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نف��ت النجم��ة اللبناني��ة نادين جني��م اخلرب ال��ذي انت�رش 
وتن��اول ا�س��مها وا�س��م املمثل��ة اللبناني��ة ريت��ا حاي��ك 
لالتف��اق م��ع اإحداه��ن لتاأدي��ة دور البطولة يف م�سل�س��ل 
"ال�سهرة" اأو "عبد اهلل" الذي كان من املفرت�ض اأن يقدمه 
النجم امل�رشي عمرو دياب منذ 3 �سنوات، لكن وال�سباب 
جمهول��ة مل يب���رش الن��ور بعد.  اخلرب ال��ذي اأ�س��ار اإىل اأن 
النجم��ة امل�رشية منى زك��ي كان من املفرت�ض اأن توؤدي 
بطولت��ه، لكن ب�سبب حمله��ا �سينتقل اإم��ا اإىل نادين واإما 
اإىل ريت��ا الت��ي �سيكون لها االأف�سلية كونه��ا مثلت �سابقًا 
باللهج��ة امل�رشي��ة يف م�سل�سل "حتال��ف ال�سبار" ، ردت 

عليه نادين بالقول:

حت��ب دوم��ًا الفنانة غ��ادة عبد ال��رازق اأن ت�سارك 
متابعيه��ا عل��ى ح�سابه��ا ال�سخ�س��ي عل��ى موقع 
تطبيق ال�سور ان�ستقرام ب�سورها املختلفة، لتكون 
اآخر ما قامت به هو ن�رشها ل�سورها اأثناء تناولها 
الع�ساء يف اأحد املطاعم يف لندن. غادة عبد الرازق 
اعتم��دت عل��ى اإطاللة كاج��وال من املق��ام االأول، 
لرتتدي بنطلونًا ممزقًا من قما�ض اجلينز مع بلوزة 
بت�سميم "Off Shoulder" من اللون االأبي�ض. 
وانهال��ت التعليقات ال�سلبية عل��ى �سور غادة عبد 
الرازق م��ن قبل بع�ض متابعيه��ا الذين وجدوا اأن 
م��ا ترتديه غري مالئمًا اإطالقًا مع عمرها، بخالف 

اأن البنطلون اجلينز ممزقًا على نحو مبالغ فيه.

بع��د اأن كان��ت االإعالمي��ة واملمثلة النجم��ة اللبنانية 
اإميي��ه ال�سياح كان��ت قد وعدت حمبيه��ا مبفاجاأتني، 
كنا قد ك�سفنا قب��ل اأ�سبوعني عن االأوىل بحيث �ستقوم 
باأوىل جتاربها ال�سينمائية. ك�سفت اإمييه عن املفاجاأة 
الثاني��ة املتمثل��ة باالإع��الن اخلا���ض ال��ذي �سورت��ه 
الإحدى منتج��ات العناية بال�سعر "هي��د اأند �سولدرز"، 
وذلك من خالل ن�رشها للفيديو اخلا�ض باالإعالن عرب 
و�سائ��ل التوا�سل اخلا�س��ة بها.   االإعالن جمع كل من 
اإميي��ه واملمثلة اأمين��ة خليل التي حقق��ت جنومية يف 
دوره��ا يف م�سل�سل "غراند اأوتيل" ال��ذي قدمته خالل 

املو�سم الرم�ساين االأخري. 

غالب��ًا ما تث��ري النجم��ة �سم�ض الكويتي��ة اجلدل 
الناري��ة،  وت�رشيحاته��ا  ومواقفه��ا  بجراأته��ا 
وحتر���ض على نق��ل كافة تفا�سي��ل حياتها اىل 
جمهوره��ا بطرافة وعفوية على مواقع التوا�سل 
االجتماع��ي. ون���رشت �سم���ض اأخرياً �س��ورة من 
اجازته��ا التي تق�سيه��ا يف اوروبا، وحتديداً يف 
�سوي���رشا حي��ث ح�سن��ت �سج��رة معلق��ًة: "لقيت 
�سج��رة حت�سني"، بعد اأن وجه��ت �ستيمة حلنان 
�سخ���ض جمهول. وا�ستنك��رت تعليقات جزءاً من 
كالم �سم���ض، يف حني لفت��ت تعليقات اأخرى اإىل 
تف�س��ري تعليقها على اأن��ه رد فعل ي�سري اإىل مرور 
�سم�ض بعالقة، بينم��ا راأت التعليقات اأن االأمر ال 

