
إيهاب توفيق يكشف الحقيقة

مفاجأة ميريام فارس 

حقيقة أزمة شيرين الصحية 

هذا ما فعله شاروخان في المطار

أوزرلي في دبي ديانا حداد 

حت��دث �لفنان �إيه��اب توفيق خالل لقائ��ه يف برنامج 
"�لعا�رشة م�شاء" مع �لإعالمي و�ئل �لإبر��شي عن من 
يحارب��ه يف �لو�شط �لفني، خا�ش��ة بعد �أن �طلق �ألبومه 

�جلديد و�لذي يحمل ��شم "كل يوم يحلو".
وك�شف �إيهاب توفيق تفا�شيل حماربة بع�ض �لفنانني 
ل��ه موؤك��د�ً �أن �لبع���ض منه��م ح��زن لعودته م��ن جديد 
للو�ش��ط �لفن��ي، و�أنه��م �شع��رو� بالقل��ق بع��د �أن حققت 

�أغنيته �جلديدة م�شاهدة عالية على �ليوتيوب.
و�ئل �لإبر��شي �أخذ يعلق على كالم �إيهاب توفيق بنوع 
م��ن عدم �لت�شديق، لي�شرت�شل �أك��ر �لأخري يف تو�شيح 

ماذ� حدث له من حماربة ليثبت �شدق ما حدث معه.

�طلقت �ل�شفح��ة �لر�شمية للنجم��ة �للبنانية مرييام 
فار�ض �ملفاجاأة �لت��ي كانت قد وعدت فيها حمبيها 

منذ فرتة. 
�ملفاج��اأة كان��ت عبارة ع��ن رمييك�ض جدي��د لأغنية 
"�أم��ان" �لت��ي حملت عن��و�ن �ألبومه��ا �لأخري �لذي 
�أطلقت��ه منذ �أكر من عام، وق��د جاءت خميبة لآمال 
�لبع���ض، و�نق�شمت حولها �لآر�ء، بحيث نال �لتوزيع 
�جلدي��د �إعج��اب �لبع���ض، بينهما مل يعج��ب �لبع�ض 
�لآخ��ر. �إ�شاف��ة �إىل �أن �آخري��ن ت�شاءل��و� ع��ن �شب��ب 
�إحجام مرييام عن تقدمي �أغنيات جديدة، و�إكتفائها 

بتجديد �لأغنية.

ن���رشت �ل�شفحة �لر�شمية للفنان��ة �شريين عبد �لوهاب 
تكذيب��ًا لكل م��ا تردد ع��ن تعر�شها لوعك��ة �شحية قد 
متنعه��ا من �إحي��اء حفلها �لأخري �ملق��رر �إقامته �ليوم 
يف تون�ض. ونفت �ل�شفحة عرب من�شور�ً �أن تكون �شريين 
عب��د �لوه��اب قد تعر�ش��ت لأي �أزمة �شحي��ة، موؤكدين 
عل��ى �إنه��ا على موعدها م��ع حمبيها �لي��وم يف مدينة 
�شفاق���ض �لتون�شي��ة لتحي��ي حفلها هن��اك، و�إنها فور 

و�شولها لتون�ض قامت بعمل جولة �شياحية.
وم��ن �ملنتظر �أن حتيي �ليوم �شريين عبد �لوهاب حفاًل 
غنائي��ًا على م���رشح ب�شيدي من�ش��ور مبدينة �شفاق�ض 
�لتون�شي��ة يف �إطار �حتف��الت مدينة �شفاق�ض عا�شمة 

�لثقافة �لعربية.

  ك�شف �لنجم �لبوليوودي �شاروخان باأنه �أوقف يف مطار 
لو�ض �أجنلو�ض من قبل �ل�شلطات �لأمرييكية. 

�شاروخان �لذي �شخر من �ملو�شوع على طريقته �خلا�شة 
خ�شو�ش��ًا �أن ل �شبب وجيه لإيقافه �أ�شار قائاًل: "�جلانب 
�مل�رشق هو �أنني �أُم�شكت �أثناء �لإنتظار ببع�ض �شخ�شيات 
�لبوكيمون �للطيفة". وعلى �لرغم من �أّن �مل�شاهري وكبار 
�مل�شوؤولني يف �لهند يحظ��ون مبعاملة خا�شة ويتجنبون 
�لإج��ر�ء�ت �لأمني��ة �ملعتادة يف �لولي��ات �ملتحدة، لكّن 
ه��ذه ه��ي �مل��رة �لثالث��ة �لتي يت��م فيه��ا توقي��ف �لنجم 
�لبولي��وودي، وق��د تق��دم �ل�شف��ري �لأمريك��ي يف مدين��ة 
نيودله��ي �لهندية بالإعتذ�ر، م��ن خالل تغريدة قال فيها 
�إّن �حلكوم��ة �لأمريكية تعم��ل على �لتاأكد من عدم حدوث 
ذلك مرة �أخرى، وفقا ملا �أوردته �شحيفة �أ�شو�شيتد بر�ض. 

