
وفاة مؤسس قسم الموسيقى 
في كلية الفنون الجميلة ببغداد

ميرنا وليد بديلة أروى جودة 
في "قيد عائلي"

منتج مصري يحرج هيفاء 
وهبي 

فيفي عبده تكشف مالبسات 
عودتها للرقص

ت��ويف عامل املو�س��يقى الأ�س��تاذ، ط��ارق ح�س��ون فريد، 
اأ�س��تاذ علوم املو�سيقى يف كلية الفنون اجلميلة،اجلمعة 
ببغداد. وقال مقربون من املو�سيقار الراحل، اإن ال�ستاذ 

الدكتور طارق...
و���رح مقرب��ون م��ن املو�سيق��ي الراح��ل باأن��ه تويف 
�سباح اليوم، بعد تدهور حالته ال�سحية، حيث نقل قبل 
يوم��ن اإىل العناية املركزة يف اأحد م�ست�س��فيات بغداد، 

ب�سبب تعر�سه جللطة دماغية.
وط��ارق ح�س��ون فري��د، ه��و اأ�ست��اذ اأكادمي��ي يف علوم 
املو�سيق��ى، وم��ن موالي��د مدين��ة كربالء ع��ام 1934، 
وتعل��م العزف على الكمان بع��د انتهائه من الدرا�سة يف 
دار املعلم��ن البتدائية، ودخل ق�س��م العلوم املو�سيقية 

عام 1956 يف جمهورية �سلوفاكيا.

توا�سل مرينا ولي��د ت�سوير م�ساهدها يف م�سل�سل 
"قيد عائلي" للمخرج تامر حمزة، الذي ينتمي اإىل 

الأعمال من 45 حلقة.
الت��ي  ج��ودة،  لأروى  بديل��ة  ج��اءت  واأن مرين��ا 
اعتذرت ع��ن الدور الذي مل يعجبها، وتوؤدي مرينا 
دور ابن��ة مريف��ت اأم��ن، و�س��الح عب��داهلل وفق��ًا 
لالأح��داث، اإىل جان��ب �سقيقتن هم��ا اأمرية هاين، 

ودنيا عبدالعزيز.
وي�س��ارك يف بطول��ة "قي��د عائلي" بو�س��ي، ومنة 
الب��ارودي،  ورمي  ح�س��ن،  ومريه��ان  ف�س��ايل، 

و�سيمون. والعمل من تاأليف حممد رجاء.

اأحرج املنت��ج امل�ري جمال الع��دل، النجمة اللبنانية 
هيف��اء وهب��ي اإثر تقدميه��ا لو�سلة رق���ص على نغمات 
اأغني��ة �سعبي��ة م�ري��ة يف عي��د مي��الد �سدي��ق مقرب 

منهما داخل اأحد اأماكن ال�سهر بالقاهرة.
وك�سفت م�س��ادر، تفا�سيل الواقعة، الت��ي بداأت برق�ص 
هيف��اء على اأغنية �سعبي��ة، و�ساركته��ا الرق�ص الفنانة 
ال�ستعرا�سية دينا، التي خطفت الأنظار منها برباعتها 
يف الرق���ص، ما دفع الع��دل لل�سياح قائ��اًل: "امل�ري 
ي��وكل"، وهو ما ت�سبب يف حرج لهيفاء التي توقفت عن 

الرق�ص وجل�ست مع اأ�سدقائها.
يذك��ر اأن هيفاء قد طرحت اأخرياً البومها اجلديد "حواء" 

عرب قناتها الر�سمية مبوقع "يوتيوب".

