
حياة الفهد في رمضان 2019

ساروهان هونيل يصالح شقيقته 

هاندا أرتشيل  تودع والدتها 

الموسيقار عمر خيرت في "شتاء 
طنطورة"

 ب��داأت الفنان��ة القدي��رة حي��اة الفهد ت�ص��وير دوره��ا يف الدراما 
الرم�ص��انية " ح��دود ال���ر" م��ن تاألي��ف الكاتب حممد الن�ص��مي 
بينم��ا يخ��رج امل�صل�ص��ل اأحمد عيب���س ويت�ص��ارك يف بطولة العمل 
نخب��ة كبرية من الفنانني اخلليجيني والعرب، يف مقدمهم الفنانة 
القديرة حياة الفهد واأحمد اجل�صمي وهبة الدري وهنادي الكندري 
و�ص��عاد علي واإلهام علي وعبدالعزيز الن�ص��ار، اإىل جانب الفنانة 
اإينا���س طالب من العراق. ويتناول "حدود ال�ر" ق�ص��ة اإن�ص��انية 
م�ص��وقة، تدور اأحداثها يف �ص��تينات القرن املا�ص��ي، حيث ي�ص��ع 
العم��ل تعريف��ًا جديداً لل���ر من خالل ال�صخ�ص��ية التي جت�ص��دها 
الفنان��ة القدي��رة حي��اة الفه��د«، و يحمل امل�صل�ص��ل قيم��ة عالية، 
لناحية الطرح وامل�ص��مون، كما ي�ص��م عنا�ر بالغة الأهمية من 
املمثل��ني الكبار من دول عدة، عطف��ًا على خمرجه وهو خمرج ذو 

روؤية ثاقبة ومهنية عالية، 

ودع �ص��اروهان و�صقيقته اآ�صلي وزوجها والدتهما، حيث بذلت 
والدتهما جهداً جباراً يف م�ص��احلة ولديها �ص��اروهان واآ�صلي. 
ومل يح�ر �ص��اروهان حفل زفاف �ص��قيقته اآ�صلي ومل يهناأها 
على زواجها مل تتخيل اآ�ص��لي اأن يغيب �صقيقها الأكرب عن حفل 
زفافها حيث  ا�ص��تمرت املقاطعة ب�ص��قيقته ال�ص��غرى املغنية 
الرتكية اجلميلة اآ�ص��لي هونيل جراء خالف حاد بينهما جعله 
يغي��ب عن حفل زفافها ما اأثار ده�ص��ة اجلميع،�ص��الح املمثل 
الرتكي الو�ص��يم �ص��اروهان هونيل ال�ص��هري بالأ�صمر،�ص��قيقته 
اآ�ص��لي،حني التقي��ا يف مطار م�ص��طفى كمال اأتات��ورك  وكان 
اللقاء موؤث��راً جداً بينهما بعد فراق طويل،واعرتف �ص��اروهان 
واآ�ص��لي باأن والدتهما بذلت جهداً كبرياً ليت�ص��احلا بعد خ�صام 

طويل جداً.

اأّك��دت �ص��حيفة "حريي��ت" الرتكية، خ��رب وفاة وال��دة املمثلة 
هاندا اأرت�صيل بعد �راع مع املر�س.

وكان��ت الراحلة تع��اين من مر���س ال�رطان، وخا�ص��ت رحلة 
ع��الج موؤملة، رافقتها فيها هاندا يف كاف��ة مراحلها، وقد قيل 
اإّن انف�ص��ال هذه الأخرية عن املمثل مراد دالكيت�س كان ب�صبب 
ع��دم اهتمام��ه بوالدتها وع��دم مرافقته اإي��اه يف زياراتها اإىل 

امل�صت�صفى.
وكانت والدة هاندا، قد تعّر�ص��ت لنتكا�ص��ة جديدة مطلع العام 
اجلديد عندما كانت ابنتها يف موقع الت�صوير، ما دفع بالطبيب 
املعالج اإىل الت�ص��ال بهاندا كي تكون اإىل جانب والدتها التي 

كانت ت�صعر باأمل �صديد.

