
هيفاء.. والتجربة "المرعبة"

جيني اسبر في المستشفى

محمد كريم يثير الجدل

هنيدي سائق في أوبر

دكتوراه للزميل الصائح بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف األولى في علوم اإلعالم

اأّك��دت النجم��ة هيف��اء وهب��ي جناته��ا م��ن حماولة 
اختطاف فا�س��لة يف فرن�س��ا معربًة يف تعليقها االول 

بعد احلادث "جتربتها املرعبة".
وقال��ت ع��رب ح�س��ابها عل��ى تطبيق "�س��ناب �س��ات": 
"اعزائ��ي، بع��د �س��اعات طويل��ة يف ا�س��تكمال تقرير 
ال�رشطة حول جتربتي املرعبة، انا االأن بخري واأمان".
واأ�س��افت: "ولكن يج��ب اأن اأعلمك��م واحذركم جميعًا 
م��ن االأخطار اجلدّية التي قد حتدث يف باري�س بهدف 
ال�رشق��ة". وختم��ت: "يوج��د ل�س��و�س وخاطفني، من 
ح�س��ن حظ��ي اين فقته��م ذكاًء، اري��د م��ن اجلمي��ع ان 

يكون حذراً وحري�سًا".

�س��اركت النجمة جيني ا�سرب �سورتها االأوىل من داخل 
امل�ست�سفى، اإثر جناتها من احلادث االأليم الذي اأ�سابها 
ون���رشت الفّنان��ة ال�س��ورّية ال�س��ورة ع��رب ح�س��اباتها 
عل��ى �س��بكات التوا�س��ل االإجتماعي، حي��ث اأطّلت من 
على ال�رشير يف امل�ست�س��فى، بجب��رية يف يدها وجهاز 

التنف�س يف انفها.
واأردفت ال�س��ورة بتعليق اأو�س��حت من خالله حالتها 
ال�س��حية واالإ�س��ابات التي تعر�س��ت له��ا. وجاء فيه: 
"�س��كرا ل��كل م��ن اطمن علي زحط��ة ال�س��اطر باألف". 
واأ�س��افت: "�سوية ر�س��و�س باجل�سم و�س��عر بالكتف، 
احلم��دهلل عل��ى كل�س��ي ويبع��د ال�رش ع��ن ال��كل والعني 

كمان".

عندما ن�رش النجم ال�س��اب حممد كرمي قبل عدة اأ�سابيع 
�س��ورة ل��ه وه��و ي�س��تقل طائ��رة خا�س��ة يف اأمري��كا، 
اأث��ريت حالة م��ن اجلدل ح��ول امتالكه ه��ذه الطائرة، 
وحت��دث البع�س عن ثرائه الفاح�س وا�س��تفزازه للنا�س 
مبثل هذه ال�س��ور. وظل كرمي �س��امتا فرتة طويلة ومل 
يعل��ق، لكنه عندما ع��اد مل�رش موؤخراً حل �س��يفا على 
االإعالم��ي عمرو اأديب يف برنام��ج كل يوم املذاع على 
ف�س��ائية on، ليك�س��ف اأن ه��ذه الطائرة لي�س��ت ملكه، 
قائ��اًل: "ياري��ت كان��ت بتاعت��ي". واأ�س��اف اأن��ه كان 
يقوم بت�س��وير فيل��م، والعمل ب��ه الكثري م��ن املمثلني 
العامليني، م�س��رياً اإىل اأن م��كان التجمع كان يف "ال�س 
فيغا���س" وه��و كان يف والية "لو���س اجنلو�س" فذهب 

مع اأحد امل�ستثمرين اإىل مكان التجمع بالطائرة.

فاج��اأ النج��م حممد هنيدي م�س��تقلي �س��يارات "اأوبر" 
بعمل��ه ك�س��ائق، وذلك من خ��الل احللق��ة اجلديدة من 
برنامج "على فني يا جن��م"، ون�رشت ال�رشكة املنتجة 
للربنامج على �س��فحتها بفي�سبوك فيديو يو�سح كيف 
تعام��ل هني��دي م��ع الزبائ��ن وكي��ف كان رد فعلهم. 
هني��دي ادار كا�س��يت ال�س��يارة على عدد م��ن اأغنيات 
اأفالمه ال�س��هرية، مثل "كامننا"، و"كجولوه"، وقال له 
اأح��د الزبائن "اأنا م�س متخيل اإن ح�رشتك ت�س��تغل يف 
اأوبر"، ف��رد م�رشعا: "وال اأنا"، وطلبت زبونة اأن تلتقط 
�س��ور "�سيلفي" معه اأثناء القيادة، فعلق "ب�رشعة قبل 
ما اأعم��ل حادثة"، وتطوعت يف لقطة اأخرى بنظارتها 

ال�سم�سية لتحمي عينيه.