بعد اأن ر�سحت �سركة فوك�س، النجمة الأمريكية اأجنلين� جويل لبطولة الفيلم الأمريكي الروائي "جرمية يف قط�ر ال�سرق ال�سريع"، امل�أخوذ 
عن رواية الك�تبة اأغ�ث� كري�ستي، اأعلنت جويل اعتذاره� عن الفيلم، لتحل حمله� املمثلة الف�ئزة ب�لأو�سك�ر ت�س�رلز ثريون.

يب��دو باأن �ل��دول �لعربية بد�أت ت�شتقط��ب �هتمام �لنجم��ة �لرتكية مرمي 
�أوزريل، فبعد �أن تو�جدت يف بريوت منذ قر�بة �لأ�شبوعني حيث ح�رشت 
مهرج��ان بي��اف �ل��دويل وت�شلم��ت جائزته��ا �لتكرميي��ة، تتح�رش مرمي 

للتوجه �إىل دبي �ل�شهر �لقادم. 
رحل��ة �أورزيل ته��دف �إىل �إط��الق ماركة 

�أدو�ت �لتجميل �خلا�شة بها، قبل �أن 
تتوجه �إىل مو�شكو للهدف نف�شه. 
يذك��ر �أن مرمي مل ُتب��ِد مو�فقتها 
جدي��د،  عم��ل  �أي  عل��ى  بع��د 
باإنتظ��ار �أن تنتهي من مهمتها 
�أح��د  تخت��ار  �أن  عل��ى  ه��ذه، 

�لعرو���ض �ملقدم��ة له��ا يف �شهر 
ت�رشين �لثاين �ملقبل.

�أطلق��ت �لنجمة �للبنانية ديانا ح��د�د كليب �أغنيتها 
�جلدي��دة �لت��ي حملت عن��و�ن "ن�شفي �لث��اين" �لذي 

�شورته حتت �إد�رة �ملخرج �أنور �ليا�رشي.
ديان��ا �لتي ظه��رت يف �لكلي��ب ب�شخ�شي��ة م�شممة 
�لإيق��اع بحبيبه��ا  �لت��ي حت��اول  �ل�شقي��ة  �لأزي��اء 
م��ن خالل ع��دة ت�رشف��ات تق��وم بها، ب��دت كما مل 
ن�شاهده��ا من قب��ل. وقد نال �لكليب �ل��ذي بدت فيه 
�لتقني��ات �حلديثة �مل�شتخدم��ة و��شحة جد�ً �إعجاب 

كثري من متابعيها.
يذك��ر �أن �لأغنية من كلمات ترك��ي �ل�رشيف، �أحلان 
ح�ش��ام كميل وتوزيع وما�شرتين��غ بر�ق كميل، ومن 
celebrity event manag e  �نت��اج �رشك��ة

.ment

  �شغف��ه بالتمثي��ل دفع��ه لاللتح��اق بكلية �لرتبي��ة �مل�رشحية 
لب��دء م�شريت��ه �لفنية، ل��ه �لعديد م��ن �مل�ش��اركات �مل�رشحية 
و�لدر�مي��ة، ومثل �لع��ر�ق يف �كر من مهرج��ان عربي، و�لف 
م�رشحيات )�ملونالي��ز� لي�شت جميلة يف كل �لعيون و �ل�شوت 
�ل�شف��ر وغريه��ا من �لعم��ال(، ك�شب بظه��وره يف عدة �دو�ر 
م�رشحية ودر�مية و�شينمائية حب و�عجاب �جلماهري و�لو�شط 

�لفني.. ذو �لفقار خ�رش يف هذ� �حلو�ر:
e �قت���رشت م�شاركت��ك يف رم�ش��ان �لفائت عل��ى عمل و�حد 

كم�شاعد خمرج يف م�شل�شل )قلب تفاحة(.. ملاذ�؟ 
 * ب�شب��ب ع��دم �نتاج �لعم��ال �لدر�مي��ة �لتي كان��ت تنتجها 
�لقن��و�ت �شابقا، �م��ا بالن�شبة مل�شل�شل قل��ب �لتفاحة فميز�نية 

