
ابتسام تتعرض لموقف محرج 

فواخرجي تخطف االنظار    

عبلة كامل بمالمح مختلفة.. 

تامر مع فريقه ذا فويس كيدز 

جنميية "�سييتار اأكادميييي" يف مو�سييمه االخيير، املغربية 
ابت�سييام ت�سييكت ملوقييف حمييرج اأمييام اجلمهور، مييا اأثار 

ارتباكها الوا�سح.
انييار مقطييع فيديييو �سجة كبييرة علييى مواقييع التوا�سل 
االجتماعي وتظهر فيييه ابت�سام وهي تغني على امل�رسح، 
اإال اأن االغنييية كانت م�سجلة، وظهر ذلييك بو�سوح عندما 

�سبقتها االغنية، ما اثار �سدمتها اأمام اجلمهور.
وعلى اثيير، ارتباكهييا الوا�سح من املوقييف املحرج الذي 
تعر�سييت لييه، تدخييل منظييم احلفييل لينقييذ املوقييف وبداأ 

بالرتحيب بها، والتحدث معها بطريقة طريفة.

خطفييت النجمة ال�سورية �سالف فواخرجي االنظار 
باإطاللة رائعيية ممّيزة باللبا�س ال�سوداين التقليدي 

واحلناء ال�سوداء العربية.
ن�رست فواخرجي على �سييفحتها على "ان�ستغرام" 
جمموعة من ال�سور خالل م�ساركتها يف مهرجان 
اخلرطييوم للفيلم العربي، واختييارت اطاللة مميزة 
بالييزي ال�سييوداين التقليييدي ميين اللييون االأبي�س، 
وخطفت االنظار بجمالها العربي ال�ساحر، واكملت 
اطاللتها مباكياج لطيف ور�سييمة حنة جميلة على 

يدها.
نالت ال�سييور اعجيياب متابعيها الذييين اثنوا على 

جمالها ورقيها يف اختيار املالب�س.

تقييوم النجميية امل�رسييية املتاألقيية عبليية كامل 
مل�سل�سييل  الرابييع  اجلييزء  ت�سييوير  با�سييتكمال 
"�سل�سال الدم"، وقد ن�رست املمثلة ال�سابة راندا 
البحري جمموعة من ال�سييور على "ان�سييتغرام" 
ميين كوالي�س الت�سييوير اثارت �سييجة كبرة بني 
متابعيها.وعييرت البحري عن حبها لكامل من 
خالل ن�رسها �سييورة معها وعلقييت عليها بحب 
قائليية: "مع ماما عبلة كامييل حبيبتي بحبك يا 
اأحلييي ام يف الدنيييا"، مييا اأثييار اعجيياب االأالف 
ميين متابعيهييا وتعليقاتهم.وامللفييت اأن النجمة 

القديرة.

ن�ييرس جنم اجليل تامر ح�سييني فيديييو جديد على 
ح�سابه الر�سمي على تطبيق اإن�ستجرام.

ظهر تامر ح�سييني خييالل الفيديو مييع فريقه يف 
  The Voice Kids امل�سييابقات  برنامييج 
والييذي �سييارك فيييه تامر ح�سييني كع�سييو جلنة 

التحكيم بجانب نان�سي عجرم وكاظم ال�ساهر.
جيياء الفيديو من خالل الروفات النهائية حلفل 
تاميير الذي اأحياه يف مارينييا، والذي اعتر اأكر 
حفل غنائي هذا ال�سيف، وغنى تامر ح�سني مع 

االأطفال خالل الفيديو اأغنية "احلار�س اهلل".
وعلييق تامر ح�سييني علييى الفيديو قائيياًل "اأثناء 
حت�سييرات حفل مارينا احلار�س اهلل مع فريقي 

." the voice kids كانت بيون�شيه الرابحة الأكرب خالل حفلة توزيع جوائز "ام اتي يف ميوزيك اواردز" حا�شدة اجلائزة الرئي�شية عن فيديو كليب اأغنية "فورماي�شن" الذي من
تتناول فيه عنف عنا�شر ال�شرطة �شد الأمريكيني ال�شود.