الغناء  امل�سرح وتابعت  تّعر�ست ملوقف �سعب على  اأن  اأنها جنمة حقيقية بعد   Beyonce العاملية بيون�سيه  املغنية  اأثبتت 
ب�سكل طبيعي. وخالل وجودها على امل�سرح يف مركز بروكلني باركيلز٬ اكت�سفت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا فجاأة اأن 

اأذنها تنزف بقوة.

ح�سل الزميل االعالمي وال�ساعر العراقي عبد احلميد ال�سائح 
عل��ى درج��ة دكتوراه فل�س��فة يف عل��وم االعالم م��ن اجلامعة 
الدولي��ة االمريكي��ة يف م�رش، وذلك عن اطروحته املو�س��ومة 
،) االعالم وت�س��كيل الراأي العام – حدود احلرية وامل�س��وؤولية 
– االع��الم العرب��ي منوذجا ( وذلك بعد مناق�س��ة  جرت يف 
ال�س��اد�س ع�رش من ال�س��هر اجل��اري ودارت اربع �س��اعات قدم 
خاللها ال�س��ائح عر�س��ا مف�س��ال عن بحثه املت�س��من ثالثة 
ف�س��ول ا�س��تعر�س فيه��ا اآليات االع��الم وتطورها ث��م اآليات 
الراأي العام ونظرياته وطرق قيا�س��ه و�س��ناعته . ثم القوانني 
الدولية والذاتية واثر التطور التكنولوجي وو�س��ائل االت�س��ال 
احلديث��ة على فحوى اخلطاب االعالمي، كما ت�س��من الف�س��ل 
الثال��ث موق��ف االعالم العربي م��ن ابرز االحداث والق�س��ايا 
الدولية واملحلية ال�س��يما ما �سمي بالربيع العربي واالرهاب 
والتطرف والعالقات الدولية .وقد تكونت جلنة املناق�س��ة من 
اال�ساتذة ، الدكتور علي �سالح مو�سى رئي�سا والدكتور �سوقي 
حممد فرج ع�س��وا مناق�س��ا والدكتور ابراهي��م خليل ابراهيم 

ع�س��وا مناق�س��ا، والدكتور عبد املنعم ابراهيم عامر  املر�س��د 
االكادمي��ي للجامعة . واال�س��تاذ الدكتور عبد ال�س��تار ح�س��ني 

ا�سماعيل اجلميلي م�رشفا.

ه��ا قد رحل معلم امل�رشح العراقي بعد عمر ناهز الت�س��عني 
عام��ا. كان فيه��ا الفن��ان يو�س��ف الع��اين �س��علة م�س��يئة 
يف امل�س��هد الفن��ي والثق��ايف يف الع��راق. ومل يرتج��ل ع��ن 
�س��هوة جواد الفن حت��ى وهو مري�س فكان يحمل ع�س��اه 
ليح���رش اىل عرين��ه امل���رشح وي�س��ارك يف فعاليات��ه غري 
مبال باملر�س ونزيف القولون الذي �س��احبه يف �س��نواته 
االخ��رية. كان الع��اين ح��ني ي�س��عد عل��ى خ�س��بة امل�رشح 
يفرح وين�س��ى همومه ويرمي بع�س��اه قائال يو�سف العاين 
لن ي�س��عد اخل�س��بة  بع�س��ا. تلك اخل�س��بة التي عا�س معها 
اأجمل �س��نني عمره. وقد �س��بقت دار الثقافة والن�رش الكردية 
يف وزارة الثقاف��ة بقية املوؤ�س�س��ات يف اقام��ة حفل تاأبني 

لفقيدها الغايل الفنان الكبري يو�سف العاين.
 ذاكرة وطن

احلف��ل التاأبيني ال��ذي اقيم حتت �س��عار ) وداعا �س��نديانة 
امل�رشح العراقي ( ا�ست�س��اف كل من الفنان الكبري حم�س��ن 
الع��زاوي والفنانة القدي��رة الدكتورة عواط��ف نعيم اللذين 