 األه��م املو�ص��يقار امل���ري ال�ص��هري عم��ر خريت ا�ص��حاب الذوق 
املو�ص��يقى الع��ايل  يف ال�ص��عودية خ��الل م�ص��اركته يف مهرجان 
"�ص��تاء طنط��ورة ال�ص��ياحي" مبحافظ��ة العال. حيث �ص��اركه يف 
احلفل��ة  ع��دٌد من جنوم الف��ن والإعالم امل�ري،اأوله��م الإعالمي 
عمرو اأديب، الذي ح���ر اإىل العال لتقدمي برنامج "احلكاية" على 
اله��واء مبا�رًة، وقال عن هذه احللقة: "�ص��تكون احللقة تاريخية، 
لأنها �ص��تكون جلميع العرب".  وكان املو�ص��يقار خريت قد ح�ر 
قب��ل احلف��ل املو�ص��يقي بي��وم واح��د لإج��راء الربوفات، وو�ص��ع 
اللم�ص��ات النهائية على ما �ص��يقدمه للجمهور ال�ص��عودي املتذوق 
للف��ن، وق��ال يف ت�ري��ح حول م�ص��اركته يف احلدث: "ه��ذا الأمر 
مله��م لأي فن��اٍن، ب��اأن يرى ه��ذه الطبيع��ة اجلميلة، واحل�ص��ارة 

العريقة، ويبدع يف رحابها".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

ابنة هيفاء وهبي تثير 
الجدل من جديد

"دويتوهات" تركت أثرًا في ذاكرة األغنية 
الخليجية

احراج متبادل بين حليمة بولند ومحمد التوم

�ص��اركت زينت فيا�س ابنة هيفاء وهبي متابعيها  
�ص��ورتها وهي عرو�س وذلك تزامن��ًا مع احتفالها 

بالذكرى الثامنة من زواجها.
وكتب��ت تعليقًا على ال�ص��ورة قائل��ة: "احلياة هي 
رحل��ة واحلب ه��و ما يجعل ه��ذه الرحلة ت�ص��تحق 
العناء...الذكرى الثامنة...حواجبي املفرو�س هيك 

كان دارج".
حي��ث تفاعل متابعيها على ان�ص��تقرام مع �ص��ورة 
زفافه��ا متمن��ني لها عي��د زواج �ص��عيد، واأن تنعم 
بالراح��ة وال�ص��عادة م��ع زوجه��ا وابنتيه��ا، ولكن 
رغم التهاين القلبية التي كتبت على ال�ص��ورة، بعد 
�ص��اعات فاجئت اجلميع بحذف ال�ص��وره  دون اأن 

تك�صف ال�صبب.
وب�ص��بب حذف ابن��ة هيفاء وهبي ل�ص��ورتها وهي 
عرو���س، ون�ره��ا �ص��ورة اأخرى لبنتيها عو�ص��ًا 
عنها �ص��األها البع�س عن �ص��بب احلذف، اإل اأنها مل 
جتب لترتك ال�صدمة تعلو البع�س من ت�رفها غري 

املفهوم.
ابن��ة هيف��اء وهبي ب��داأت تتفاعل ب�ص��كل كبري مع 
اجلمهور عرب ح�صابها على ان�صتقرام، الذي يحتوي 
عل��ى �ص��ور ع��دة لبنتيه��ا، وتتح��دث ع��ادة ع��ن 
عائلتها ال�ص��غرية ووالدها ال��ذي ل ترتدد اأبداً يف 

�صكره من اآن لآخر على تربيته لها مبفرده.

تزخر ال�ص��احة الفنية بكثرٍي من املفاجاآت، اإذ ي�ص��عى 
املطرب��ون اإىل تق��دمي اأعم��ال غنائي��ة تر�ص��ي اأذواق 
جمهوره��م، ل��ذا يطرح��ون كل ع��ام اأعم��اًل جدي��دة 
زي��ادة  �ص��بيل  يف  منف��ردة«  واأغني��ات  »األبوم��ات 
اإىل  والو�ص��ول  الفني��ة،  ال�ص��احة  عل��ى  انت�ص��ارهم 
النجومي��ة، فيم��ا يتجه بع�ص��هم اإىل تق��دمي الأعمال 
امل�ص��رتكة »دويت��و«، وغالب��ًا م��ا تلقى قب��وًل كبرياً، 
خا�صة اإن كان طرفا الأغنية من الفنانني املعروفني 
ذوي القاعدة اجلماهريية الوا�صعة، وحققت جن��احات 
ون�ص��بة ا�ص��تماع عالي��ة عرب اأث��ري الإذاع��ات وقنوات 
»اليوتي��وب« اإىل اأن اأ�ص��بحت »الدويتوه��ات« الأكرث 