الفنييان الذي ا�سييتطاع ان ينييال اعجاب كبييار الفنانني 
العراقيييني وذلييك من خييالل االدوار التي ج�سييدها طيلة 
م�سييرته الفنية وال زال يقدم االعمال الراقية والناجحة 
يف الدراما العراقية وا�سييتطاع وبكل جدارة من ان يرتك 

ب�سييمة ابداعية يف م�سييرته االبداعييية الذي تكللت 
ب�سييهادات ابييداع وتقدييير ميين كبييار الفنانيييني 

العراقيييني ملييا ميتلكييه ميين ابييداع وتاألييق انه 
الفنان العراقي املبدع )كاظم القري�سي (

متى كانت بداياتك وكيف دخلت عامل الفن؟
*البداييية كانييت ميين حيييث ابتييداأت املوهبة 
بالظهور وهي يف فرتة الن�سيياطات املدر�سييية 

يف  كبيير  ح�سييور  لهييا  كان  التييي 
املنا�سييبات الوطنييية حيث كنا 

امل�رسحيييات  نقييدم 
هييذه  مثييل  يف 

املنا�سبات .
الفن  -براأيييك 
قييي  ا لعر ا
يعي�س  اليييوم 
ميية  ز اأ
�سييًا  خ�سو و
ناحييية  ميين 

امل�سل�سالت؟
نعييم بالتاأكيييد 

ازميية  هنيياك 
كبرة يعاين منها 
الدرامي  االنتيياج 
والثقايف  والفني 

العراقييي ب�سييكل عام وهو مو�سييوع التق�سييف والو�سييع 
العييام الييذي متر فيييه البلد وعييدم وجييود اي دعم مايل 
لالنتاج الفني وهذا ان�سييحب حتى على القنوات اخلا�سة 
لال�سييف ولي�س قناة الدولة فقط وكل �سيييء االن متوقف 

متاما
-ماهييي اقرب اعمالييك الفنية عليك وتعتز 

بها ؟
مثلتهييا  التييي  اعمييايل  جميييع  ان 
قريبيية ايل واحبها واعتز بها ولكن 
االعمال اقرب اىل الروح اقول هي 
الدهانيية وابييو طر وامطييار النار 
هييذه ال�سخ�سيييات التييي مثلتهييا ال 

تفارق ذاكرتي واحبها جدا 
-ماهي اجلوائز التي ح�سييلت عليها 

ويف اي مهرجان وعن اي عمل؟
احلمييد هلل هنيياك الكثر من هييذه اجلوائز 
التييي اعتييز وات�ييرسف بهييا واولها 
الدرا�سيية  ايييام  يف  كانييت 
توالييت  ثييم  وميين  اجلامعييية 
ح�سييلت  حيييث  اجلوائييز 
ممثييل  اف�سييل  جائييزة  علييى 
النييار  امطييار  م�سل�سييل  عيين 
والدهانيية وابييو طيير التييي 
احبها اجلمهور جدا وكانت 
عالييية  م�سيياهدتها  ن�سييبة 
ق�سيي�س  حتاكييي  النهييا 
املجتمييع العراقي 
بعيية  نا و
قلبه  ميين 
اخر  امييا 

تكييرمي يل كان  يف مهرجييان القاهرة يف م�رس للم�رسح 
التجريبي 

-هل لديك اعمال م�رسحية؟
حاليييا ال لي�ييس هنيياك مييزاج للعمييل امل�رسحييي وااللتزام 

اليومي و�سط هذه الظروف التي منر بها ب�رساحة.
-كيف تتعامل مع االدوار التي تعطى اليك؟

كل دور له موا�سييفات وظروف وحت�سييرات خا�سيية تبداأ 
منييذ اليييوم االول للقييراءة فيجييب علييى املمثييل ان يعي�س 
ال�سخ�سييية بحذافرهييا لكي يبييني للجمهور انهييا حقيقية 

وعفوية دون التكلف يف التمثيل او املبالغة او الت�سنع.
-هل تف�سل التلفزيون على امل�رسح ؟ملاذا؟

انييا �سخ�سيييا اف�سييل التلفزيييون النييه يدخييل لييكل بيييت 
وي�سيياهده ال�سييغر والكبر والرجل وربيية البيت واملثقف 
والعامل والفالح وكل �رسائح املجتمع على عك�س امل�رسح 
الييذي يكون جمهييوره منح�رس وعدده حمدود جدا لال�سييف 

