
يوسف العماني يكشف عن 
مرض ميريام فارس

محمد حياوي يرسم تداعيات 
الحرب ويترجم أوجاع الناس 

أحمد الفيشاوي يحذر جمهوره 
من التواصل مع زوجته

بع��د االنتقادات التي تعر�ضت لها اأغنية "قومي" التي 
�ضهدت ع��ودة مرييام فار�س اإىل ال�ضاح��ة الفنية، قام 
امللح��ن وال�ضاع��ر يو�ضف الُعم��اين بال��رّد عليها، كما 

حتّدث عن الو�ضع ال�ضحي للفنانة مرييام فار�س .
يو�ض��ف العم��اين ق��ال اإّن االأغني��ة باللهج��ة الكويتية 
واختارته��ا مريي��ام فار���س قب��ل �ضن��ة، وكان هناك 
مقط��ع واحد جاهًزا منه��ا، واأ�ضاف، "طلب��ت مني اأن 
اأ�ضتغ��ل عليها م��ن ثم قم��ت بتطويرها". كم��ا اأو�ضح 
الُعم��اين اأّن االأغني��ة تنا�ض��ب االأعرا���س،، فه��ي تدف��ع 
الفتاة اإىل اأن ترق�س واأن ت�ضتعر�س جمالها، كما اأنها 
منا�ِضب��ة للعرو�س، الأّن العرو���س هي التي ت�ضع احلّنة 

على يدها.

"�ض��رية الفرا�ضة"، رواي��ة تر�ضم تداعيات احلرب وترتجم 
اأوج��اع النا���س وماآ�ضيه��م يف ظل االره��اب املرير الذي 
فت��ك بالعامل العرب��ي، موؤثراً على احللق��ات اال�ضعف يف 
املجتم��ع. هذه الرواي��ة من اآخر اأعم��ال الكاتب والروائي 
العراق��ي حمم��د حي��اوي، حيث وقعه��ا �ضم��ن فعاليات 
معر�س بريوت العربي الدويل للكتاب. واأ�ضدرها حياوي 
يف الع��راق لتتوّف��ر اأم��ام الق��راء الذي��ن يتوق��ون لقراءة 
الوقائ��ع واالحداث التي حت�ضل يف الدول العربية، م�ضريا 
اىل ان��ه يعمل عل��ى ترجمتها للغة الفرن�ضي��ة والفار�ضية. 
وق��د عرب حّي��اوي عن �ضعادت��ه لتمثيل بل��ده يف بريوت، 
معتربا اأن الرواية العربية اليوم تعّد يف ع�رصها الذهبي، 

موؤكدا اأنها ارتقاء للكلمة وال غنى عنها.

يبدو اأّن ال�ضجة التي اأثارتها ال�ضيدة ندى الكامل منذ ظهورها 
للم��رة االأوىل مع زوجها اأحمد الفي�ضاوي على الب�ضاط االأحمر 
ملهرج��ان اجلون��ة، دفعت عدًدا كب��رًيا من ال�ضي��دات النتحال 
�ضفته��ا، واأن�ض��اء ح�ضاب��ات مزيف��ة ع��رب مواق��ع التوا�ض��ل 
االجتماعي حتمل ا�ضمها و�ضورتها، وهو ما دفع الفنان اأحمد 
الفي�ض��اوي اإىل اإطالق حتذير ل��كل متابعيه بعدم التوا�ضل مع 
اأّي ح�ض��اب لزوجته، اإال ح�ضابها الر�ضمي على موقع ان�ضتقرام. 
الفي�ض��اوي مل ي�ض��َع لتربئ��ة زوجت��ه م��ن احل�ضاب��ات املزيفة 
وح�ضب، واإمنا نا�ضد جمهوره عرب مواقع التوا�ضل االجتماعي، 
مل�ضاعدت��ه يف تق��دمي بالغ��ات الإدارة موق��ع ان�ضتق��رام لغلق 

احل�ضابات املزيفة املنت�رصة يف الفرتة االأخرية.

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

عواطف نعيم: "سبايا بغداد" 
ستعرض قريبا

هيفاء وهبي وراغب عالمة في تونس بأجور خيالية

النجوم في العام 2018 .. مخدرات وخطف 
واغتصاب واعتداء وشيكات بدون رصيد

بغداد - اجلورنال: اأكدت الفنانة عواطف نعيم، باأن 
العم��ل م�ضتمر يف م�رصحي��ة "�ضبايا بغداد"، وهناك 
�ضع��ي لتقدميه عل��ى امل���رصح الوطني بع��د اكتمال 

