
شاروخان يحب بوكيمون

تهديد لـ "أصالة "وزوجها 

رمضان يستفز جمهوره 

توبا وكيفانچ معًا 

MBC تحسم البلبلة  في نشرة أخبار
حول عملها 

�أعل��ن �لنج��م �لبوليوودي �ض��اروخان �ن�ض��مامه �إىل 
�ملوج��ة �ل�ض��ائدة و�للعب��ة �ملنت���رة بك��رة �لت��ي 
 Pokemon �أخ��ر�ً  �لع��امل  دول  جتت��اح  ب��د�أت 
"�لبوكيم��ون"، وذلك م��ن خالل فيديو طريف ن�ره 
عرب ح�ضابه �خلا�ص على موقع �لتو��ضل �الجتماعي 

تويرت. 
 kabhi لفيدي��و عب��ارة عن م�ض��هد ح��ب من فيل��م�
ع��ام  عر���ص  �ل��ذي   khushi kabhie gham
2001، يظه��ر في��ه �ل��� Pokemon عل��ى وج��ه 
جاي��ا بهادوري �لتي كانت توؤدي �ل��دور، وقد �أرفقه 
�ض��اروخان بتعليق جاء فيه: )هذ� �أقرب ما يكون ملا 

�ضاأ�ضعر به، ومن ثم �لقب�ص عليه بالطبع(

 �نت���رت ع��رب بع���ص �ملو�ق��ع �لفني��ة �الإلكرتونية 
�أخب��ار عن تخلف �لنجمة �ل�ض��ورية �أ�ض��الة ن�ري 
عن دفع �ل�ر�ئب �ملتوجبة عليها للنقابة �مل�رية 

كر�ضوم عن �الإعالن �لرم�ضاين �لذي �أدته ب�ضوتها.
وقي��ل �إن نقي��ب �لفنان��ني �مل�ريني �لفن��ان هاين 
�ض��اكر حاول م��ر�ر� �لتو��ض��ل مع �لنجمة �ل�ض��ورية 
��ض��الة ن���ري وزوجه��ا �ملخرج �مل���ري طارق 

�لعريان �إال �أنه مل يلق �أي رد من هما.
لذ� وبح�ض��ب �لقانون �لنقابي �مل�ري فاإن �لفنانة 
��ض��الة ن�ري �ض��تكون مه��ددة باملنع م��ن �لغناء 
يف م���ر، يف حال��ة �متناعها عن ت�ض��ديد �لر�ض��وم 

�ملقررة.

 �ض��ورتان ل�ض��يارتي �لفنان حممد رم�ضان �لفارهتني 
ت�ض��ببا يف ��ض��تفز�ز متابعي��ه عل��ى �ض��فحته �لر�ض��مية 
عل��ى �لفي�ص بوك. حيث ن�ر حممد رم�ض��ان �ض��ورتني 
ل�ضيارتيه �جلديدتني وكتب تعليقًا قائاًل: "��ضرتيت �أم�ص 
�ل�ض��يارتني �الأق��رب �إىل قلب��ي المبورجين��ي �أفنتادور، 
كل  جمه��وري  �أ�ض��ارك  بح��ب  جو�ض��ت،  روي���ص  رول��ز 
�للحظ��ات �حللوة يف حياتي، جمعة مباركة �ض��باحكم 
بل��ون قلوبك��م". متابعو حممد رم�ض��ان باركو� له على 
�ل�ض��يارتني �جلديدت��ني �إال �نه��م مل ين�ض��و� �أن يعاتب��وه 
على ن���ره ل�ض��ور �ض��يارتيه �جلديدت��ني و�ملعروفتني 
ب�ضعرهما �لباهظ للغاية، خا�ضة و�إنه يعلم �أن جمهوره 

من قطاع بعينه من �ل�ضعب ومثل هذه �ل�ضور ت�ضتفزه.