  قال��ت فيفي عبده، اإنها مل تعتزل الرق�ص ب�سكل ر�سمي 
كم��ا ت��ردد، ولكنها ابتع��دت عن��ه لن�سغاله��ا بالدراما 
التليفزيوني��ة وامل�رح يف الأع��وام الأخرية. واأو�سحت 
عب��ده يف موؤمت��ر �سحايف بالقاه��رة، ل�"ك�سف" اأ�سباب 
عودته��ا للرق���ص، اأنه��ا �سرتق�ص يف احلف��الت املهمة 
فق��ط، موؤكدًة اأنها قررت العودة للرق�ص لإ�سعاد النا�ص، 
رغ��م اأنه��ا "مك�رة الدني��ا وهي يف بيته��ا"، يف اإ�سارة 
منه��ا اإىل املقاطع امل�سورة الت��ي تبثها عرب ح�ساباتها 
مبواقع التوا�س��ل الجتماعي. واأو�سح��ت اأنها خ�سعت 
حلمي��ة غذائي��ة لإنقا�ص وزنها قبل الع��ودة جلمهورها 
يف اأف�س��ل �سكل، لفتًة اإىل اأنها �سُتحيي حفالت عدة يف 

راأ�ص ال�سنة.
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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 الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

كارادشيان الصغيرة 
تجمع 900 مليون دوالر 

فستان أمل كلوني في زفاف ميغان 
ماركل معروض للبيع

بعد ادعاءاتها بشأن منعها من 
العمرة... لطيفة تظهر في السعودية 

سعدون جابر يوجه رسالة للفنانين العرب

تثير الجدل 
بسبب"قومي"

متّكنت جنمة تلفزيون الواقع كايلي جيرن من اأن تدخل قائمة "اأغنى 
امل�ساهري" يف الوليات املتحدة الأمريكية قبل اأن تبلغ �سن احلادية 
والع�ري��ن م��ن عمره��ا، يف ق�سة جن��اح اأذهل��ت كثريي��ن.  وقدرت 
م�سادر ثروة كايلي، الأخت غري ال�سقيقة لكيم كارد�سيان، مبا ي�سل 
اإىل 900 ملي��ون دولر، متكنت من جمعها خالل ثالثة اأعوام، بينما 
احتاجت املذيعة الأمريكية ال�سهرية اأوبرا وينفري اإىل نحو 40 عاما 
لت�سبح ثروتها 2.8 مليار دولر. ونقلت �سحيفة "مرتو" الربيطانية 
ع��ن كايلي جيرن قولها اإن من�سات التوا�سل الجتماعي، لعبت دورا 
كب��ريا يف ثرائه��ا، لأن تل��ك املواقع �ساهم��ت يف تروي��ج منتجاتها 
م��ن م�ستح�رات التجميل التي حتمل ا�سمه��ا. فكايلي يتابعها اأكرث 
م��ن 121 مليون �سخ���ص على �سفحتها  يف موق��ع اإن�ستغرام، حيث 
تن���ر �سور منتجاتها، كما اأن لديها نحو 19 مليون متابع ل�سفحة 

�ركتها على نف�ص املوقع.

اأث��ارت اأحدث اأغنية للفنانة اللبنانية مرييام فار�ص جدل وا�سعا 
ور  عل��ى مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي ب�سب��ب الطريقة الت��ي �سُ
به��ا الفيدي��و كلي��ب حيث طغ��ت عليه الثقاف��ة الأفريقي��ة ب�سكل 
ع��ام. ووّجه بع���ص النا�سطن على مواق��ع التوا�سل الجتماعي 
انتق��ادات لأغني��ة "قوم��ي"، وا�سف��ن الفيديو كلي��ب بامل�سيء 
وامله��ن، لأنه ا�ستخ��دم تقنية طالء اأج�س��اد الراق�سن بالأ�سود 
لتقم���ص دور الأفارقة. وظهرت مريي��ام فار�ص يف الكليب وهي 
ترق���ص بب���رة �سوداء ملون��ة، ما جع��ل البع�ص يعت��رب اأن ذلك 
ي�س��كل اإ�س��اءة للثقاف��ة الأفريقية، خا�س��ة واأن كلم��ات الأغنية 
الت��ي جاءت بلهجة خليجية ل تتما�سى مع فكرة املخرج �ريف 
ترحين��ي. واعت��ربوا ان��ه كان املخ��رج ال�ستعان��ة ب�سخ�سي��ات 
افريقي��ة بدل م��ن اللجوء اإىل تقني��ة Black Up لطالء اأج�ساد 

مرييام والراق�سن معها بالأ�سود.

