
نانسي عجرم تضع طفلتها 
الثالثة وهذا هو اسمها

شريهان تعود لعروض 
المسرح المباشرة قريبًا

ليام نيسون يعتذر عن 
عنصريته ضد السود

فرقة "بي تي اس" الكورية 
تقدم حفل غرامي

نان�س��ي عج��رم  اللبناني��ة  النجم��ة  و�س��عت 
م�ست�س��فيات  اح��دى  يف  الثالث��ة  طفلته��ا 

العا�سمة اللبنانية بريوت.
واأطلق��ت نان�س��ي وزوجه��ا ا�س��م "لي��ا" على 
ال�سغرية لتكون الفتاة الثالثة التي ترزق بها 

نان�سي.
ومل يع��رف بع��د اإن كان��ت نان�س��ي ق��د قامت 
بابنته��ا  ��ب  لرتِحّ جدي��دة  اأغني��ة  بت�سجي��ل 
لي��ا، كم��ا فعل��ت مع كل م��ن ايا ومي��ا عند 

والدتهما.

اأك��د املنت��ج جمال الع��دل، اأنه ال �سحة ملا يت��م تداوله من 
اأخب��ار ع��ن توق��ف ت�سوي��ر م�رسحي��ة النجم��ة �سرييهان، 
موؤك��داً اأن��ه مت االنته��اء م��ن م���رسوع امل�رسحي��ة "كوك��و 
�ساني��ل"، واأنه��ا م�رسحية واحدة ولي���س 4 م�رسحيات كما 
رّوج البع���س، الفت��ًا اأن ه��ذا اأمر ع��ار متامًا ع��ن ال�سحة. 
وتاب��ع الع��دل اأنه يتم االإعداد حاليًا لعم��ل م�رسحية اأخرى 
ل�"�رسيه��ان" �ستعر�س مبا���رسة على امل���رسح، بالتعاون 
مع املخ��رج حممد يا�سني ون�سوى زاي��د، موؤكداً اأن ال�رسكة 
م�ستم��رة يف م�رسوعاته��ا الفني��ة دون توق��ف. يذك��ر اأن 
�رسكة العدل غروب حققت جناحًا كبرياً يف مو�سم رم�سان 
املا�س��ي، مب�سل�س��ات "اأر���س النف��اق" ل� حمم��د هنيدي ، 
و"ن�رس ال�سعي��د" ل� حممد رم�سان، و"لدين��ا اأقوال اأخرى" 

لي�رسا" ، و"اإختفاء" ل� نيللي كرمي .

اأث��ار املمثل االإيرلندي، لي��ام ني�سون، غ�سب رواد 
مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي، بع��د ت�رسيحات��ه 
ال�سحافية االأخرية حول اأ�سحاب الب�رسة ال�سوداء 

العن�رسية.
واأك��د املمث��ل ني�سون، اأن��ه ي�سعر باخلج��ل والعار 
م��ن اعرتافه، م�سرياً اإىل رغبته ال�سابقة يف قتل اأي 
رجل اأ�سود ي�سادفه، بعد علمه باغت�ساب �سديقة 
له، ح�سب ما ذكر يف حواره مع �سحيفة اإندبندنت، 
الت��ي ن�رست الحق��ًا مقطعًا �سوتي��ًا باعرتافه عرب 

ح�سابها على تويرت.
ق��ال ني�س��ون "بعدما علم��ت اأن املغت�س��ب اأ�سود، 
نزل��ت اإىل ال�سارع ويف يدي ع�سا، ورغبت يف قتل 
اأي اأ�سود، يعرت�س طريقي"، موؤكداً اأن الرغبة ظلت 

تراوده اأ�سبوعًا ب�سبب الغ�سب.