�ل�ض��هرة  بيوك�ض��تون  توب��ا  �لرتكي��ة  �ملمثل��ة  ت�ض��ارك 
ب�"عا�ض��ي" يف �لوط��ن �لعرب��ي �ملمثل �لرتك��ي كيفانچ 
تاتليت��وغ �ل�ض��هر ب�"مهند" بطولة م�ضل�ض��له �جلديد �لذي 
يحم��ل عن��و�ن "�أبي�ص و�أ�ض��ود".  وتعد هذه �مل��رة �الأوىل 
�لت��ي يلتق��ي فيها �لنجم��ان يف عمل در�م��ي و�حد، ومن 
�أغ�ض��ط�ص)�آب(  يف  �مل�ضل�ض��ل  ت�ض��وير  يب��د�أ  �أن  �ملتوق��ع 
�ملقب��ل، ��ض��تعد�د�ً لعر�ض��ه يف �ملو�ض��م �لدر�م��ي �جلديد 
 akşam ب�ض��بتمرب)�أيلول( �ملقب��ل، ح�ض��بما ذك��ر موق��ع
�لرتكي. و�مل�ضل�ضل من تاأليف �لكاتبتني "�ضما �رجينكون" 
و"�ي��الم ج��ان ب��والت"، �للت��ني كتبتا �أ�ض��هر م�ضل�ض��الت 

�لدر�ما �لرتكية مثل "�لع�ضق �الأ�ضود" و"�لقب�ضاي"
تّوجت �ل�شابة �ليزبيث غر�نت Elizabeth Grant، ملكة جمال مدينة Preston، على عر�ش جمال �جنلرت� لعام 2016 ، بعد �أن تغّلبت على 49 �شابة.
و�شتمثل �ل�شابة �لبالغة من �لعمر 20 عامًا، و�لتي ما ز�لت تدر�ش علم �لنف�ش يف جامعة ليفربول، بلدها يف م�شابقة ملكة جمال �لعامل، �لتي �شتقام يف نهاية 

�لعام �جلاري يف ولية و��شنطن �لأمريكية.

 MBC يف مفاجاأة غر متوقعة، �أطلت نان�ض��ي عجرم على �ضا�ضة 
، ولك��ن كمذيع��ة �ض��من ن���رة �الأخب��ار، و�أ�ض��ارت �أنها �ضت�ض��ارك 
م�ض��طفى �آغ��ا يف تتويج �لر�بح بجائزة �مللي��ون دوالر يف برنامج 
"�حلل��م" وقالت نان�ض��ي خالل �لن���رة �إن "�لليلة لن تكون عادية 
يف حي��اة �ض��خ�ص من ب��ني �ملالي��ني، الأن �ضخ�ض��ًا و�حد�ً �ض��ينام 
مليونر�ً"، كما قالت "�أنا وم�ضطفى �الآغا �ضنحتفل معا بعد �نتهاء 
ن���رة �الأخبار". وحول �إطاللته��ا يف ن�رة �الأخبار �أكدت نان�ض��ي 
ملذيع �لن�رة " �أنا متحم�ضة جد�ً الإطاللتي يف �لن�رة ولكن �جلل�ضة 
يف ��ضتديو �الأخبار جديدة علّي" وبعد �إنتهاء �لن�رة �نتقلت نان�ضي 
�إىل ��ض��توديو برنام��ج "�حللم" وقبل �إعالن �لنتيجة قالت نان�ض��ي" 
�أنا هلء و�قفة حد �ضخ�ص بحبه كتر" قبل �أن تت�ضارك مع م�ضطفى 
�آغا يف �إعالن �إ�ض��م �لفائزة يف �لربنامج وهي هديل �ل�ض��فري من 

�لكويت.