يتعدى املزاح بطريقة �سم�ض اخلا�سة.
اأعلنت جنمة البوب �شيلينا غوميز، اأنها �شتوقف جولتها العاملية ب�شبب التاأثريات اجلانبية ملر�ض الذئبة املناعي املزمن، الذي ك�شفت الفنانة البالغة 

املا�شي. العام  منه  تعاين  اأنها  عامًا   24

اأعلنت اأكادميية هوليوود اأنها �ست�سلم جائزة االأو�سكار الفخرية للممثل 
جاك��ي �سان. وذكرت االأكادميية يف بيان، اأن الن�سخة الثامنة من حفل 
ت�سلي��م جوائز احلكام �ستق��ام يف 12 من نوفمرب)ت�رشين الثاين( املقبل 
يف قاع��ة راي دولب��ي مبرك��ز هوليوود اآن��د هايالند يف لو���ض اجنلي�ض 
حي��ث يق��ع امل�رشح ال��ذي يقام عليه حف��ل االأو�سكار �سنوي��ًا. ولن يذاع 
ه��ذا احلدث على اله��واء مبا�رشة ويحظى بعدد مدعوي��ن اأقل بكثري عن 
حف��ل ت�سليم جوائ��ز االأو�سكار الذي يق��ام �سنوي��ا يف فرباير)�سباط( اأو 
مار���ض )اآذار).  وت�سل��م االأكادميية جائزة االأو�س��كار الفخرية للفنانني 
الذين �ساهموا على مدار م�سريتهم يف ال�سينما ب�سكل ا�ستثنائي. وك�سفت 
االأكادميي��ة يف البي��ان اأن املمث��ل جاك��ي �س��ان ق��ام مب�س��رية عاملية 

"مميزة".
واأو�س��ح البي��ان "قام بلعب دور البطولة يف اأكرث م��ن 30 فيلم للفنون 
القتالي��ة يف بلده االأ�سلي واأ�رش اجلمهور بحالت��ه البدنية واأداءه الرائع 

يف م�ساهد احلركة وجاذبيته القوية".

اعت��ذرت الفنان��ة امل�رشية غادة ع��ادل، عن بطولة 
فيل��م "هب��وط ا�سط��راري"، بع��د اأن كان��ت 
وافق��ت عليه ب�س��كل مبدئ��ي. واعتذرت 
غادة قبل توقيع التعاقد ب�ساعات، 
حمم��د  للمنت��ج  اأك��دت  حي��ث 
ال�سبك��ي اأنه��ا مل تقتنع بالدور 
وتعاق��د  عليه��ا.  املعرو���ض 
ال�سبك��ي مع الفنان اأمري كرارة 
للم�سارك��ة،  قليل��ة  اأي��ام  قب��ل 
يف بطول��ة الفيل��م ال��ذي �سيقوم 
ببطولت��ه الفنان اأحم��د ال�سقا الذي 
تعاقد مع ال�سبكي منذ �سهر، ليكون هذا 

التعاون االأول بني ال�سقا وال�سبكي. 

�ساح��ب االأنام��ل الذهبي��ة واالأزي��اء والت�سامي��م املميزة 
واالأف��كار اجلدي��دة واملنوع��ة يف ع��امل املو�س��ة واجلمال 
وال��ذي رفع ا�س��م بلده يف عرو�س��ه العربي��ة والعاملية انه 
امل�سمم العراق��ي العاملي "ميالد حامد" الذي �سلطت عليه 
)اجلورن��ال( اال�س��واء للحديث معه ح��ول م�سواره يف عامل 