 اأعلنت املنظمة امل�سوؤولة عن توزيع جوائز "غرامي" 
املو�سيقي��ة االأمريكية، اختيار فرق��ة البوب الكورية 
"ب��ي تي ا�س" للمرة االأوىل لتقدمي جوائز احلفل يف 
دورت��ه الت��ي �ستق��ام يف 11 فرباير)�سب��اط( بلو�س 
اأجنلي���س. ت��دوال رواد مواق��ع التوا�س��ل االجتماعي 
اخل��رب، عل��ى نط��اق وا�س��ع معرب��ني ع��ن �سعادته��م 
بذلك، خا�سًة بع��د تر�سح الفرقة جلائزة اأف�سل األبوم 
مو�سيق��ي. يف املقابل، اأعلن��ت اللجنة املنظة جلائزة 
غرام��ي مب��ادرًة لزي��ادة ع��دد الن�س��اء يف الوظائف 
باإط��اق  املو�سيق��ى،  بقط��اع  املت�سل��ة  التقني��ة 
"ريكوردين��غ اأكادمي��ي" الإدراج امراأتني على االأقل 

يف قائمة املر�سحني املحتملني للتوظيف.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

التي مزقت نفسها تعرض 
في ألمانيا

ديزني تقيم احتفاال للمثليين جنسيا 
في هذا التاريخ

شهيرة ترد على هجوم خلع 
الحجاب

ماجدة الرومي تتحدث عن جذورها المصرية وتهديد 
"داعش" بالقتل

تستوحي إطاللتها الجريئة من 
شاكيرا

تعر���س يف اأملاني��ا لوحة للر�س��ام ال�سهري بانك�س��ي، والتي كانت 
�سدم��ت امل�ساهدي��ن حني مزقت نف�سها جزئي��ا بنف�سها بعد بيعها 
يف مزاد علني. واأعلن متحف فريدر بوردا يف بادن بادن، اأن لوحة 
"فتاة مع بالون"، التي دمرتها نف�سها يف العام املا�سي بعد اأن 
ح�سل جامع اأوروبي غري معروف عليها مقابل 1.4 مليون دوالر 
يف م��زاد �سوثبي، من املقرر اأن تعر�س يف الفرتة من اخلام�س من 

فرباير حتى الثالث من مار�س.
ومن املقرر نقل اللوحة، التي اأعيدت ت�سميتها "حب يف ال�سلة" بعد 
التمزيق، اإىل متحف �ستات�سغالريي �ستوتغارت على �سبيل االإعارة 

الدائمة. ح�سب اأ�سوت�سيدبر�س.
اأ�سبح��ت "فتاة م��ع بالون"، الت��ي ت�سور طفلة �سغ��رية تنظر اإىل 
بال��ون اأحمر على �سكل قلب، واحدة م��ن اأف�سل اللوحات املعروفة 

لبانك�سي.

اخت��ارت الفنان��ة مايا دياب اطال��ة خمتلفة �ساح��رة يف حفلها االخري 
يف املك�سي��ك، وارت��دت خاله��ا اللون اال�سف��ر، وقد تكون امل��رة االوىل 
التي تتجراأ وترتدي فيها ه��ذا اللون. وكعادتها، ارتدت الفنانة اللبنانية 
ف�ستان��ًا بت�سمي��م غري اعتيادي ول��ون جميل ا�ساف م��ن جمالها وابرز 
انوثته��ا ب�سبب لون ب�رستها ال�سمراء ال��ذي يائمها اللون االأ�سفر. ومتيز 
ف�ستانه��ا بت�سميمه ال�سيق واجل��ريء وال�سفاف وهو �سب��ه مك�سوف من 
ناحية ال�س��در مع �رسا�سيب طويلة مطرزة والمع��ة زادت من جاذبيتها، 
وت�سب��ه اإىل ح��ّد كب��ري ماب�س النجم��ة العاملي��ة �ساكريا الت��ي تختارها 
ب�رسا�سي��ب لتائ��م رق�سها على امل���رسح. وطبقت دياب مكياج��ًا ناعمًا 
باأل��وان خفيف��ة م��ع اأحم��ر ال�سفاه ني��ود، وت�رسيح��ة �سعر عل��ى الطريقة 
الغجري��ة. وعلقت ماي��ا على ال�سورة قائل��ة: "�ساألني اأحده��م مرة ملاذا 
مل ارت��د ف�ستان��ا اأ�سفر الل��ون من قبل اأخربتهم، كن��ت احتفظ به من اأجل 

املك�سيك". 