عرف��ة  بع��د �أن �أعلنت �لفنانة �أمل عرفة عن حت�ض��ر�تها مل�ضل�ض��ل 
بعنو�ن »�ض��ايكو« و�لتي بد�أت بتاأليفه باال�ض��رت�ك مع �ضعيد، �نت�ر 
خرب باأن م�روع »�ض��ايكو« هو ذ�ت��ه �مل�روع �لذي �أعلنت عنه يف 
بد�ي��ة مو�ض��م 2015 حت��ت �لعنو�ن نف�ض��ه؛ )�ختارت ل��ه فيما بعد 
��ض��م كوم��ا( وعملت على كتاب��ة حلقات��ه �الأوىل مع �ل�ضيناري�ض��ت 
بالل �ض��حاد�ت، وك�ض��فت حينها �أّن حكايته تروي ق�ضة »جمموعة 
�ضخ�ض��يات م��ن بينهم �ض��يدة تتعر���ص لتفجر وت�ض��اب على �أثره 
بفق��د�ن للذ�كرة« م�ض��رًة �إىل �أن هذ� �ملحور �ض��يكون حاماًل ملعاٍن 
كث��رة »مثل كون �لذ�كرة هي �لوطن وغر ذل��ك«. فيما كان مقرر�ً 
ت�ضويره بني دم�ض��ق وبروت مب�ضاركة ممثلني من لبنان و�ضوريا، 
خرج��ت �لفنان��ة �أمل عرفة و�أو�ض��حت حقيقة �الأمر عرب �ض��فحتها 
�ل�ضخ�ضية على �لفي�ضبوك وقالت "للتو�ضيح فقط "م�ضل�ضل "�ضايكو" 

ال عالقة له ال من قريب وال من بعيد بق�ضة م�ضل�ضل "كوما" 

 عائ��د �ملن�ض��د ع��رف بفن��ه �ملمي��ز �ل��ذي و�ج��ه �لكثر من 
�مل�ض��اعب يف بد�ياته يروي لنا حمطات م�ضو�ره �لفني عرب 

حو�ر مع )�جلورنال( 
*حدثني عن بد�ياتك �لفنية؟

_بد�ياتي كانت خمتلفة بع�ص �ل�ض��يء ع��ن �قر�ين �لفنانني. 
فقد كنت وحيد يف م�ض��و�ري �لفني، بنيت نف�ض��ي بنف�ضي مع 
عودي. وكان رفيق بد�ياتي �ل�ضاعر �ملرحوم طالب �ل�ضود�ين 
وكان��ت معظم �غنياتي �الأوىل من كلمات��ه. تعلمت �آلة �لعود 
بجه��ود ذ�تية فلم يكن يل مدر�ص مبا���ر وحملت هذ� �لعود 
يف �الأما�ض��ي �لثقافي��ة حت��ى �أطلق��و� عليا مط��رب �ملثقفني 
ولالأ�ضف هذ� �للقب بدل �أن يكون و�ضام �ت�رف به يرفع من 

�ضاأين وجدت �ين �نح�ر �عالميا.
 ثم كانت �لبد�ية �لر�ض��مية يف �العالم �لعر�قي حيث �ضمعني 
�لناقد �لكبر عادل �لها�ض��مي وقدمن��ي لالإذ�عة و�لتلفزيون، 
ومنحت �جازة كمطرب وملحن. و�حتفل بي م�ضكور� �الأ�ضتاذ 
ح�ض��ن �ل�ض��كرجي و�ض��اعدين �الأ�ض��تاذ �ض��باح �لربيعي. �أول 
�أغنيات��ي للتلفزيون كانت "رحلة حياتي" لل�ض��اعر �أبو وليد 
و"�حبك �ض��حيح" لل�ض��اعر طاهر �ض��لمان. طبعا يل �غنيات 
كثرة قبل هاتني �الأغنيتني ولكن �لتلفزيون �لر�ض��مي عادة 

يظهر �أول �الأغاين.
ماهي  �شعوبات  هناك  فنان  �أي  م�شو�ر  بد�ية  *يف 

�ل�شعوبات �لتي و�جهت عائد �ملن�شد؟
_�أك��ر �ل�ض��عوبات يل يف بد�يات��ي كان��ت معار�ض��ة �أب��ي 
�هلل يرحم��ه لدخ��ويل حمف��ل �لف��ن وكن��ت �حتار �أي��ن �خبئ 
�لع��ود. و�ل�ض��عوبة �لثانية ه��ي �ختياري لكلم��ات �غنياتي 
و�حل��اين كن��ت ��ض��بح عك���ص �لتي��ار و�أق��دم �عم��ال خمتلفة 
ككلمة وكلحن ي�ض��عب على �ملتلقي �لعادي ��ض��تيعابها من 
�أول مرة. من حيث �ملفردة و�ل�ض��ورة �ل�ض��عرية وخا�ض��ة �أن 