االزياء ..
-متى بداأت م�سوارك يف عامل ت�سميم االزياء ؟

الف��ن منذ ال�سغر كان لي�ض مبحل ال�سدفة كان كل اجتاهي 
وحب��ي للفن ولكن م��ا دعاين لفن ت�سمي��م االأزياء هو عدم 
ر�سائ��ي الذاتي مبا موج��ود من الت�ساميم عن��د اختياري 
لنف�س��ي م��ن قبل حمالت االزي��اء رغم االنفت��اح الكبري يف 
بغ��داد يف ف��رتة الثمانينيات وكن��ت يف مقتبل العمر فكان 
الت�سمي��م االول ه��و يل �سخ�سي��ا م��ن قمي���ض وبنط��رون 
وهذا كان عم��ري يف الرابع االبتدائ��ي ومب�ساعدت والدتي 

امل�سممة االوىل التي تاأثرت فيها اآنذاك. 
-ماهو اول ت�سميم �سممته واكت�سفت موهبتك من خالله ؟

الفكرة هي والدة �سيء ما اأ�سبه ب�رشاع داخل الفرد املبدع 
ليول��د �سيء ما واأكون بحالة طريان اأ�سبه بتحليق الطري بل 
اأح���ض وكاأين طائ��ر والفك��رة حتتاج اىل تنفي��ذ على الورق 
وتكوينه��ا على ال��ورق لكي تنفذ بعد ذل��ك مرحلة الت�سكيل 
على املانيكان ثم التنفيذ واخلياطة ومكمالتها اىل مرحلة 
الفن�سن��ك وهي عملي��ة �سعبة وحرق لالع�س��اب يف عملية 

االخراج الإخراج عر�ض ما واالأفكار اجلديدة. 
-ماهي ال�سعوبات التي تواجهها يف جمال عملك ؟

ال�سعوبات تكمن يف اي عمل وخ�سو�سا مثل اأجواء العراق 
التي اعي�ض ن�سفها يف داخل البلد يف ال�سنة الكمال اعمايل 
فكل ما يحي��ط بالبلد من اأنفجارات وحرب وعنف واأرهاب 
تاأث��ر ب�سكل كبري عل��ى نف�سية الفن��ان خ�سو�سا وهو يحلم 
بعامل ملون وجميل و�سفاف فهذه من اهم ال�سعوبات التي 

تقلقني ب�سكل كبري  
-  متى ح�سلت على لقب امل�سمم العراقي العاملي؟               

بعد تر�سيحي على لقب اأف�سل م�سمم اأزياء عربي يف العامل 

يف بريطاني��ا يف ع��ام 2014 واحل�س��ول  عل��ى اللقب يف 
ال�سه��ر التا�س��ع وخطف اأهم جائ��زة عاملية لبل��دي العراق 

واحلمد هلل .    
- ماهي اأبرز واأهم عرو�ض االأزياء التي �ساركت فيها؟

 عرو���ض كثرية واأنا امل�سم��م الن�سيط الذي ال اأعتقد م�سمم 
غريي اأن يقدم عرو�ض تتجاوز اأ�سابع اليد بال�سنة الواحدة 
وه��ذا جهد كبري باحلقيق��ة رغم الدافع الكب��ري وعنوة على 
ذلك يف كل عر�ض اأقدمه يتجاوز عدد القطع اأحياننا 100 
قطعة وي�ستغرق العر���ض الواحد اأكرث من �ساعة وهذا �سيء 

�سعب جدا" ومل اأ�ساهد عرو�ض تقدم يف هذا الكم والزمن.
 اأهم العرو�ض هي ) بغداد اأر�سمي (  يف اجلزائر والعا�سمة 
بغ��داد، وعر�ض م��ن �سحر الرافدي��ن االردن عمان، وعر�ض 
مل�سات عراقي��ة يف ماملو ال�سويد،  ولبنان عر�ض مهرجان 
ع�سرتوت الدويل وغريها العديد والكثري من عوا�سم العامل. 
-يوج��د الي��وم الكث��ري م��ن م�سمم��ي وم�سمم��ات االزياء 
املبتداأي��ن يف ع��امل الت�سمي��م ماذا تن�سحه��م لكي ينجحو 

يف عملهم؟
بالن�سب��ة للم�سمم��ني ان�سحه��م اأن ال ي�س��رتوا اأزيائهم من 

ال�سوق ويخدعوا اأنف�سهم باأنهم م�سممني؟ عليهم اأن يدر�سوا 
وميار�سوا فن الت�سميم والتنفيذ. 