الربوفات النهائية.
وقالت نعي��م، اأن "العر�س امل�رصحي )�ضبايا بغداد( 
وه��و م��ن تاأليف��ي واإخراج��ي وم��ن انت��اج وتقدمي 
حم��رتف بغ��داد امل�رصح��ي بالتع��اون م��ع دائ��رة 
ال�ضينم��ا وامل���رصح التي فتحت االأب��واب لنا وللفرق 

التي جاءت لالإرتقاء باحلركة امل�رصحية".
واأ�ضاف��ت، اأن ")�ضباي��ا بغ��داد( ه��و عم��ل يتح��دث 
ع��ن �ضبي االإيزيدي��ات وامل�ضيحي��ات، واأي�ضا بع�س 
امل�ضلم��ات يف غزوة قل نظريه��ا يف التاريخ اإال يف 
التاري��خ اجلاهلي والذي قام به تنظيم داع�س، وهي 
ماأ�ض��اة كبرية يجب ان يتحدث عنها امل�رصح ويجب 

ان يعرف عنها العامل اأجمع".
واأردف��ت، "ن�ضعى ان نق��دم العمل للجمه��ور بعد ان 
يكتم��ل ب�ضكل��ه النهائ��ي وه��و ج��زء م��ن م�ضوؤولية 
امل���رصح بالتعري��ف بق�ضاي��ا العراق وه��و يخو�س 
حرب��ه ال�ضاري��ة الت��ي �ضحى م��ن اجله��ا بالغايل 
والنفي���س، وقدم ال�ضهداء يف احل�ضد ال�ضعبي واجلي�س 
العراقي وق��وات البي�ضمركة، لكي يدافعوا عن ارا�ٍس 

احتلها تنظيم داع�س".

بداأت تظهر يف تون�س الدعايات حلفالت راأ�س 
ال�ضن��ة اجلدي��دة 2019، وب��داأت احلج��وزات 
يف املطاع��م والفن��ادق، وقد داأب��ت �رصيحة 
مي�ضورة من التون�ضي��ن وحتى من الطبقات 
الو�ضطى، على االحتفال بحلول العام اجلديد 

يف الفنادق واملطاعم.
امل��دن  يف  الفخم��ة  الفن��ادق  وتتناف���س 
ال�ضياحي��ة عل��ى جلب اأ�ضه��ر الفنانن العرب 

والتون�ضين .
ومن ب��ن النجوم الذين �ضيغّنون يف حفالت 
بداية العام اجلديد 2019 يف تون�س، هيفاء 
��ا ال�ضوب��ر �ضت��ار راغب  وهب��ي، وكذل��ك اأي�ضً
عالم��ة، وحتّدثت م�ض��ادر اإعالمية عن اأجور 
خيالي��ة )باملقايي���س التون�ضي��ة( للنجم��ن 
ج��داًل  االأج��ور  ه��ذه  واأث��ارت   ، اللبنانَي��ننْ
يف ال�ضح��ف واملواق��ع التون�ضي��ة، فالب��الد 

التون�ضي��ة ت�ضكو من �ضعوب��ات مالية كربى 
ومن نق�س يف العملة ال�ضعبة.

ولك��ن هن��اك م��ن يقول اإنه��ا اأج��ور معقولة 
مقارن��ة مبا ُيدف��ع لهوؤالء النج��وم يف بلدان 
عربي��ة اأخ��رى، ثم اإّن هناك العب��ي كرة قدم 
اأجانب يف تون�س، ومدربن ُتدفع لهم رواتب 

ا. اأكرث من خيالية وبالعملة ال�ضعبة اأي�ضً
وهيف��اء وهب��ي تتمت��ع ب�ضه��رة وا�ضعة لدى 
التون�ضي��ن، وهي كثرية الغن��اء يف الفنادق 
الفخم��ة، اأو حتى يف حفالت الزواج اخلا�ضة 

لدى االأثرياء.
والطري��ف اأّن �ضه��رة هيف��اء وهب��ي و�ضل��ت 
حت��ى اإىل ال�ضج��ون التون�ضي��ة، فق��د �ضبق اأن 
ذك��ر ب�ض��ام الطريف��ي نائ��ب رئي���س الرابطة 
التون�ضية حلقوق االن�ض��ان، يف �ضياق حديث 
ل��ه يف اإح��دى القن��وات التلفزيوني��ة، عل��ى 

و�ضعي��ة ال�ضج��ون ال�ضّيئة، موؤك��ّدا: اأّن هناك 
�ضجن��اء من الطبق��ة املي�ض��ورة يوجدون يف 
جناح يحم��ل ا�ضم الفنان��ة اللبنانية )هيفاء 
وهبي(، حي��ث يتمتعون بامتيازات ال يتمتع 

بها �ضجناء اآخرون."
وبح�ض��ب ت�رصيبات، ف��اإّن اأج��ر ال�ضوبر �ضتار 
راغ��ب عالم��ة �ضيك��ون اأرفع من اأج��ر هيفاء 
وهب��ي يف احتف��االت راأ���س الع��ام اجلدي��د 