اأعلنت �رسكة "ديزين" االأمريكية للر�سوم املتحركة، 
عن تنظيمها وللمرة االأوىل يف تاريخها، الحتفال 

خا�س مبجتمع املثليني جن�سيا.
و�سيق��ام االحتف��ال ال��ذي �سيحمل ا�س��م "الكربياء 
ال�سح��ري"، يف مدين��ة "ديزين الن��د" يف العا�سمة 
الفرن�سي��ة باري���س، يف االأول م��ن حزيران، بح�سب 

�سبكة "�سي بي اإ�س" االأمريكية.
موقعه��ا  ع��رب  باري���س"  الن��د  "دي��زين  وقال��ت 
االإلك��رتوين عل��ى �سبك��ة االإنرتن��ت: "ارت��دي مث��ل 
احللم، وا�سعر بالروعة، واخترب حديقة ا�ستديوهات 
"وال��ت دي��زين" كما مل ت�سهدها م��ن قبل، ب�سوت 

عال وفخور، مع كل األوان قو�س قزح".
  وبينم��ا اأقامت "ديزين الن��د" احتفاال غري ر�سميا 
باملثليني جن�سيا يف عام 2014، فاإن هذا هو اأول 

احتفال ر�سمي ومعلن خا�س بهم.
و�ست�سم��ل االحتفالي��ة املقبل��ة، �س��ري موك��ب يف 
�س��وارع حديق��ة "وال��ت دي��زين ا�ستودي��و"، وحفل 
املفاج��اآت  م��ن  العدي��د  اإىل  باالإ�ساف��ة  راق���س، 
ال�سحري��ة، و�ست�ستمر حتى وق��ت متاأخر من الليل، 

بح�سب موقع "ديزين الند" يف باري�س.
يذك��ر اأن "دي��زين"، وف��رت يف الع��ام املا�سي يف 
حدائقها، قبعات لزوارها خا�سة باملثليني، والتي 
تت�س��كل يف �س��ورة اآذان �سخ�سيته��ا االأ�سه��ر على 
االإط��اق "ميك��ي ماو���س"، وملونة باأل��وان قو�س 

قزح.
كما اأن ال�رسكة االأمريكية يف عام 2007، �سمحت 
لزواج املثليني، بداخل الق���رس اخلا�س ب�سخ�سية 

"�سندريا"، واملتواحد بداخل حديقتها.

بع��د اجل��دل ال��ذي اأثارت��ه الفنانت��ان �سهرية و�سه��ري رمزي 
بظهورهم��ا يف اأحد املراكز التجاري��ة دون حجاب، خرجت 
�سهرية معّلقة على رد اأحد االأ�سدقاء الذي دافع عن قرارها.

واندل��ع �سج��ال بني موؤي��د ومعار���س لت���رسف الفنانتني، 
وتوج���س البع���س م��ن اأنها موج��ة خللع احلج��اب لن تطال 
الفنان��ات وحده��ن، واإمن��ا املجتم��ع باأ���رسه، بينم��ا رّحب 
البع���س باحلي��اة اجلديدة الت��ي تبداأه��ا الفنان��ات، ورياح 

التغيري التي تطالهن وتطال املجتمع.
وج��اء رد م��ن ح�ساب في�سب��وك للمخرج ورئي���س قناة نايل 
�سينم��ا، عم��ر زه��ران، )كم��ا ورد يف تعريف احل�س��اب على 
موق��ع التوا�سل االجتماعي(، الذي دافع ع��ن الفنانة، وذكر 
اأن دفاع��ه عنها هو حق له��ا عليه، بدافع اأنه اأخ وزميل عمل 
ل�سن��وات و�سدي��ق عم��ر.  وق��ال زهران اإن��ه يع��رف الفنانة 
�سه��رية طوال حيات��ه، واأنه راأى كيف كان��ت دموعها تنهمر 
خ�سوع��ا وورع��ا اإىل اهلل، وحينم��ا حتجب��ت، فاإمن��ا حتجبت 
بكام��ل اإرادته��ا، واعتزلت الفن، وكان ذل��ك يف اأوج جمدها 