خ�سو�سا يف هذه الظروف احلالية 
-ماهو راأيك بالفن احلايل وهل ي�سر مب�ساره ال�سحيح ام 

لديك وجهة نظر اخرى؟
الفيين هو الفيين يف كل الع�سييور واالزمييان وبالتاأكيد لكل 
زميين طريقيية تقييدمي تتالئم مييع متطلباته وما نييراه نحن 
غيير مالئييم يييراه اجليل احلايل هييو االكرث مالئميية وهكذا 
هي عجلة احلياة اأي كل جيل يحاكي اقرانه والعمل الفني 
القييوي يبقى عالقييًا يف ذهيين اجلمهور مهمييا توالت عليه 

االجيال ويعتر قدوة لباقي االعمال الفنية.
ما هي اآخر اأعمالك؟

اآخر االعمال هو م�سل�سل ال�رسكال الذي مل يكتمل حتى االآن 
وجاري العمل فيه.

-ميياذا حتييب اأن تقييول جلمهييورك؟  كل املحبيية والتقدير 
واالحرتام واالمتنان وان �ساء اهلل تتح�سن الظروف احلالية 

وتعود لكم الدراما العراقية باأف�سل مما كانت بكثر

كاظم القريشي: هناك أزمة كبيرة يعاني منها االنتاج 
الدرامي والفني والثقافي العراقي 

بغداد
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 لنييدع جانبييًا لق�سييايا ثقيليية جداً مثييل تفا�سيييل "احلرب 
�سييد االإرهيياب"، وتداعيات "ال�ييرساع الطائفييي"، ومعمعة 
"التدهور االقت�سادي"،.  "التدخالت اخلارجية"، وكوابي�س 
ولنييرتك اأي�سييًا، كل حديييث عيين "الف�سيياد"، و"�سييوء حييال 
اخلدمييات"، و"غييياب القانييون"، وبالتايل "غييياب العدالة 
االجتماعييية". اأقييول لنتغافييل عيين كل ذلييك، ونتحدث فقط 
عن مدى اأهلية "ال�سخ�سيييات" التي يجري اختيارها الإدارة 
املنا�سييب احلكومية، اأو قبل ذلك انتقاءات الكتل واالأحزاب 

لرت�سيح نواب الرملان!.
       لقييد و�سييل االأميير بالعراقيييني اأْن يهتفوا بعلّو �سييوتهم: 
"البيين ح�سييقيل فييدوه يروح زيباري". فح�سييقيل �سا�سييون 
"اليهودي العراقي"، كان اأول وزير للمالية يف اأول ت�سكيل 
لييوزارة عراقييية زمن االحتييالل االنكليييزي، وُي�رسب املثل 
بنزاهتييه، وعلمييه، وقدراتييه التييي خدمييت البلييد يف اأحلييك 
الظروف، واأق�ساها. اأما هو�سيار زيباري "الكردي العراقي" 
فهو اآخيير وزير مالية يف حكومة ت�سييكلت، وعملت ومازالت 

تعمل حتت ظالل "الزيزفون"!.
      مييا علينا، فل�سيينا هنييا معنيني بتقومي "ذميية زيباري"، 
اأو غرهييا ميين "الييذمم". لقييد قلنييا م�سييبقًا، اإننييا �سيينجعل 
حديثنا مقت�رساً على "اأهلية" ال�سخ�سيييات التي ُتنتقى من 
بييني مئييات، بل األييوف ال�سخ�سيييات لكي تدفع اىل كرا�سييي 
الرملان، ومن ثم تكليف بع�سييها للقيام مب�سوؤوليات كرى 