حتدثا عن فنان ال�سعب الراحل يو�سف العاين.
احلفل بداأ بالوقوف دقيقة حداد وقراءة �سورة الفاحتة على 
روح��ه الطاه��رة وارواح �س��هداء العراق، ت��اله عر�س لفلم 
و�س��ول جثمانه اىل مطار بغداد الدويل وا�ستقباله من قبل 
ع��دد من امل�س��وؤولني يف احلكوم��ة ووزارة الثقافة و�س��بكة 
االع��الم العراق��ي ، ف�س��ال ع��ن العديد من زمالئ��ه وطلبته 

الفنانني وجمهور غفري من حمبيه .
بعدها رحبت عرافة احلفل االعالمية نوال حامد باحل�سور 
وبعائل��ة الفقي��د الراحل يو�س��ف الع��اين وقال��ت اننا نودع 
اليوم �سنديانة امل�رشح العراقي نودع ذاكرة وطن بكل ارثه 
الفني وتاأريخه الطويل لي�س يف امل�رشح العراقي ح�س��ب بل 

يف امل�رشح العربي.
الفنان املوجه

الفنان الكبري حم�سن العزاوي اكد  يف كلمته على ان رحيل 
الفنان الكبري يو�س��ف العاين خ�سارة كبرية النه كان معلما 
لن��ا جميع��ا كفنان��ني ا�س��تفدنا م��ن خربته نح��و املفهوم 

ال�سحيح للعمل امل�رشحي .
وا�س��تذكر العزاوي العملني اللذي��ن جمعهما معا، مبينا انه 
كان ميث��ل يل ذل��ك الفن��ان املوجه وامل�س��اور فم��ن يعمل 

مع يو�س��ف ي�س��تفاد منه فخ�س��ارته ال تعو�س ، متمنيا من 
الفنانني ال�س��باب ال�س��ري يف الطريق الذي �س��ار عليه فنان 

ال�سعب .
�سوت ال�سعب

 وقال وكيل وزارة الثقافة فوزي االترو�سي " اننا لن نوؤبن 
فن��ان ال�س��عب بل نحيي��ه الأنه احلا���رش االك��رب بيننا الأنه 

�سوت ال�سعب يف وقت قلت فيه ال�سبل التي جتمعنا " .
وا�ساف " االترو�س��ي" ان هذه الدار لها الف�سل با�ستباقها 
يف االحتف��اء بيو�س��ف الع��اين وه��و عل��ى فرا���س املر���س 

وكانت اجمل هدية تقدمها الدار له .
ونق��ل " االترو�س��ي" حتيات وزي��ر الثقافة اال�س��تاذ فرياد 
روان��دزي ب�س��فته ممث��ال عن��ه اىل عائلت��ه واىل جمي��ع 
الفنانني خالل مرا�س��يم ا�س��تقبال وت�س��ييع الراحل يو�سف 
الع��اين مبط��ار بغداد ال��دويل ، م�س��ريا اىل ان الوط��ن لب�س 

عباءة �سوداء لرحيل هذه القامة البا�سقة.
�سيخ الفنانني

وبين��ت الفنان��ة الدكت��ورة عواطف نعيم ان يو�س��ف العاين 
هو �س��يخ الفنان��ني العراقيني فهو لي�س فق��ط ممثاَل وكاتبا 
وموؤلف��َا ح�س��ب ب��ل �س��احب مق��ال متمي��ز يف ال�س��حافة 
العراقي��ة فه��و �سخ�س��ية ان�س��انية عميقة وكب��رية وهو اب 
جلميع امل�رشحيني العراقيني عملنا معه �س��ويا يف امل�رشح 
والتلفزيون ، فكان معلمَا ومربيَا وموجهَا فيو�س��ف العاين 

خ�سارته كبرية لنا جميعَا.
وا�س��ارت اىل ان��ه كان عل��ى احلكوم��ة ان تلتف��ت الي��ه يف 
عم��ره الكبري وان ت�س��تفيد من خربته كم�ست�س��ار وم�س��اور 

لكنه��ا اهملته كما اهملت الكثري من الفنانني وكانهم لي�س 
لديهم تاريخ فني كبري او انهم مل يوؤ�س�سوا حلركة م�رشحية 