؟                                                                                                                     وامل�ستقبلي��ة  احلالي��ة  م�ساريع��ك  ع��ن  -حدثن��ي 
حالي��ا" اأ�ستع��د للعر�ض امله��م والكبري يف لبن��ان عا�سمة 
الف��ن واملو�س��ة ب��ريوت ملهرج��ان ج��دا مه��م للمو�س��ة 
واجلمال وت�سل��م اوراق تن�سيبي لالحتاد االمريكي العربي 
للمو�سة واجلمال يف العراق من بني ع�رشات الدول العربية 
واالوربي��ة وكذل��ك اال�ستع��داد لتق��دمي عر�ض اآخ��ر يف بلد 

اأوربي باإذن اهلل. 
-ماهو حلم ميالد حامد كم�سمم ازياء؟

 حل��م م�سم��م االزي��اء العراق��ي العامل��ي مي��الد حامد هو 
حل��م كل عراقي يحلم باالم��ان واال�ستقرار يف بلد يحت�سن 
اجلمي��ع واأال ت�سط��رين االو�ساع للهجرة م��ن جديد خارج 
بل��دي ال��ذي ول��دت وترعرعت في��ه فهو ج��ذوري وملهمي 

االبدي من خالله قدمت �سحر بلدي لكل العامل. 
اخ��ريا ولي�ض اآخرا متنياتي لك ب��دوام التوفيق يف م�سوارك 

االعالمي وحبي وحمبتي جلمهوري العراقي والعربي. 

ميالد حامد يتسنم منصب االتحاد األمريكي - العربي للموضة والجمال في العراق
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عائلة األرض