مت عر�ص ف�ستان اأمل علم الدين الذي ارتدته يف زفاف ميغان 
م��اركل للبيع، بعد اأن اأبدت ن�ساء كثريات اإعجابهن بت�سميمه 
الرائع ولونه امللفت، على الرغم من اإ�رار م�سممته على عدم 
تنفيذ الت�سمي��م باملتاجر بعد اأن اأهدت��ه خ�سي�سًا للمحامية 
Stella M c  ال�سه��رية. ف�ست��ان اأمل كلوين ال��ذي �سممت��ه
Matches Fas c بات متوفراً الآن مبتاجر Cartney
ion ب�سعر 1995 دولر للقطعة، وذلك بعد اأن مت تنفيذ ن�سخ 
مطابقة من الت�سميم الذي خطف الأنظار، حيث كان الف�ستان 
باأكم��ام ق�س��رية وحم��دداً للج�سم ليغطي الركبت��ن مع فتحة 

ق�سرية من اخللف وحزامًا عري�سًا ممتداً اأعلى اخل�ر.
الف�ست��ان الكريب ذات الت�سميم الكال�سيكي جاء بلون اخلردل 
املمي��ز ويتميز بب�ساطة واأناقة ت�سميم��ه، حيث ميكن ارتدائه 
يف منت�س��ف النه��ار، وكذل��ك حتويله لف�ستان �سه��رة ب�سهولة 
باإ�ساف��ة بع�ص الك�س�س��وارات اإليه مثل ح��زام لمع وبرو�ص 
عل��ى ال�س��در اأو جمموع��ة م��ن ال�سال�س��ل الذهبي��ة متباين��ة 
الأط��وال. وكان��ت اأمل كل��وين قد اأطل��ت بف�ستانه��ا الأنيق مع 
ح��ذاء ذهبي وحقيب��ة كلوت�ص بنف�ص الل��ون، بالإ�سافة لقبعة 
�سف��راء بنف�ص درجة الف�ستان يف حف��ل زفاف ميغان ماركل 
والأمري هاري الذي اأقيم اأواخر �سهر مايو املا�سي. ووقتها مل 
يتم طرح الت�سميم للبيع لأنه كان م�سممًا خ�سي�سًا من اأجل 

زوجة النجم العاملي جورج كلوين.

�سارك��ت املطرب��ة التون�سية، لطيفة، اجلمع��ة، فيديوهات لها، 
من داخل اململكة العربي��ة ال�سعودية، عرب ح�سابها ال�سخ�سي 
عل��ى "تويرت". وتظهر لطيف��ة يف الفيديوه��ات، وهي مرتدية 
احلج��اب، ووجه��ت ال�سك��ر لقي��ادات و�سع��ب اململك��ة، بع��د 

م�ساركتها يف حفل اإعالن الريا�ص عا�سمة الإعالم العربي.
كم��ا اأن لطيف��ة حر�س��ت على تق��دمي ال�سك��ر ل��وزارة الإعالم 
ال�سعودي��ة، وكذل��ك ل�سفارت��ي اململكة العربي��ة ال�سعودية يف 

تون�ص والقاهرة.
اأثن��اء ا�ستعداده��ا ملغ��ادرة  و�سجل��ت لطيف��ة الفيديوه��ات، 

العا�سمة ال�سعودية الريا�ص.
وكان��ت لطيف��ة زعم��ت لربنامج تلفزي��وين، يف �سه��ر يونيو/
حزي��ران، اأن ال�سلط��ات ال�سعودية منعتها من دخ��ول اأرا�سي 