بالفنادق التون�ضية.
ه��ي  فاخ��ت  اأمين��ة  التون�ضي��ة  واملطرب��ة 
مرتفًع��ا  اأج��ًرا  �ضتتقا�ض��ى  الت��ي  الوحي��دة 
، اأما  يق��رتب م��ن اأجور الفناَن��ننْ اللبنانّي��ننْ
ا عّما �ضيتقا�ضاه  البقي��ة فاأجورهم بعيدة جدًّ
النجوم اللبنانيون، وحتى املطرب امل�رصي 
اإيهاب توفيق، فاإّن اأجره لن ي�ضل اإىل ربع ما 

�ضيتقا�ضاه راغب عالمة.

انتقل��ت اأخب��ار الكث��ري من النج��وم العرب م��ن �ضفحات 
الف��ن اإىل �ضفحات احل��وادث، وح�ضل��ت املطربة �ضريين 
عب��د الوه��اب على ن�ضي��ب االأ�ضد من الئح��ة االتهامات، 
الت��ي بداأت بحي��ازة خم��درات م��روراً باالإ�ض��اءة ل�ضمعة 
م���رص وانتهاء مبخالف��ة عقدها مع �رصك��ة اإنتاج، بينما 
ت�ضاعف��ت متاعب املطرب املغرب��ي �ضعد املجرد بق�ضية 
اغت�ض��اب ثاني��ة، ولكن يبقى املخرج �ضام��ح عبد العزيز 
اإدانته نهائيًا بحيازة املخدرات  "ال�ضحية االأكرب" بع��د 
واإيداع��ه ال�ضج��ن. -اأول م��دان ر�ضمي من الو�ض��ط الفني 
يف الع��ام اجل��اري كان املنت��ج حمم��د ال�ضبك��ي، ال��ذي 
�ض��در بحق��ه حك��م م��ن حمكم��ة جن��ح اله��رم، ي��وم 6 
يناي��ر، باحلب���س �ضنة وكفالة مالي��ة قدرها 500 جنيه، 
غيابي��ًا؛ التهامه بتهديد م�ضممة االأزي��اء ريهام عا�ضم 
وزوجه��ا رجل االأعمال وليد �ضع��د بالقتل، بعد ت�ضامنها 
م��ع الفنانة نهل��ة زكي وال�ضه��ادة ل�ضاحلها يف ال�رصاع 
القان��وين بينه��ا وب��ن املنت��ج. -الفنان��ة �ضريي��ن عب��د 
الوه��اب مت احتجازه��ا يف مطار القاه��رة ظهر يوم 23 
يناي��ر بعدم��ا اكت�ضفت اأجه��زة التفتي���س باالأ�ضعة وجود 
اأقرا���س مدرجة على جدول املخ��درات وممنوع تداولها، 
ولكن بعد �ضاعات من التحقيق مت االإفراج عنها وال�ضماح 
له��ا بال�ضفر، بعدما قدمت �ضهادات طبية توؤكد خ�ضوعها 
للع��الج من االكتئاب. -املخدرات كان��ت حا�رصة اأي�ضًا 
يف ق�ضية املخرج �ضامح عبد العزيز، الذي خ�ضع الأ�رصع 
حماكمة مبحاكم اجلناي��ات امل�رصية، و�ضدر بحقه يوم 
12 فرباي��ر حك��م بال�ضجن3 �ضن��وات وتغرميه 50 األف 

جني��ه، التهامه بحي��ازة وتعاطي امل��واد املخدرة، 
رغ��م طعن فريق الدفاع ببطالن اإجراءات �ضبط 

موكله وتفتي�ضه، لع��دم وجود اإذن من النيابة 
العامة، وعدم وجود حالة تلب�س.

-رغ��م عق��د اتف��اق �ضل��ح ب��ن املط��رب 
عم��ره  و�ضدي��ق  ف��وؤاد  حمم��د  امل���رصي 
املنع��م  عب��د  تام��ر  واملمث��ل  املنت��ج 

وبح�ض��ور املط��رب عم��رو دي��اب واملنت��ج 
تامر مر�ضي، بخ�ضو�س ق�ضية ال�ضيكات 

املتعلقة مب�ضل�ضل "ال�ضاهر" اأ�ضدرت 
حمكمة جن��ح الدقي حكمًا 

يوم 20فرباير بحب�س 
�ضن��وات   3 تام��ر 

حتري��ر  بتهم��ة 
ب��دون  �ضي��كات 
ر�ضي��د، بعدم��ا 
ف��وؤاد  اأن  تب��ن 
مل يتن��ازل ع��ن 

