأوىل منلله بالتزامن مللع ت�شوير "ذا 
فوي�للش"، ما اأنقللذ املحّطة من ورطة حمّتمللة. واأّكد مدير �رصكة 
TALPA ال�رصق االأو�شط املنتجة لربنامج "ذا فوي�ش" خرب 
تاأجيللل عر�للش الربنامج، لكّنلله مل يجزم مللا اإذا كانت املحّطة 
�شتعر�للش "ذا فوي�للش كيدز" مكانلله. وعن اجلهة التللي اّتخذت 
القللرار باإيقللاف اأحللام قال كّبللي "ال تعليللق"، موؤّكللداً اأّن ثّمة 
اأمللور ال تزال غري وا�شحة لغاية اليوم، واعداً بالت�رصيح قريبًا 
لو�شائللل االإعللام وقللال "مللا ح�شل مل يكللن �شهللًا، اأطلب من 
االإعللام اأن يتحّلى بال�شرب الأّننللا �شن�رّصح يف الوقت املنا�شب 
عن كاّفة االأمور املتعّلقة بالربنامج، ونحن اليوم نقوم بدرا�شة 
اأو�شاعنللا التخاذ القرارات املنا�شبة". كما رف�ش كّبي احلديث 
عللن اإمكانّيللة اإعادة ت�شويللر احللقات التي كانت قللد �شّورتها 
اأحللام، اأو اإعطاء اأّية معلومات اإ�شافية.  نوال الكويتية حتدثت 
 MBC عللن الطريقللة التي دتعهللا بها القنللاة : هكللذا دعتني
للم�شاركة يف "ذا فوي�ش" وقريبًا اأوّقع العقد! من جهتها، علمت 
للة، اأّن ثّمة اجتاه قوي الإعللادة ت�شوير الربنامج  م�شادر خا�شّ
مللن نقطللة ال�شفر، اإال اأّن االأمر مل ي�شللل اإىل حد تبليغ املدّربني 
بالقللرار ر�شميًا، اإذ ال يزال االأمر يف مرحلللة االأخذ والّرد بينهم 
وبللني االإدارة، بانتظار قرار ر�شمي علللى اإثره �شيقوم الفنانون 
االأربع بتن�شيق مواعيدهللم مع مواعيد الت�شوير اجلديدة. ولفت 
امل�شللدر اإىل اأّن املدّربللني يعي�شللون �شغطًا كبللرياً، بعد �شياع 
املجهللود الذي بذلللوه على مدى ثاثة اأ�شهللر لت�شوير احللقات 
املا�شيللة، واأّن االأمور ال تزال بالن�شبة اإليهم غري وا�شحة. فهل 
�شي�شار اإىل اإعادة اختيللار املواهب نف�شها؟ هل �شيتم ا�شتبعاد 
بع�ش الناجحني وا�شتبدالهم مبن مل يحالفهم احلظ؟ اأم �شترتك 
االأمللور الأداء املواهللب التللي علللى اأ�شا�شهللا �شيقللّرر املدّربون 
خيارهللم بني القبول والرف�ش؟ كلهللا اأ�شئلة ال جتد اأي اإجابات 

يف الوقت احلايل. مهمللة �شعبة لل نوال الكويتية فهل �شتتمّكن 
من ملء الفراغ الذي �شترتكه اأحام يف "ذا فوي�ش"؟

اإذاً االأمللور ال تللزال عالقللة، واملدّربللون ي�شعللرون باالإربللاك، 
ويقللول امل�شدر اإّنهم علموا بخرب ا�شتبعللاد اأحام من التغريدة 
التللي ن�رصتها الفنانة نللوال الكويتية على "تويللرت" تعلن فيها 
ان�شمامها اإىل الربنامج، واأّن اأحداً من االإدارة مل يبلغهم بالقرار 

ر�شميًا، وبالتايل ال معلومات اإ�شافّية لديهم عّما ح�شل.
اخل�شائللر املالية جّراء ان�شحللاب اأحام كبرية جللداً، خ�شو�شًا 
اأن احللقللات التي �شّورت ودفعت ال�رصكة املنتجة تكاليفها لن 
ُتعر�للش، ومل يّت�شح بعد من هي اجلهة التللي �شتقوم بتعوي�ش 
اخل�شائللر، اإال اأّنه بات من املوؤّكد اأّن الربنامج ميّر مباأزق كبري، 
واأّن االإدارة مل حت�شللم اأمرهللا بخ�شو�شلله، واأّن القللرار الر�شمي 
�شي�شللدر خال اأّيام قليلة، اإّما باإعادة الت�شوير واال�شتمرار يف 
الربنامللج واإما اإيقاف هللذا املو�شم ريثما تتبلللور كافة االأمور 

يف املحطللة. الفنانة االماراتية احللام تقبلت املو�شوع ب�شكل 
اعتيادي وردت على من يقول انها غري خمل�شة لبلدها وك�شفت 
النجمة االإماراتية اأن ال عاقة الأغنية "قولوا لقطر" با�شتبدالها 
بالفّنانللة نللوال الكويتيللة يف جلنة حتكيم "ذا فوي�للش"، بعد اأن 

كانت تكهنات كثرية راأت ان ذلك هو ال�شبب. 
وغللّردت الفّنانللة اخلليجية عللرب ح�شابها الر�شمللي على موقع 
"مل يطلب مني اي �شخ�ش يف االمارات ال  "تويرت" منذ قليل: 
�شاعر وال ملحن وال موزع وال فنان اين اعمل عمل وطني لبلدي 

االمارات )) ورف�شت (( واأت�رصف باي عمل لبادي ".
 واأ�شافت: "ب�ش ح�شبي اهلل ونعم الوكيل يف كل من ظلمني".

وكانللت اأحام اأثللارت قلق متابعيهللا يف تغريللدة �شابقة جاء 
فيهللا: "اللهللم يامن ال ت�شيللع ودائعه اأ�شتودعللك نف�شي وديني 
وبيتللي واأهلي ومايل وخواتيللم اأعمايل فاأحفظها مبا حتفظ به 

عبادك ال�شاحلني".

"ذا فويس" في ورطة... والحلقات سيعاد تصويرها وهكذا علم المدربون باستبعاد أحالم أحمد 
فتحي

أحالم

الن ، وملتابع����ة اخر امل�شتجدات التي تظهر عل����ى ال�شاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����س 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 الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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