اململكة، من اأداء منا�سك العمرة.
ولك��ن نف��ت ال�سف��ارة ال�سعودية يف تون���ص، �سحة م��ا قالته 
لطيف��ة يف الربنامج، واأكدت اأنه��ا "مل ي�سبق لها التقدم بطلب 

لهذا ال�ساأن اإطالقا"، بح�سب �سحيفة "�سبق" ال�سعودية.
وقال��ت ال�سفارة يف بي��ان لها اإن "املواطن��ة التون�سية لطيفة 
علي��ة العرفاوي والتي ظه��رت يف مقابل��ة تلفزيونية وادعت 
منعه��ا من القدوم اإىل اململك��ة لأداء منا�سك العمرة، باأنها مل 

ي�سبق لها التقدم بطلب تاأ�سرية للحج اأو العمرة".
لطيف��ة  التون�سي��ة  املواطن��ة  ادعت��ه  "م��ا  اأن  اإىل   واأ�س��ارت 
واملعروف��ة فني��ا ب��� )لطيفة التون�سي��ة( غري �سحي��ح اإطالقا، 
وباإمكانه��ا التقدم بطلب احل�س��ول على تاأ�سرية كغريها متى 
ما رغبت". وكانت لطيفة �رحت لربنامج "جمموعة اإن�سان" 
عل��ى ف�سائية "اإم بي �سي" ال�سعودية، يف �سهر يونيو، اأنه بعد 
اأن اأحيت حفال غنائيا يف لبنان، توجهت اإىل ال�سعودية ومعها 
تاأ�سرية الزيارة، ولكنها فوجئت مبنع ال�سلطات هناك لها من 
الدخول. واأكدت اأنها اأ�سيبت بال�سدمة بعد هذا املوقف، واأنها 
ل تعرف �سبب منعها من دخول الأرا�سي ال�سعودية، واأ�سارت 

اإىل رغبتها يف اأداء العمرة.

ي�ستع��د ع��دد من اأ�سه��ر مطرب��ي الوطن العرب��ي، مثل كل 
ع��ام، لإحياء حفالت راأ�ص ال�سنة، التي تلقى اإقبال كبريا، 
باعتبارها اآخر ليلة من العام الذي اأو�سك على اأن يودعنا.
اإلي�س��ا وحمم��د عب��ده وماج��د املهند���ص حتي��ي املطربة 
ال�سع��ودي، حمم��د عب��ده،  اإلي�س��ا، واملط��رب  اللبناني��ة، 
واملطرب العراقي ماجد املهند�ص، حفالت راأ�ص ال�سنة يف 
اإم��ارة دبي اخلليجية.  و�سيقام حف��الن يف فندق "الريتز 
كارلت��ون" يف مرك��ز دب��ي امل��ايل العامل��ي"، و�سيحيي 
احلف��ل الأول يف ي��وم 30 دي�سمرب/كان��ون الأول، حممد 
عب��ده، �سم��ن جولت��ه الغنائي��ة اخلليجية الأخ��رية التي 
بداأها من الكويت، بغنائه يف حفل "�سهرة طرب مع فنان 
الع��رب"، تاله��ا اإحياوؤه حف��ال كبريا يف مملك��ة البحرين 
مبنا�سب��ة يومه��ا الوطن��ي، ث��م م�ساركت��ه يف "مهرجان 
اجلنادرية" ال��� 33 باململكة العربي��ة ال�سعودية، و�سول 

اإىل حفل دبي مبنا�سبة راأ�ص ال�سنة.
اأم��ا احلفل الثاين، ف�سيقام ي��وم 31 دي�سمرب، ويجمع كال 
من ماج��د املهند�ص واإلي�سا، وتعد ه��ذه املرة هي الثالثة 
الت��ي يجتمعان فيها بحفل واحد ليل��ة راأ�ص ال�سنة، تلبية 