كم��ا  الق�ضي��ة 
جل�ض��ة  يف  تعه��د 

بح�ض��ب  ال�ضل��ح 
اأ�ضدره  بيان �ضادم 

علم��ه  ف��ور  تام��ر 

باحلك��م، ومت تاأيي��د احلكم يف اال�ضتئن��اف وبعدها اأجرب 
تام��ر على دف��ع قيمة ال�ضي��كات ومت احلك��م برباءته يف 
جل�ض��ة املعار�ضة اال�ضتئنافية. -حمكمة اجلنح الكويتية 
ق�ضت غيابًيا يوم 11 اأبريل، ب�ضجن املمثلة مرمي ح�ضن 
�ضت��ة اأ�ضه��ر مع ال�ضغل والنف��اذ، بعد االإ�ض��اءة اإىل الفنان 
ح�ض��ن املن�ضور، من خالل مقط��ع فيديو لها عرب مواقع 
التوا�ضل االجتماع��ي. -الفنانة التون�ضي��ة �ضناء يو�ضف 
مت ا�ضتدعاوؤه��ا ر�ضميًا يوم 31 ماي��و ملواجهة اتهامات 
خادمته��ا له��ا بالتحري���س عل��ى اغت�ضابه��ا واالعتداء 
عليه��ا بال���رصب، واإجباره��ا عل��ى توقي��ع اإق��رار بعدم 
تعّر�ضه��ا لل���رصب، وفق��ًا لب��الغ تقدمت به فت��اة تدعى 
اإبت�ض��ام اأك��دت في��ه اأنها تعم��ل ل��دى الفنان��ة التون�ضية 
�ضن��اء يو�ض��ف بفيلته��ا الكائن��ة بكمبون��د زاي��د 2000 
ووق��ع بينهما خ��الف، وقامت الفنان��ة باإجبار اخلادمة 
عل��ى االإم�ضاء على اإقرار عنوة بعد ن�ضوب م�ضادة بينهما 
وتط��اول باالأي��دي والتع��دي بال���رصب. -الفنان��ة زينة 
ح���رصت الي��وم االأول م��ن الع��ام 2018 يف املحكم��ة 
وخرج��ت منت���رصة بح�ضولها على حكمبالط��الق خلعًا 
م��ن الفنان اأحمد ع��ز، ولكنه��ا تعر�ضت الأزم��ة قانونية 
اأخ��ري يوم 29 يونيو بعد اتهامه��ا باالعتداء على اأ�رصة 
كاملة حتمل اجلن�ضية االأمريكية خالل تواجدها يف دولة 
االإمارات العربي��ة املتحدة، ومت حترير حما�رص متبادلة 
من الطرفن وبعدها �ضمح��ت ال�ضلطات االإماراتية لزينة 
بالع��ودة اإىل القاه��رة. -املطرب املغرب��ي �ضعد املجرد 
مل يهن��اأ باإطالق ال���رصاح امل�رصوط عل��ى ذمة حماكمته 
بتهم��ة اغت�ضاب الفرن�ضية ل��ورا بريول، فقد مت 
اعتقال��ه جم��دداً بقرار �ض��ادر عن قا�ضي 
احلريات الفرن�ضي يوم 18 �ضبتمرب على 
ذم��ة التحقيق��ات بق�ضي��ة االغت�ض��اب 
جل�ض��ات  تتوا�ض��ل  اأن  عل��ى  الثاني��ة، 
االأوىل  االغت�ض��اب  بتهم��ة  حماكمت��ه 
بحق لورا بري��ول وهو يف ال�ضجن اأي�ضًا، 
وم��ن املنتظر اأن ت�ضتم��ر املحاكمة طوال 
الع��ام 2019 علم��ًا اأن تو�ضي��ف الق�ضي��ة 
االأوىل مت تعديل��ه من اغت�ضاب اإىل ا�ضتخدام 
العنف اجلن�ضي، وهو ما يعني تخفيف عقوبة 
احلب���س لت�ض��ل بح��د اأق�ض��ى اإىل �ضب��ع 
�ضنوات. -الفن��ان حممد رم�ضان ظل 
ط��وال العام 2018 يثري االأزمات مع 
الو�ض��ط الفن��ي دون اأن تت�ضاعد االأمور 
لت�ض��ل من�ض��ة الق�ض��اء، ولك��ن تغريت 
اأحواله فج��اأة مطلع �ضهر نوفمرب، فتم 
اتهام��ه بالت�ضب��ب باخلط��اأ يف قت��ل 
مواط��ن �ض��وداين، ولكن تب��ن الحقًا 
اأن �ضائقه اخلا�س ال�ضبب يف احلادث 
واأن رم�ضان مل يك��ن داخل ال�ضيارة، 
ومت احلكم عل��ى ال�ضائق باحلب�س مع 

اإيقاف التنفيذ.

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����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�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 
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