معظ��م �عمايل يف بد�ياتي كانت ق�ض��ائد بالف�ض��حى لكبار 
�ض��عر�ء �لعر�ق و�لوطن �لعربي مثل بدر �ض��اكر �ل�ضياب وعبد 
�لوه��اب �لبيات��ي ون��ازك �ملالئك��ة ون��ز�ر قب��اين وفاروق 
جويدة وحممود دروي�ص. �أما بالن�ضبة للعامية فغنيت لكاظم 
�لكاطع وكرمي �لعر�قي وطاهر �ض��لمان وعريان �ل�ض��يد خلف 
و�ض��ياء �ملي��ايل وعدن��ان هادي وط��ايل �ل�ض��ود�ين وماجد 
ع��وده وغرهم. �أما �ل�ض��عوبة �لثالثة يف �حلرب و�لغرة من 
�الآخرين ب�ض��بب موهبتي �ل�ض��ابقة الأو�نها. و��ضتمرت �حلرب 
�خلفي��ة و�ملعلن��ة منذ بد�يات��ي وحتى هذه �للحظ��ة. مع �ين 
حمبوب على �مل�ض��توى �الن�ضاين لكن ال �أحد يطيق �أن يتقرب 

فنيا من د�ئرة ملعبه. 

*مبن تاأثرت يف جمال �لفن؟ ومن هو قدوتك؟
_تاأث��رت م��ن �لع��ر�ق مبطربي �الأغني��ة �ل�ض��بعينية قحطان 
�لعطار وفوؤ�د �ض��امل وح�ضني نعمة وفا�ضل عو�د �لذي �عتربه 
قدوت��ي يف �لف��ن وعب��د �حللي��م حاف��ظ، وتعلم��ت م��ن فريد 
�الأطر���ص �آل��ة �لعود ب�ض��كل غ��ر مبا�ر ومثل��ي يف �لتلحني 
طال��ب �لق��ره غويل من �لعر�ق وبليغ حم��دي من م�ر. ويف 
معظ��م �أوق��ات حياتي ��ض��مع ملو�ض��يقى من �لع��امل �لعربي 

و�لعاملي.
*ماهي نظرتك للفن يف �لوقت �حلايل؟

�حلقيقة وبال جماملة فناين �جليل �حلايل ي�ضرون يف طريق 
الميت ب�ضلة للغناء �لعر�قي �الأ�ضيل، و�الأغنية �لعر�قية ذ�ت 
�لطاب��ع �البد�عي و�حل���ص �لعر�قي �ملميز، با�ض��تثناء بع�ص 
�لفنان��ني منه��م ماج��د �ملهند���ص وعلي ب��در وفنان �ض��اب 
يذكرين يف بد�ياتي مل ياأخذ فر�ضته بعد ب�ضكل جيد هو �أو�ص 
رع��د. و�حلقيقة �أنا ال �ألوم �أح��د الأن طريقي يف �لفن �لعر�قي 

�ضعب وال ميت ب�ضلة للتجارة �لفنية. 
*ماهي �أبرز �عمالك؟

_�أب��رز �أعم��ايل "ع��امل �ناين" �ل��ذي فاز مبهرج��ان �لقاهرة 
�ل��دويل لالأغني��ة م��ن كلم��ات عبد مه��دي �لغزي، وق�ض��يدة 
"ن��دمي �لليل" لل�ض��اعر ك��رمي �لعر�قي، وق�ض��يدة "من �نت" 
لل�ض��اعر �ض��ياء �مليايل، وق�ض��يدة "يوميات رج��ل مهزوم" 
لل�ض��اعر نز�ر قباين، و�أغنية "حاير" لل�ضاعر مثال �ملجهول، 
و�أغني��ة " فرح حمبوبي" لل�ض��اعر م�ض��عد �مل�ض��عود، و�أغنية 
"معقول��ة"، وق�ض��يدة "لو �نب��اأين �لعر�ف" لل�ض��اعرة مليعة 
عبا���ص عم��ارة، و�أعمال كثرة �خ��رى منها  م�ض��ور ومنها 
غر م�ضورة �أعمايل �لقادمة �ضتكون مفاجاأة للجمهور الأنها 
تو�كب �لع���ر لكن بحرفية و�روط فني��ة عالية منها "�ين 
�لك"  لل�ض��اعر حممد �حل�ض��اين، "وهاي دنيا" لل�ضاعر "�ضالم 
�لعن��زي"، و�أغنية لل�ض��اعر عدنان ه��ادي و�أغنيتني مفاجاأة 
ج��د� م��ن �حل��اين وكلمات��ي. وهناك رحل��ة ل��الأردن وم�ر 