لرغبة اجلمهور.
عمرو دياب

يحي��ي املط��رب امل�ري، عمرو دي��اب، حفلن غنائين، 
مبنا�سبة راأ���ص ال�سنة، الأول يف م�ر بفندق "ريك�سو�ص" 
يف مدينة �رم ال�سيخ يف 30 دي�سمرب اجلاري، اأما الثاين 
ف�سيك��ون يف الي��وم الت��ايل يف اإمارة اأبوظب��ي اخلليجية، 

وحتديدا يف جزيرة املارية.
وتعت��رب هذه ه��ي ال�سنة الرابع��ة التي يحي��ي فيها دياب 

حفالت راأ�ص ال�سنة بالإمارات
تامر ح�سني

يحيي املطرب امل�ري، تامر ح�سني، 31 دي�سمرب، حفال 
غنائيا من تنظيم اأحد فنادق "ريك�سو�ص" يف �رم ال�سيخ.    

عودة مرييام فار�ص
بعد ف��رتة من الغي��اب، ب�سبب ظروف مر�سه��ا املجهول، 
اخت��ارت املطرب��ة اللبنانية، مريي��ام فار�ص، ليل��ة راأ�ص 

ال�سنة لكي تعود بقوة لإحياء احلفالت من جديد.
 وكان��ت جزي��رة املاري��ة يف اإم��ارة اأبوظب��ي اخلليجية، 
اأعلن��ت عن ج��دول حفالتها لراأ�ص ال�سن��ة، والتي ت�سمنت 
حف��ال ملرييام فار�ص، اإىل جانب املطرب امل�ري، عمرو 

دياب، بالتعاون مع �ركة "بالتينوم ريكوردز". 

هيفاء وهبي
اللبناني��ة، هيف��اء وهب��ي حف��ال يف  �ستحي��ي املطرب��ة 
العا�سمة امل�رية القاهرة، مبنا�سبة اأعياد الكري�سما�ص، 
"هيلت��ون"  فن��دق  يف  اجل��اري،  دي�سم��رب   23 ي��وم  يف 

هليوبولي�ص.
�سريين و�سابر الرباعي

ت�ستع��د املطرب��ة امل�رية �سريي��ن عبد الوه��اب لإحياء 
حفل��ة ليل��ة راأ���ص ال�سن��ة 2019، م��ع املط��رب التون�سي 

�سابر الرباعي.
واخت��ار املطرب��ان اأن ي�ستقب��ال العام اجلدي��د، يف فندق 
"جراند ناي��ل تاور" يف القاهرة، ومن املنتظر اأن ي�سهد 

احلفل ح�سورا جماهرييا �سخما من كال جمهورهما.
وت�سع��ى ال�رك��ة املنظم��ة له��ذا احلف��ل، لدع��م ال�سياحة 
امل�ري��ة، اإذ �سيتم بن��اء ديكور خا�ص عل��ى �سطح مياه 
ني��ل القاهرة ال�ساحر يف م��كان احلفل، ي�ستوعب اأكرث من 
3 اآلف مدع��و، م��ع عم��ل �سا�سة عر���ص عمالقة بحجم 
واجهة فندق "املريديان" القدمي، لعر�ص فعاليات احلدث 
ال�سخ��م حلظة بلحظ��ة، ليتابعه اجلمهور يف حميط مكان 

احلفل.  
فيفي عبده تعود اإىل الرق�ص من جديد

من مفاجاآت ليلة راأ�ص ال�سنة، عودة الفنانة ال�ستعرا�سية 
فيف��ي عب��ده ملمار�س��ة الرق���ص ال�رقي من جدي��د، بعد 

انقطاع دام ل�سنوات.
و�ستحي��ي الفنانة امل�رية، حف��الن يف ليلة راأ�ص ال�سنة، 
بنهاي��ة �سهر دي�سمرب، وعلمت "�سبوتنيك" اأن اإحداهما يف 
فن��دق "نايل ريت��ز كارلتون" املط��ل على ني��ل القاهرة، 
مب�سارك��ة كال م��ن املطرب��ن امل�ري��ن، حمم��د ف��وؤاد 
وحكي��م، والراق�سة الأرمينية �سوفين��ار، وترتاوح اأ�سعار 
التذاكر من 167 دولر اأمريكي اإىل 390 دولر اأمريكي.