و�سهرتها، وكان باإمكانها اأن ت�ستمر وتكمل م�سوارها.
وتابع زهران، اأن �سه��رية كانت وما زالت "تاجا فوق عر�س 
مملكتها التي �سيدتها ط��وال حياتها، وهي كنزها احلقيقي، 
فه��ي زوجة لفن��ان )حمم��ود يا�س��ني( ي�سفونه باأن��ه دولة 

االأخاق يف الو�سط الفني لرقّيه وعظمته".

احتف��ل ع�س��اق الفن��ان اللبن��اين مروان خ��وري يوم 
3 فرباي��ر بعي��د مي��اده الواح��د واخلم�س��ني، حيث 
اجتاحت مواقع التوا�س��ل االجتماعي قوائم ق�سرية 
الأ�سهر كلمات��ه واأحلانه ب�سوته و�سوت جنوم الغناء 
العربي، ليتحول يوم مياده اإيل عيد ل�»الرومان�سية«.
 مروان طانيو�س خوري، مغٍن وملحن و�ساعر لبناين 
ول��د يف 3 فرباي��ر ع��ام 1968 يف بل��دة عم�سي��ت 

اللبنانية.

بداأ �سغفه باملو�سيق��ى منذ طفولته، حيث كان يلحن 
الق�سائ��د الت��ي ياأخذه��ا يف املدر�س��ة لي�سه��ل عليه 
حفظه��ا، متاأث��راً بوالدت��ه التي كانت ته��وى الطرب 

والغناء.
در�س اأ�سول الغناء واملو�سيقى والعزف على البيانو 
يف جامعة الروح القد�س، واحرتف يف فرتة مراهقته 

العزف و�سارك يف عدة حفات فنية.
ق��اد فرق��ة برنامج »ليل��ة حظ« مع املخ��رج �سيمون 
اأ�سم��ر، و�س��ارك كع��ازف يف فرقة رفي��ق حبيقة يف 
برنام��ج »�ستوديو الف��ن«، كم��ا كان ماي�سرتو لفرق 

مو�سيقي��ة لعدد م��ن الفنان��ني بينهم �سب��اح ووائل 
كفوري ونور مهنا.

اأ�س��در اأول األب��وم غنائ��ي ل��ه ع��ام 1987 بعن��وان 
»كا�س��ك حبيب��ي«، ويف 2002 اأ�س��در األبومه الثاين 
»خي��ال العمر«، ويف ع��ام 2004 اأ�س��در األبوم »كل 
الق�ساي��د«، ومن بع��ده »ق�رس ال�س��وق« عام 2005 
واألب��وم »اأن��ا واللي��ل« ع��ام 2008 و»راجعني« عام 

.2014 2010، و»العد العك�سي« عام 
ق��دم اأحلان��ه وكلماته لع�رسات الفنان��ني ومن بينهم 
ماجدة الرومي، �سابر الرباعي، نوال الزغبي، اأ�سالة 
ن���رسي، جنوى ك��رم، ف�س��ل �ساك��ر، اإلي�س��ا، كارول 

�سماحة ومرييام فار�س.
وعل��ى الرغم من اأنه غنى للح��ب والرومان�سية، لكنه 
ما ي��زال عازًفا عن ال��زواج واالرتب��اط ر�سمًيا حتى 
االآن، رغ��م وقوع��ه يف احلب عدة م��رات، اأ�سهرها يف 
عم��ر ال���18، عندم��ا اأح��ب م��روان خوري فت��اة ومل 
ت�سع��ر بحب��ه، واملرة الثاني��ة كانت عندم��ا وقع يف 
احلب مع امراأة اأكرب من��ه �سنًا، اأما الثالثة فمع �سيدة 
و�سفها بالتاجرة التي تبيع احلب طاملا هناك رجل 
ي�س��رتي، ومن هذه العاقة اكت�س��ب احلذر وافتقد من 
بعدها احلب احلقيقي بح�سب ت�رسيحاته يف برنامج 