وتون�ص للم�ضاركة باأعمال جماعية.

الفنان عائد المنشد:

الغناء الحالي يسير في طريق اليمت بصلة لهذا الفن في العراق

بغداد

46    28 
"سلعة ليل ..
 ودكان أظلم"

صالح الحمداني 

في أمان 
الله

يف كتاب����ه �جلدي����د -�أو در��ش����ته �جلديدة لو �أحببت -و�ل�ش����ادر 
ع����ن د�ر مكتب����ة عدن����ان، وبالتعاون م����ع معهد �حلرب و�ل�ش����ام، 
و�ملعن����ون "�لتطرف .. �أ�ش����بابه وعاجه"، يفرد �لدكتور ه�ش����ام 
�لها�ش����مي ف�ش����ًا كام����ًا ل "�لوقاي����ة و�لعاج" من ه����ذ� �لتطرف 

�لذي ي�شرب ويدمي �لقلوب يف كل بقعة يختارها من �لعامل.
حت����ت هذ� �لف�ش����ل -�لذي ي�ش����كل ح����و�يل ثلث �ش����فحات �لكتاب 
�ملكون من 12٣ �شفحة -يكتب �لها�شمي عن "�لتعليم ودوره يف 

مكافحة �لتطرف"، يذكر فيه �أنه:
�لرتبوي����ة ميكن توجيه �لجيال  �لتعليم و�لرب�مج  "من خ����ال 
�إىل �ل�ش����لم و�لعت����د�ل �أو �إىل �لعنف و�لتطرف �ش����و�ء ب�ش����و�ء. 
فالتعليم �ش����اح ذو حدين، فبمقت�ش����اه نتجن����ب �لفتنة و�لتطرف 

�لعنيف، �أو نهيئ �أر�شية قبلية �لوقوع فيهما".
�أعتق����د من �لو�جب على �حلكومة، كم����ا وز�رة �لرتبية، و�للجان 
�ملخت�ش����ة يف جمل�ش �لنو�ب، و�ملهتمني بالرتبي����ة و�لتعليم، �أن 
ي�شعو� خطة �شاملة ومتكاملة ملكافحة �لتطرف من خال �لتعليم. 
و�خلطة هذه يتطلب �أن تكون بعيدة �لأمد، ول ي�شمح للطائفيني 
و�لقومي����ني �لتدخل فيها، و�إمنا ي�ش����عها علماء تربية وعلم نف�ش 
وعلم �جتماع، وتكون غايتها تخريج جيل جديد هادئ ومعتدل، 
تخلو �أفكاره وذ�كرته من )ح�شو( �لعنف �لذي ترتكه كتب �لدين 
و�لتاريخ يف �أدمغة �لأطفال، و�لذين ل ي�شتطيعون مو�جهة �لكم 
�لهائ����ل من �ملعلومات �لتي تبث عرب و�ش����ائل �إعام توجهه غالبا 
جهات متطرفة، في�شهل عليهم كعقول غري حم�شنة �لن�شجام مع 

�أفكار �لتطرف، بدل من عناء مو�جهتها.
�لعن�شر �لأ�شا�شي يف �خلطة �لرتبوية �مل�شادة للتطرف -�إ�شافة 
للمناه����ج �لعلمي����ة �ل�ش����حيحة -ه����و �ملعل����م �أو �ملدر�����ش. وه����ذه 