�نتاجه كانت من خالل �لرعاة و�ملمولني لهذ� �لعمل.
e ماهو �شبب �شحة �لدر�ما �لعر�قية؟

* من��ذ ع��ام 2013 �نح�رش �لنت��اج �لدر�مي بقن��اة �لعر�قية 
فق��ط وذلك لكونها �لقناة �حلكومي��ة �لوحيدة �لتي تعتمد على 
متويله��ا من جمل�ض �لوزر�ء، بينم��ا �لقنو�ت �لخرى )�لهلية( 
له��ا �جندته��ا �خلا�شة وله��ا مموليها �خلا�ش��ني ودعمها من 
جهاتها �خلا�شة، هذ� بالتايل وبعد قلة �لدعم للقنو�ت �لهلية 
م��ن مموليه��ا، �نعك���ض عل��ى �نتاجه��ا �خلا���ض للم�شل�ش��الت 
�لدر�مي��ة، كم��ا هو �حل��ال يف قن��اة �لعر�قية، فب�شب��ب �لف�شاد 
و�حل��روب و�شلت بن��ا �حلكومة �ىل �شيا�ش��ة �لتق�شف، بالتايل 
ح�شة �لنتاج �لدر�م��ي يف �شبكة �لعالم �لعر�قي مت توقيفها 

حلني خروج �لعر�ق من �زمته �ملادية.
e هل ج�شدت �لعمال �لعر�قية و�قع �لبلد؟

* لي���ض كل �لو�ق��ع، ب��ل �لو�قع �ل��ذي ينا�شب �جله��ة �ملنتجة، 
ينا�شبها )�شيا�شيا / �جتماعيا(.

e هل هناك معوقات )�شيا�شية( تو�جه در�ما �لو�قع؟
* هن��اك معوق��ات تو�ج��ه �لفن ب�ش��ورة عامة ولي���ض �لدر�ما 
فق��ط، لالأ�شف �ل��كل يعلم ذل��ك، �ل�شيا�شيون ل يفك��رون بكلمة 
)ف��ن( فكي��ف يدعمونها ت�رشيعي��ا فقط!! وعدم �لدع��م هذ� من 

�أكرب �ملعوقات �ل�شيا�شية للفن.
e هل وجدت ما طمحت �ليه باملجال �لفني؟

* لي�ض بعد. 

e �ي��ن وجدت نف�شك �أكر، على خ�شبة �مل�رشح �م على �ل�شا�شة 
�ل�شغرية؟

* كل م��كان له ن�شوت��ه �خلا�شة، �مل�رشح �عت��ربه حميما �كر 
لإ�حتكاكي �ملبا�رش مع �ملتلق��ني و��شعر بردود �فعالهم �ثناء 
تاأديتي ل�شخ�شية ما، بينما من خالل �لتلفزيون هناك فا�شل 

ما بيني وبني �ملتلقي. 
e �لف��ت م�رشحي��ة )�حلائط( و)�ملونالي��ز� لي�شت جميلة يف 

كل �لعيون( و)�ل�شوت �لأ�شفر( هل هناك �عمال 
قادمة مبجال �لتاأليف؟

لنك��ن  ولك��ن  ذهن��ي،  يف  م�شاري��ع  ل��دي   *
�رشيح��ني م��ع ذ�تن��ا �ك��ر، هك��ذ� �ج��و�ء 
يف  م�شاريع��ي  �أ�أج��ل  جتعلن��ي  مرتبك��ة 

�لكتابة. 
e �ىل م��اذ� تعزو �نح��د�ر م�شتوى بع�ض 

�مل�رشحي��ات و�خلروج م��ن �لكوميديا 
�ملو�شيق��ى  �شخ��ب  �ىل  �حلقيقي��ة 

و�لرق�ض؟
* لرقاب��ة، ل دع��م حقيق��ي، وم��ن 
ي�ش��ارك يف بع�ض �لتج��ارب �لتي 
ن�شاهدها ل عالقة له بفن �مل�رشح 
�ش��و�ء ثقافي��ا �و معرفي��ا، بالتايل 

تك��ون هن��اك ع�شو�ئي��ة يف ظه��ور 
هكذ� �عمال.