يف احلكومات التي ُيفرت�س اأنها "تدير البلد"!!.
       واقع احلال ي�سيير اىل اأّن "ا�سييتثناءات قليلة" من اأ�سماء 
قوائم امل�سييوؤولني الذين حكموا البلد منذ �سيينة 2003 حتى 
االآن، ميكيين اأْن نطلق عليها �سخ�سيييات "ينطلييع بيها"، اأما 
الباقية فهي ال �سخ�سيات وال "جعب بريك". وال قيمة البتة 
ملا يو�سييع قبل االأ�سييماء من األقاب علمية، قد ال ي�سييتحقها 
اأ�سييحابها، اأو يف حقيقيية االأميير، ُيعييد اقرتانها باأ�سييمائهم 
العراقييية" بييكل تاريخهييا املجيييد!.  "اإ�سيياءة لالأكادميييية 
مييا الذي ُيجيير الكتييل واالأحييزاب والتيييارات وغرها على 
اختيار مناذج "مهلهلة"؟. اإْن كان ال�سييبب "معاناة" هوؤالء، 
فمييا عالقة ذلك بتويل م�سييوؤوليات اخلدميية العامة ملاليني 
ال�سيا�سييية  الكتييل  ارتكبتييه  الييذي  اإّن اخلطيياأ  العراقيييني؟.. 
مبييا ي�سييمى "الدمييج"، لهو اأ�سييبه بالكفيير الأنييه ينتق�س من 
كراميية ماليني العراقيييني الذي يفرت�س اأن تتييوىل اأمورهم 
�سخ�سيات لها مهاراتها، وكفاءاتها، ومقدراتها، وعلومها، 
وجتاربها، ال اأْن ن�سلم حياتها وم�ستقبلها بيد من ال يعرفون 

"اجلك من البك".
    تريييدون مثيياًل تعوي�س اإن�سييان عن ن�سيياله، ت�سييحياته، 
معاناته، اأو غر ذلك اأعطوه اأر�سًا، مبلغًا من املال، وعّينوه 
با�سييتحقاقه، اأمييا اأن تفر�سييوه "م�سييوؤواًل" يتحكم ب�سييوؤون 
النا�ييس من دون علم وال دراييية وال قدرات، فهذا ما ال ميكن 
غفرانييه، الأّن "طيحييان احلييظ" يف مثل هذه احلال، �سيييعم، 
و�سيوؤثر يف فئات كثرة من النا�س الذين ال ي�سح اأن يكونوا 
�سييحية جلهل "منا�سل قدمي"!!. الن�سييال له �ساأنه ورجاله، 
والدوليية لها �سييوؤونها وُبناتهييا. االأمر يختلييف متامًا، ومن 
ي�سييلحون لقتال �سد حكومة ال ي�سلحون بال�رسورة لتويل 
م�سوؤوليات اإعمار، وبناء، وتخطيط، وا�ستثمار، وما اىل ذلك.
     اإّن "القيياط والربيياط"، ال يعني حتّول املرء اىل �سخ�سييية 
قيادييية، حتى اإذا كان الب�س القاط، ب�سييعر اأ�سييقر، وبعينني 
زرقاوين، فالق�سييية لي�سييت "�سييكلية"، اإمنا هي "موؤهالت" 
تظهر �سيييماهها على وجوه اأ�سحابها، وتت�سح ب�سكل عملي 
وفعلييي ميين خييالل اإجنازاتهييم، واأعمالهييم، وطييرق توليهم 
مل�سييوؤولياتهم. اأما �سخ�سيييات "قييوط ال�سييليّه واعر"، فهي 
ممييا اأحلق بالعراق االأذى، واأذاقه حنظل اأيام �سييود، مّلا يزل 

"�رسب�سها" ما�سيًا!.   
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تنعى صحيفة )الجورنال ووكالة الجورنال نيوز( الزميل 
ضياء رحيمة الطائي المراسل في قناة العراقية والذي 

وافاه االجل اثر حادث مؤسف بعد تعرضه لصعقة كهربائية.  
والزميل الفقيد كان مثاال في أداء الواجب المهني وله مآثر 
كبيرة في تغطية االنتصارات العراقية في ساحات المعارك 
في الخطوط االمامية من دون خوف، وبرحيل الطائي فقد 
الوسط االعالمي انسانا خلوقا عرف بشهامته وتفانيه من 
اجل العراق. وبهذه المناسبة االليمة ,ندعو الله القدير أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, وان يلهم 
ذويه الصبر والسلوان، انه سميع عليم 

وانا لله وانا اليه راجعون.

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

الن , وملتابع����ة اخر امل�شتجدات التي تظهر عل����ى ال�شاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا, واأي�شًا الدخول اإىل اأي �شفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�شة, كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوفر مجانا على كافة الهواتف الذكية
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

الى 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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم

بصورة دائمة
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هل لـ"شخصياتنا"
    شخصيات؟!

صباح الالمي
فيها ما فيها 

حوار –هيفاء القره غولي

)الجورنال( تنعى مراسل العراقية ضياء الطائي