مع�شلة م�شافة �شتو�جه من يريد و�شع هذه �خلطة �ملفرت�شة.
فاملعلم����ني و�ملدر�ش����ني �حلاليني ه����م -يف �لأغلب -نت����اج مناهج 
وطرق تدري�����ش تعتمد على �لتلقني، لذلك جت����د �أن لديهم قناعات 
جت����اه �لعديد من �لق�ش����ايا -�لتاريخي����ة و�لديني����ة -حتول دون 
جعله����م ركي����زة للتغي����ري �ملن�ش����ود يف �لعملية �لتعليمي����ة باجتاه 

�لعنيف". �لتطرف  وحماربة  و�ل�شلم  "�لعتد�ل 
"فاملدر�����ش بحك����م مركزيت����ه يف �لتعاط����ي م����ع �لط����اب" يقول 
�لها�ش����مي "ينبغ����ي �أن يك����ون منوذج����ًا يف �ل�ش����لوك و�لأخ����اق 
ولذل����ك يج����ب �نتق����اوؤه على �أ�ش�����ش مو�ش����وعية، لأنه ه����و �لذي 
�ش����توكل �إليه عملي����ة �لتوجيه و�لتكوين." ول ين�ش����ى �أن يذكرنا 
ه����ذ� �لكات����ب و�لباح����ث يف �لأمن �لفكري ب�ش����رورة �أن يت�ش����ف 
ه����ذ� �ملدر�����ش �أو �ملعلم "بالفطنة و�ل����ذكاء و�لقدرة على �إي�ش����ال 
�ملعلومات �ل�شحيحة للطاب، ومتكينهم من ��شتيعاب �ملتغري�ت 
�حل�ش����ارية، وقر�ءة �لو�قع و�مل�ش����تقبل، و�لتاأم����ل و�لتفكري يف 
�مل�ش����تجد�ت بعيدً� عن �لقو�لب �لفكري����ة �جلاهزة و�جلامدة، بل 

عليه �أن يكون قادرً� على �لنقا�ش و�لتفكري و�لإبد�ع."
ل �ش����ك �إن �ملدر�ش����ة وحدها -لو قررت -غري ق����ادرة على مكافحة 
�لتط����رف لوحدها، فالتلميذ �أو �لطالب �ش����يعود للبيت ولل�ش����ارع 
وللتلفزي����ون، وم����امل ي�ش����رتك كل ه����وؤلء يف عملي����ة �ملكافح����ة 
تلك، ون�ش����ر �أف����كار �لعتد�ل و�لو�ش����طية، و�لبتع����اد عن خطاب 
�لكر�هي����ة، ف����اإن �خلطة -لو طبقت -�ش����تبقى )عرج����اء( با �أدنى 
�ش����ك. �خلط����ط �لتي تنه�ش باملجتم����ع �لعر�ق����ي -وكذلك �لعربي 
و�لتط����ور،  و�لتنمي����ة  �ل�ش����اح  دع����اة  -ي�ش����عها  و�لإ�ش����امي 
و�لغاية منها هو دفع �ملجتمع و�لدولة نحو �حلد�ثة و�لع�ش����رنة 
و�خل����روج من ق����رون �لظام، وه����ذ� طبع����ا يحت����اج �إىل �إر�د�ت 

حقيقية و�شجاعة ووطنية.
�حلكوم����ات و�لربملان����ات �لت����ي ينطب����ق عليه����ا �ملث����ل �لبغد�دي: 
"�شلعة ليل، وُدكان �أظلم" لن ت�شتطيع �لقيام بهكذ� �أدو�ر، لذلك 
�ش����تبقى �خلط����ط و�لقرت�حات بر�ش����م �لتاأجي����ل، �إىل �أن يفرجها 

�شاحب �لفرج.
يف �أمان �لله
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�لن ، وملتابعة �خر �مل�ش����تجد�ت �لتي تظهر على �ل�ش����احة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�لخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �لجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�شو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�ش بنا، و�أي�ش����ًا �لدخول �إىل �أي �ش����فحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�ش����ًا كتابة �آر�ئك �خلا�ش����ة، كما ميكنك م�شاركة �خلرب �أو �إعادة ن�شره على ح�شاباتك �خلا�شة 

على �شبكات �لتو��شل �لإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .
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الى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
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