e �لح��رت�ف و�لأكادميي��ة �أم �لعالق��ات 
و�ملعارف و�لإغر�ء، من �مل�شيطر؟

مل  �ن  �لن�ش��وي  لل��كادر  بالن�شب��ة   *
تك��ن موهوبة و�كادميي��ة �شتلجاأ 

و�لغ��ر�ء،  �ملع��ارف  �ىل 
�لرج��ايل  �ل��كادر  يف  �م��ا 

و�لكادميي��ة  �ملوهب��ة 
�لتج��ارب ه��ي  وتك��ر�ر 

�لحرت�ف  تخل��ق  �لتي 
ولك��ن ل يعن��ي غياب 

�لعالقات، لال�شف.
e تقم�شت �لكثري من 

�ل�شخ�شيات باأي �شخ�شية تاأثرت؟
* يف كل �شخ�شي��ة �ديته��ا هناك خ�شلة م��ن خ�شال �شلوكي، 
ولكن من �لو�جب علي �ن �قول �ن كل �شخ�شية �ديتها ��شافت 

يل �لكثري ثقافيا، وهذ� هو �لتاأثري �ليجابي �لوحيد.
e من دعمك ومن وقف �شدك يف بد�ية م�شو�رك �لفني؟

* م��ن وقف مع��ي يف خطو�تي �لوىل هم �لفن��ان حميد �شاكر 
و�ملخ��رج منف��ذ ناج��ي عطي��ة و�ملخ��رج �ركان 
جه��اد و�حلم��د هلل نح��اول �ن نك��ون عن��د 
ح�شن ظنهم، �م��ا بالن�شبة ملن �شدي ل 
�هت��م لذلك ومن غ��ري �ملنا�شب �ن 

�ذكرهم.
e هل هن��اك �عم��ال جديدة لك 

على �شعيد �مل�رشح �و �لدر�ما؟
م���رشوع  هن��اك  م�رشحي��ا   *
ع��الء  �ملخ��رج  م��ع  كممث��ل 
قحط��ان زغري، �ما عل��ى �شعيد 

�لدر�ما ل جديد.
e حلم و�منية ذو �لفقار خ�رش؟

 * �ل�شتقر�ر فقط، ل غري.
 يذك��ر �ن ذو �لفق��ار خ���رش عم��ل يف م��ا 
يع��ادل 660 �شاع��ة تلفزيوني��ة يف 37 عمال 
تلفزيوني��ا منه��ا م�شل�ش��ل �بوط��رب وم�شل�شل 
�ل�شي��دة وه��دوء ن�شب��ي، ول��ه �عم��ال يف 
�لخر�ج و�لتاألي��ف �مل�رشحي. و�شارك 
بالعدي��د م��ن �ملهرجان��ات �لعربية 
لتمثي��ل �لع��ر�ق �همه��ا مهرجان 
�ي��ام قرط��اج 2013 يف تون�ض 
كممثل يف م�رشحية با�شبورت، 
ومهرج��ان �مل�ش�رح �ملحرتف 
ل�شي��دي بلعبا���ض يف �جلز�ئر 
مل�رشحي��ة  موؤلف��ا   2011
)حائ��ط( �لت��ي ح��ازت عل��ى 

�جلائزة �لوىل.

ذو الفقار خضر: الفن بال رقابة ويفتقر للدعم الحقيقي

بغداد
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"سرير واحد، 

وأحالم متعددة"

صالح الحمداني 

في أمان 
الله

هك��ذ� يقول �ملث��ل �ل�شيني، و�ل�شني �ظنه��ا من �لبلد�ن 
�لكونفو�شيو�شية �لتي ق�شدها ذ�ت يوم وزير خارجيتنا 
وعبق��ري �مل�شطلح��ات �لفا�شو�شي��ة �لدكت��ور �بر�هي��م 

�جلعفري.
�لفيل�ش��وف eعا���ض   وكونفو�شيو���ض ه��ذ� e�أو �ملل��ك 
قب��ل �مليالد بح��و�يل ٥٠٠ �شنة، وظل��ت �ل�شني متاأثرة 
بفل�شفت��ه e�لن�شانية �ملت�شاحمة eعل��ى مدى ع�رشين 

قرنا حتى �أتاها )يقني( �ل�شيوعية.
�لتحال��ف �لوطن��ي �لعر�ق��ي ين��ام يف �رشي��ر و�حد هو 

�ملذهب، لكن �أحالم قادته متعددة. 
ومنه��ا حل��م )قل��ع( من�ش��ب رئي���ض �لوزر�ء م��ن حزب 
�لدع��وة �لإ�شالمي��ة، �لذي جنح يف جع��ل �أغلب �أع�شاءه 