عبد الحميد الصائح

الحق 
يقال

اآخ��ُر اإح�سائي��ة �سنوي��ة لع��دد �س��كان االر���ض يف بداية 
ه��ذا العام 2016  ه��و �سبعة ملي��ارات ومئتان وخم�سة 
وت�سع��ون مليونا وثمامنئة وت�سعة وثمانون الفا ومئتان 
و�ست��ة وخم�س��ون ف��ردا ، ب�سمنه��م كات��ب املق��ال ، اي 
بزي��ادة مقدارها ثمانية و�سبعون مليون ن�سمة عن العام 
املا�سي، هوؤالء ال� )7،295،889،256( ، هم عدد افراد 
عائلة االر�ض،  هذه هي  اأ�رشتك اليوم يا �سديقي �سغار 
،كب��ار، ن�ساء ،رج��ال ، فقراء ، اغني��اء   ت�سرتك معهم يف 
، �سوا�سي��ة يف احلقائ��ق يف احلتمي��ات ، يف  كل �س��يء 
االح��الم يف اليومي��ات ،  ت��اأكل،  حت��ب،   تعم��ل،   ُتعلم،  
تتعل��م ،    تك�س��ب،  ت�س��رتي،  تبي��ع ، تلب���ض ، تخيط ، تقراأ 
، تكت��ب ، تله��و  مت��رح، ترق���ض،   حترث  ت��زرع، حت�سد،  
ُتنج��ب ، تكرب، وال تتاأخر �ساع��ة عن نف�سك يف هذا العامل 
،حت��ى تنته��ي امل��دة املقررة لوج��ودك ، وت��رتك املكان 
للثمانني ملي��ون القادمني �سنويا لي�ستلم��وا مهمة ادامة 
بي��ت اجلميع وتنميته وتطويره بع��دك ثم يرحلون بنف�ض 
الطريق��ة . حلظة واح��دة خاطفة من التاأّمل، فكر قليال ما 
ال��ذي يدور يف بي��ت العائلة الكبري ه��ذا ، االر�ض املليئة 
بذكري��ات االقدم��ني وم�ساري��ع القادم��ني ؟ . م��ا ال��ذي 
يجم��ع هوؤالء وما الذي يفرقهم؟ ، ار�سم بنف�سك يف حلظة 
خاطفة اخرى خرائط العداء ،واأعالم الدول ، والوان الب�رش 
،وطبائ��ع االق��وام الت��ي تنت�رش عل��ى اجلب��ال وال�سواطئ 
والكه��وف وبقاي��ا الزالزل واآثار الرباك��ني ، تاأّمل تاريخ 
هذه العائلة العريق��ة القدمية  التي ت�سارع دينا�سورات 
الزم��ن ، وبيته��ا العتيق ال��ذي ي�سارع غي��الن الطبيعة . 
لتكت�سف بب�ساطة ان اخاك احلقيقي ون�سبك ال�سحيح هو 
م��ن يتنف�ض مع��ك اليوم وي�ساركك امله��ام واالوهام معا 
عل��ى هذه البقعة م��ن الوجود. وان جمال ه��ذا البيت هو 
يف ات�ساعه وتنوعه، باأ�ساطري ما�سيه وغمو�ض م�ستقبله 
.وان ح��الوة ه��ذه العائل��ة انه��ا ملّونة منّوع��ة �ساخبة 
، لي�س��ت قطيعا م��ن الكائن��ات املت�سابه��ة اخلر�ساء، كل 
�سخ���ض ت��راه االآن يف �سارع اأو با���ض اأو ب�سحبتك على 
طائ��رة ، او ترى �سورت��ه يف �سحيفة او على �سا�سة ، هو 
قريب لك حتى وان مل تتعرف على ال�سكليات التي تخت�ض 
به��ا ، من ا�سم ول��ون وحجم وعادات واأه��واء وتفا�سيل، 
وكل بل��د تدخله هو غرفة من غ��رف بيت اهلك واخوتك ، 
واي��ة منغ�سات تواجهك امنا هي املتاعب املعتادة لهذه 
ال�سف��رة العائلية غري الطويلة  التي �ستنتهي يوما ما مئة 
باملئة ، ومل يبق منها اال م�سافرون جدد  ينظفون مكانك 
ويرم��ون بقاياك ويقلّب��ون �سورا بالية ل��ك ، او ن�سيحة 
ي�ستعين��ون بها على حياتهم يف غياب��ك. هذا اإذا كنت قد 

تركَت لهم ن�سيحة!
بع��د ذل��ك كله كي��ف تتخيل ف��ردا اأو جمموع��ة من داخل 
ه��ذه العائل��ة التي تق�س��ي رحلة اآمن��ة،  وتعم��ُل يف كّل 
اجت��اه  لت�سهيِل  مهمِة العي�ض ،  وابتكاِر ما يجعُل احلياة 
اأجم��ل واك��رث رحمة للعامل��ني ، يتحول��ون اىل نريان من 
االف��كار ال�س��اذة واال�سلح��ة املفخخة داخل بي��ت ال�سالم 
،  ي�ستهدف��ون م��ا اجن��ز م��ن جم��ال با�ستخ��دام ما اجنز 
م��ن و�ساِئط، اأو يتاآمرون ويهّج��رون افرادا يف هذا البيت 
م��ن اأ�رشة نومه��م، او ي�سلبون موط��ئ اقدامهم يف زاوية 
من زواي��اه ، ويغلقون بوجوههم ووج��وه ابنائهم ابواب 
االر���ض ، يجّوعون اطفال غريهم ك��ي يطعموا اطفالهم ، 
ين���رشون جماع��ة �سد جماعة الأ�سب��اب تافهة ال عالقة 
له��ا مبهمة االن�س��ان يف هذا العامل ، ل��ن ا�سمي العناوين 
الت��ي حتكم ذلك ال�رش كله ، لكني يف حلظة خاطفة اأخرية  

اقول "االر�ض بيت الب�رش  واهلل هو ال�سالم فقط" .

ALJOURNAL
االأراء واملقاالت تعرب عن راأي كتابها وال تعرب بال�شرورة عن وجهة نظر ال�شحيفة
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الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

االن ، وملتابع����ة اخر امل�شتجدات التي تظهر عل����ى ال�شاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ض 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 االإجتماعي 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 الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
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