راغب عالمة يف تون�ص
اختار املط��رب اللبناين، راغب عالم��ة، لإحياء حفل ليلة 

راأ�ص ال�سنة، يف تون�ص، بفندق "رويال تال�سا منت�ر".
مايا دياب ومروان خوري

يحي��ى املطربان اللبنانيان مروان خ��وري ومايا دياب، 
حف��ال غنائيا يف ليلة راأ���ص ال�سنة، بالعا�سم��ة اللبنانية 

بريوت، وحتديدا يف فندق "لو رويال".

بغ��داد c اجلورنال: و�سف الفنان العراق��ي �سعدون جابر زيارته 
اإىل فل�سط��ن بالتاريخي��ة، وق��ال يف مقابل��ة م��ع مون��ت كارل��و 
الدولي��ة "للمكان رهبة ولل�سه��داء قد�سية عجيبة ول�سوارع القد�ص 
جمالية تاريخية وكل �سخرة وحجارة يف حواري القد�ص تتحدث 

عن فل�سطن البطولة".
اأ�س��اف �سعدون جابر: "اأن��ا ل اأن�سى تلك ال�سيدة التي اأعطت ثالثة 
�سهداء من اأبنائها وا�ستقبلتنا بال�سيافة الفل�سطينية ومتنت علينا 

بزيارة فل�سطن دائما".
ووجه الفنان �سعدون جابر الدعوة لكل الفنانات والفنانن العرب 
بزيارة فل�سطن والقد�ص واإحياء حفالتهم �سمن مهرجان القد�ص 

الغنائي الذي ننوي اإقامته قريبا. 
وق��ال: "ل يج��وز اأن نحا���ر فل�سط��ن مثلما ه��ي حما�رة من 
قبل الأع��داء". ووعد بانه �سي��زور غزة و�سيق��دم اأغنياته الوطنية 

والعاطفية من اأجل ك�ر العزلة واحل�سار �سد ال�سعب الفل�سطيني.
كم��ا من��ح الرئي���ص الفل�سطيني حمم��ود عبا���ص الفن��ان العراقي 
�سع��دون جابر و�سام الثقافة والعلوم والفن��ون "م�ستوى الإبداع" 
خ��الل ا�ستقبال��ه يف مق��ر الرئا�س��ة مبدين��ة رام اهلل يف ال�سف��ة 
الغربي��ة، تقديرا للتزام الفنان العراقي بق�سايا اأمته العربية ويف 
املقدم��ة منها ق�سية فل�سطن، وتقدي��را لإبداعاته الفنية واأغانيه 
الطربية الأ�سيلة، الت��ي تعرب عن جذوره الرتاثية حل�سارة العراق 

القدمية".
ويف الي��وم الرابع ل�"مهرجان الظفرة" ال�سنوي يوا�سل املهرجان 
تق��دمي فعالياته لإحياء الرتاث لالأجي��ال النا�سئة التي تعي�ص يف 
بيئ��ة منفتح��ة على �سائر الثقاف��ات، مونت كارل��و التقت عبد اهلل 
القبي�س��ي مدير اإدارة الفعالي��ات والت�سال وحتدث عن املهرجان 
وعالقته يف املكان واهم ال�سباقات وعن ال�سوق التقليدي للرتاث.

أبرز حفالت رأس السنة 2019... عودة الغائبين  أخت ميريام 
فارس

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 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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