متطورة يف العراق .
ام��ا الدكتور ح�س��ني عل��ي هارف فب��ني ان الفن��ان الكبري 
الراح��ل يو�س��ف الع��اين متي��ز بريادته فه��و مل يك��ن رائداَ 
م�رشحي��َا �س��واء يف امل�رشح��ني العراقي او العرب��ي ولكنه 
كان جمموعة رواد فكان له �س��بق يف اكرث من جمال �سواء 
يف امل�رشحي��ة ال�س��عبية او امل�رشحي��ة الناقدة وال�س��اخرة 

وال�سيا�سية والواقعية وغريها الكثري .
وا�س��اف ) هارف ( ان يو�س��ف العاين دون انه يعلم �س��يء 
ع��ن املونودراما قام يف نهاية عقد االربعينيات من القرن 
املا�سي بكتابة ن�سَا م�رشحيَا ب�سخ�سية واحدة مع �سوت 

غائب ومل يكن احداَ قد �سبقه يف ذلك .
وق��دم الدكتور ح�س��ني عل��ي ه��ارف مقطعَا متثيلي��َا الحد 
الن�س��و�س امل�رشحي��ة القدمية نال��ت ا�ستح�س��ان من كان 

حا�رشاَ .
ال�سجرة الوارفة

يف ح��ني قال الفن��ان الكبري �س��امي قفطان :-ان يو�س��ف 
الع��اين كان تل��ك ال�س��جرة الوارف��ة الت��ي ا�س��تظل حتته��ا 
الكث��ريون ث��م توزع��وا يف �س��عاب االر���س كل واحد منهم 
يحم��ل ريح تلك ال�س��جرة ينت���رشون ليوزع��وا وين�رشوا ما 

تعلموه بني النا�س اجمعني بغ�س النظر عن انتماءاتهم .
واو�س��حت الفنان��ة الدكتورة اقبال نعي��م يف مداخلتها ان 
الراحل يو�سف العاين مل يكن موؤلفًا وممثاًل وكاتبًا فقط لقد 

كان عراقًا م�سغراً .

تأبين سنديانة المسرح العراقي يوسف العاني

بغداد

33       18 
َيظ��ن البع���س "�س��وءاً"، اأّن "داع�س" – بعد عام��ني من احتالله 
للمو�س��ل- اأنه��ى ق�س��ة املجتمع املو�س��لي املع��روف بتدّينه 
وملكات��ه  الروحي��ة،  وقّوت��ه  ال�س��محة،  واأخالقيات��ه  املعت��دل، 
الع�سكرية والعلمية، وت�سامله مع نف�سه ومع من حوله، واأنه –اأي 
داع�س- متكن من اإن�س��اء جمتمع جديد يت�سم بالت�سّدد، فال امراأة 
تعمل، اأو مت�سي يف االأ�سواق، اإال وهي مكللة بال�سواد، اأما الرجال 
في�س��اقون بالقوة اإىل امل�س��اجد، وهم ُيعاملون بق�سوة مل ُتعرف 

اإال عن النازيني!
ال يدخل يف الظن اأبداً، اأّن جماعة "داع�س"، حتى لو بقيت �سنني 
اأخرى يف املو�س��ل –ال �س��مح اهلل- لن تتمكن م��ن تغيري البنية 
العقلي��ة، والروحي��ة، والنف�س��ية، ملجتمع هذه املدين��ة العريقة، 
املوغلة يف القدم، واالأر�س التي قطنها االآ�سوريون، والكلدانيون 
والرتكم��ان،  والك��رد  والع��رب،  وامل�س��لمون،  امل�س��يحيون، 
واالإيزيديون، وال�س��بك، واالأرمن، واملندائيون، وحتى اليهود يف 
وقت م�س��ى. نعم لقد تعّر�س��ت االأقليات فيه��ا لتطهري منهجي، 
وج��رى تدمري اأماكن العبادة، مثلما جرى تدمري الكنوز االأثرية، 