�أ�شحاب ماليني و�أمالك ورمبا طائر�ت خا�شة.
كتل��ة �لأح��ر�ر )�ملقرب��ة( م��ن �ل�شي��د مقت��دى �ل�ش��در 
ل يب��دو �أنه��ا طامع��ة مبن�ش��ب رئي���ض �ل��وزر�ء لع��دم 
وج��ود �شخ�شي��ة منا�شب��ة، �أو لرغب��ة �لكتل��ة e�لد�ئمة 

eبالوز�ر�ت �خلدمية.
ح��زب �لدع��وة متم�ش��ك باملن�شب ب��ال �ش��ك، و�لعبادي 
رمبا يريد �لتجدي��د لنف�شه، و�ملالكي يحلم بعر�شه �لذي 
�ش��اع، حت��ى �بر�هي��م �جلعف��ري يرغب باأرب��ع �شنو�ت 
كامل��ة يف��رغ فيه��ا علين��ا كل م�شطلحات��ه ويرت��اح، 
فاأ�شه��ر حكم��ه كانت ق�شرية جد�، "كلعق��ة �لكلب �أنفه" 
كما و�شف �لإمام علي بن �بي طالب عليه �ل�شالم فرتة 
حك��م مرو�ن بن �حلكم. ومل يل��ق �شوى �لقليل �لقليل من 

�خلطابات.
ل �ش��ك �أن كل قي��اد�ت ح��زب �لدعوة ينتظ��رون دورهم 
لإمتطاء �ملن�شب، لكن "ما نفع �لرغبة من دون �لقدرة" 

كما يقول وليم �شك�شبري.
بقي��ة �أح��ز�ب �لتحال��ف �لوطن��ي مث��ل ح��زب �لف�شيلة 
�ل�شالم��ي، وح��زب �لدع��وة �ل�شالمية تنظي��م �لعر�ق، 
يطمح��ان باملن�ش��ب م��ن باب كونهم��ا حاًل و�شط��ًا �إذ� 
�إختلف �لكبار، و�إل فاإنهما يتك�شبان من �مليالن ل�شالح 
حزب �لدعوة �لإ�شالمية �أو من يناف�شه: منا�شب وز�رية 

وغريها من �ملنا�شب �خلا�شة ذ�ت �لدخل �ملرتفع.
�أي�ش��ا �لتحال��ف  �لح��ز�ب و�حل��ركات �ل�شني��ة ت�شب��ه 
�لوطن��ي �لعر�قي، فهي تت�شارع من �أجل من�شب رئي�ض 
�لربمل��ان، �ل��ذي يعد ثالث ثالثة م��ن رئا�شات هذ� �لبلد 

�لذي يغرق حتى �أذنيه يف بحر �لف�شل.
�لتحال��ف �لكرد�شت��اين، �أي�شا يف ���رش�ع د�خلي كبري، 
ورئا�ش��ة �لإقلي��م �أ�شبح��ت عقدة �لعق��د، و�ل�رش�ع على 
رئا�ش��ة �جلمهوري��ة �ش��ار �رش�ع��ا عائلي��ا e�إذ� �ش��ح 
�لو�ش��ف eد�خ��ل �لحت��اد �لوطن��ي �لكرد�شت��اين �لذي 

حتول من حزب ي�شاري �ىل حزب عائلي.
�لكتل �لربملانية �لث��الث �أم�شت يف �رشير و�حد باأحالم 
متع��ددة، ظاه��رة م�شلح��ة ه��ذ� �لبلد �ملم��زق، وباطنه 
تق�شيم �لكعكة �للذيذة �لتي يزد�د حجمها يوما بعد �آخر.
�لمري��كان عليهم و�جب �خالقي وقانوين �إن هم �أر�دو� 
حماية �لدميقر�طية يف �لعر�ق، فمنع �لحز�ب من �د�رة 
�لعملي��ة �لنتخابية، و�إ���رش�ف �لأمم �ملتح��دة �ملبا�رش 
على جلان �لت�شويت، �شيخرج �ل�شعب �لعر�قي من �رشير 
�لطائفي��ة، و�أحالم �ل�شتحو�ذ عل��ى خري�ت �لبالد حتى 

لو بتفتيته، �ىل بر �لأمان.
يف �أمان �هلل

ALJOURNAL
الأراء واملق�لت تعرب عن راأي كت�به� ول تعرب ب�ل�سرورة عن وجهة نظر ال�سحيفة

journaliraq.com

مريم شقاوة

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999
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واأي�س����ً� كت�ب����ة اآرائك اخل��سة، كم� ميكنك م�س�ركة اخلرب اأو اإع�دة ن�سره على ح�س�ب�تك اخل��سة 

على �سبك�ت التوا�سل الإجتم�عي ك�لفي�سبوك Facebook بكت�بة كلمة اجلورن�ل .
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