»املتاهة«.
ع��ام 2003 ح�س��ل عل��ى جائ��زة املوريك���س دور 
Murex D’OR كاأف�سل ملحن. ويف عام 2004 
ح��از على جائزة الفنان ال�سام��ل يف املوريك�س دور 

اأي�سًا.
خا�س العام املا�سي جتربة جديدة يف عامل التقدمي 
من خال برنامج »طرب« والذي ي�ستقبل فيه فنانني 
عل��ى ال�ساحة واآخرين خم�رسم��ني، ويخو�س حاليا 
جتربة برنامج »الزم��ن اجلميل«؛ الكت�ساف املواهب 

الغنائية العربية.

ك�سف��ت املغني��ة اللبنانية، ماجدة الرومي، عن دم��اء م�رسية جتري يف 
عروقه��ا، م�س��رية اإىل اأنها تعمل االآن عل��ى توثيق تاري��خ عائلتها الذي 
يع��ود اإىل بور�سعيد وبورف��وؤاد. و تطرقت الفنانة اللبناني��ة ال�سهرية اإىل 
الكث��ري من جوان��ب حياتها ال�سخ�سية وعّما يث��ري فرحها وحزنها، وعن 
العاق��ة الوثيقة التي تربطها باأم الدنيا. فقد اأ�سارت ماجدة الرومي اإىل 
اأن والدته��ا لطاملا حدثتها عن ذكري��ات عائلتها يف م�رس، حيث كانت 
تعي���س يف منطق��ة �س��ربا، واأن جدتها جله��ة والدتها كان��ت ُتدعى وردة 
يو�س��ف حبيب، بينما ا�سم والدة ال�سيدة ماجدة هو �سويف �سفت�سي، وهي 
"من عائلة �سديدة االلت�ساق بالتقاليد امل�رسية تعمل مبجال الذهب"، 
واأنه��ا ب�س��دد ا�ستك�ساف بيوت العائلة يف �س��ربا ورو�س الفرج. وك�سفت 
املغني��ة اللبناني��ة عن بداية غر�س ج��ذور العائلة يف االأر���س اللبنانية 
قائل��ة، اإن "احلكاي��ة ب��داأت عندم��ا كان ج��دي يعم��ل خياط��ا لاألب�س��ة 

الرجالي��ة. ويف ع��ام 1920، كان هن��اك اإ���رساب لليه��ود يف فل�سطني، 
فاأخ��ذوا خياط��ني معهم اإىل هن��اك، وذهب معهم ج��دي. وبعد فرتة عاد 
ج��دي وجدت��ي واأخوايل االثن��ني اإىل م�رس، وا�ستغلوا فى قن��اة ال�سوي�س 
وعا�سوا يف بور�سعي��د وبورفوؤاد فى احلي االإفرجني هناك. بعدها بفرتة 
وال��دي )املو�سيق��ار املول��ود يف حيف��ا حلي��م الروم��ي( ت��زوج اأمي فى 
كني�س��ة الكاثولي��ك يف بور�سعي��د، واأخذه��ا والدي اإىل لبن��ان للم�ساركة 
يف تاأ�سي���س االإذاعة اللبنانية ع��ام 1950". وعربت الرومي عن حزنها 
جراء ما يتعر�س له العامل العربي، كا�سفة عن حلمها "بعودة امل�رسدين 
يف فل�سط��ني و�سوري��ا ولبن��ان اإىل اأوطانه��م وباده��م واأن يعي�س��وا يف 
ظروف جيدة، كما اأعربت عن حبها ال�سديد للرئي�س امل�رسي عبد الفتاح 
ال�سي�سي الذي "احت�سن امل�رسيني وحذرهم من اخلطر االأكرب، وهو خطر 

الفتنة التي اكتوت لبنان بنريانها وما زالت حتى االآن".

محطات في حياة الملحن والكاتب والمطرب مروان خوري اللوحة مايا
 دياب

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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