التي تعّر�ست جلرائم الن�سف، والت�سويه، واملتاجرة!
لق��د مار�س االإرهابيون الدواع�س، جرائم اإبادة جماعية، وفتحوا 
اأ�سواقًا للنخا�سة، وارتكبوا جرائم اغت�ساب جماعي لالإيزيديات، 
وا�س��تعبدوهن. ويف واق��ع احل��ال، اإنه��م مل يرتك��وا عماًل �س��يئًا، 
وم�س��ينًا، ومرفو�س��ًا دينيًا، وقيميًا، اإال ارتكب��وه، لكّنهم –برغم 
جربوته��م اخلادع، املبني عل��ى فكرة الرتهي��ب بالعنف- ظلوا 
االأ�س��عف، واالأذل، واالأكرث �سذوذاً، فيما بقي املجتمع املو�سلي، 
االأق��وى، واالأع��ز، واالأكرث مت�س��كًا بقواعد وج��وده، واأخالقياته، 
وكرام��ات مدينته التي يرقد فيها االأنبياء، ومّر بها اأبو االأنبياء، 
وكان��ت عل��ى م��دى الده��ور، رم��ز تعاي���س االأدي��ان، واالأعراق، 

واملذاهب، والثقافات.
املو�س��ل، لي�س��ت مدين��ة عادية، في�س��تطيع حمتلوها اأي��ًا كانت 
هويتهم، تغيري منهج حياة جمتمعها، فلقد جّرب "تنظيم القاعدة 
االإرهاب��ي" وغريه من اجلماعات املتطرفة ا�س��تهداف االأقليات، 
بعد الغزو الذي تعّر�س له العراق �سنة 2003، ويف قرية اإيزيدية 
واحدة -على �سبيل املثال ال احل�رش-ا�سفرت تفجريات اإرهابية 
عن مقتل 400 �س��خ�س، وجرح املئات!! وتعر�س امل�س��يحيون، 
وال�س��يعة، واالأك��راد، وال�س��بك، جلرائ��م ت�س��فية مبا���رشة وغ��ري 
مبا���رشة، بهدف اإث��ارة التوترات الطائفية. ولع��ل الذي يالحظه 
املراقب املن�س��ف، هو اأّن ال�س��نة من �س��كان املو�س��ل، كانوا قد 
حتّمل��وا االأذى االأك��رب م��ن ماكنة ال�رش امل�س��تطري الذي مار�س��ه 

"الدواع�س" خالل ال�سنتني املا�سيتني.
وطبقًا الإح�س��ائية تقري��ر "اإنفوغراف" ن�رشته ال�س��ومرية نيوز، 
فاإّن اإرهابيي "داع�س" يف املو�سل، تبلغ اأعدادهم  "10،000"، 
منه��م 2000 عن�رش اأجنبي، ينتمون ل�"60" جن�س��ية، و8000 
"دواع���س  عن���رش حمل��ي. وح�س��ب تقري��ر االنفوغ��راف، ف��اإّن 

املو�سل بني قتيل وجريح وفار"!
ولي�س من املبالغة الق��ول: اإّن حترير العراق –باإذن اهلل تعاىل- 
م��ن رج�س "داع���س"، وجمي��ع التنظيم��ات االإرهابية، �س��يكون 
"معج��زة" ب��كل املقايي�س. و�س��عبنا –كما ي��رى الكثريون من 
عق��الء هذا البل��د الفجيع- بحاج��ة اإىل معجزة، تعي��د اإليه ثقته 
بنف�س��ه، ت�ساعده على التخل�س من عقابيل داء االإرهاب، وجنون 
الطائفي��ة املقيت��ة، وتدفع��ه يف الوق��ت ذاته اإىل اإجن��از خطوات 
توطيد ال�س��لم االجتماعي، ونبذ الفرقة، والتم�سك ُبعرى املواطنة 

قبل كل �سيء.
اإّن جه��داً كب��رياً ينتظ��ر العراقي��ني، اإذا م��ا اأرادوا بن��اء وطنهم، 
واملحافظة على �س��يادتهم من اأي تدخ��ل قريب اأو بعيد، �رشيطة 
اأْن تتحلى مواقفهم بالتوازن، واحلكمة، والتم�س��ك ال�سديد مبنهج 
حماي��ة "ال��ذات العراقي��ة" الأنه��ا بدء احل�س��ارة عل��ى االأر�س، 

ومبتداأ التاريخ!
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االأراء واملقاالت تعرب عن راأي كتابها وال تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر ال�سحيفة
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الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا, واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�سة, كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل االإجتماعي كالفي�سبوك 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�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
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