تداوًل، ن�صتعر�صها لكم يف �صياق التقرير التايل.
1 »كان ودي نلتقي«:

تع��د ه��ذه الأغني��ة م��ن اأوائ��ل اأعم��ال ال��� »دويت��و« 
اخلليجية، وقد حققت �صهرة كبرية يف الوطن العربي، 
حتدي��داً عام 1996. يومه��ا مل تكن فكرة ال� »دويتو« 
منت���رة كث��رياً، و�ص��اهم ت�ص��وير الأغني��ة بطريق��ة 
الفيدي��و كلي��ب يف حتقيقه��ا جناحًا هائ��اًل، وجمعت 

الفنانة نوال الكويتية والفنان عبداهلل ر�ص�اد، 
2 »اأح��اول«:

يف بداية الألفي��ة اجلديدة، ازدهرت الأغنية اخلليجية 
ع الفنانة نوال الكويتية والفنان ف�صل  كثرياً، ما �ص��جَّ
�ص��اكر على ط��رح اأغني��ة عاطفي��ة حزينة م��ن اللون 

اخلليجي بعنوان »اأحاول«. 
3 »حلم�نا الوردي«:

جمع��ت ه��ذه الأغنية اجلميل��ة »فنان الع��رب« حممد 
عب��ده بالفنانة الراحلة ذكرى، وحتدي��داً عندما طرح 

»اأبو نورة« األبومه الناجح »مذهلة« عام 2003.
4 »اعذريني«:

ن��وال  الغنائ��ي، دفع��ت  الل��ون  جناحاته��ا يف ه��ذا 
الكويتي��ة اإىل ط��رح »دويت��و« جديد، وه��ذه املرة مع 
ال  الفن��ان عبداهلل الروي�ص��د بعنوان »اعذريني«. و�ص��كَّ
ثنائي��ًا رائعًا يف الأغنية، التي مت ت�ص��ويرها بطريقة 

الفيديو كليب، وحملت اللون العاطفي.
5 »ما فق��دتك«:

رحيل الفنانة ذكرى �ص��احبة ال�ص��وت ال�ص��جي حفر 
جرح��ًا كب��رياً يف وجدان حمبيها ويف الو�ص��ط الفني، 
ما دف��ع الفنان عبداهلل الروي�ص��د اإىل ت�ص��مني األبومه 
اأغني��ة بطريق��ة احل��وار املفع��م   »2008 »الروي�ص��د 
بالأحا�ص��ي�س اجليا�ص��ة بينه وبني ذكرى بعنوان »ما 
فقدت��ك«، م��ن كلمات ال�ص��اعر عل��ي م�ص��اعد، واأحلان 
عبداهلل الروي�ص��د. وقد اختريت الأغنية �ص��من اأف�ص��ل 

الأعمال احلزينة عام 2008.
6 »اأبي �صورك«:

�صهد عام 2007 طرح اإحدى اأجمل الأغاين اخلليجية 
من الل��ون احلزين بعن��وان »اأبي �ص��ورك« من كلمات 
من�ص��ور ال�ص��ادي واأحل��ان اأحم��د الهرم��ي، وجمع��ت 
الفنانني عبدالكرمي عبدالقادر ورا�صد املاجد. وجاءت 
الأغني��ة باأ�ص��لوب احل��وار الق�ص�ص��ي ب��ني الفنان��ني 
املميزي��ن، واعتربها كثريون م��ن اأبرز املفاجاآت يف 

ذاك العام، ومت ت�صويرها بطريقة الفيديو كليب.
7 »املوعد ال�صايع«:

طرح��ت الفنانة اللبنانية يارا التي قدمت اأغنياٍت من 
اللون اخلليجي، عام 2010 »دويتو« بعنوان »املوعد 
ال�ص��ايع« مع الفنان را�ص��د املاجد. وحقق��ت الأغنية 
التي جمعت ال�ص��وتني ال�ص��عودي واللبناين يف قالب 
حواري عاطفي، �ص��هرة كبرية، ومت ت�صويرها بطريقة 

الفيديو كليب.
8 »الغ�رقان«:

وح�ص��ني  املاج��د  را�ص��د  ط��رح   ،2009 �ص��يف  يف 
اجل�ص��مي »دويت��و« بعن��وان »الغرق��ان« م��ن الل��ون 
ال�ري��ع، ومبج��رد عر�ص��ه �رع��ان ما انت���ر العمل 
يف كافة اأرج��اء الوطن العربي، وب��ات املطلب الأول 
يف خمتل��ف الإذاع��ات والقن��وات الف�ص��ائية وحديث 
املو�ص��م، خا�ص��ة اأن حلنه��ا جاء متما�ص��يًا مع ع�ر 

الأغنية ال�ريعة.
9 »�صامح«:

عمل ثنائي، جمع الفنان الراحل اأبو بكر �صامل والفنان 
را�صد املاجد، ومتيَّز بكلماته ذات املعاين اجلزلة حول 

الت�صامح وجمال احلياة.

 م�ص��ادة كالمية بني الإعالمية حليمة بولند 
والإعالم��ي ال�ص��عودي حمم��د الت��وم، خالل 
ا�صت�ص��افتها يف برنامج الأخري الذي يحمل 

ا�صم "مع التوم".
حدث الأمر عندما �ص��األ حممد التوم �صيفته 
حليم��ة بولن��د ع��ن راأيه��ا فيما يق��ال عنها 
اأنه��ا "جمرد �ص��و"، واأنه يتم ال�ص��تعانة بها 
فقط لأن طريقة كالمه��ا تعجب النا�س لي�س 
اأكرث، ويبدو اأن �ص��وؤال املذيع اأزعجها ب�ص��دة 
ف��ردت قائل��ة: "اإذا اأن��ا حق �ص��و فق��ط فاأنت 
ح��ق اإعالن��ات وبلي��ز ل تق���س كالم��ي يف 

املونتاج".
حاول��ت حليم��ة بولند اإح��راج حمم��د التوم 
معلقه عليه : "يعني اأنت اليوم ملا ت�صت�صيف 
حليم��ة بولن��د وتدفعله��ا فلو���س وناطريني 
من �ص��هرين وحم��ويل فلو�س .. ط��ب اأنت اإيه 
الر�ص��الة اللي مقدمها با�صت�ص��افتك حلليمة 

بولند".
ويب��دو اأن تعليق حليمة بولند ا�ص��تفز حممد 
الت��وم الذي ح��اول ب��دوره اأن يحرجها، فرد 
عليه��ا: "ك��م حولتلك" ف��ردت بغ���س النظر 

راف�صة اأن يك�صف عن اأجرها على الهواء.
مل ينته��ي الأم��ر عن��د ه��ذا احلد، حني �ص��األ 
الت��وم �ص��يفته حليم��ة بولن��د ع��ن  حمم��د 
مالب�صها و�ص��ورها التي حتتوي على اإغراء، 
اإل اأنها رف�صت كالمه موؤكدة له اأن مالب�صها 
عادي��ة وترتديه��ا كل الفتي��ات وال�ص��يدات، 
ف�ص��األها: "وهل ي�ص��ورون �ص��ناب" فاأجابت 
باأن كل الفتيات لديهن ح�ص��اب على �صناب، 
ولكنه وا�صل اأ�صئلته: "هل ي�صورون بطريقة 
فيها اإغراء مثل اأ�ص��لوبك"، لرتد عليه: "اإغراء 
للعقول املري�ص��ة"، وهنا �صحك حممد التوم 
�صحكة �ص��اخرة على كالمها لرتد عليه: "ما 

يف �صيء ي�صحك".
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