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مبجرد �أن ن�رشت �ل�س��فحة �لر�س��مية للفنانة �إلهام 
�س��اهني �س��ورة له��ا م��ن م�س��اركتها يف مهرجان 
لندن �ل�س��ينمائي، و�نهالت �لتعليقات عليها بف�سل 
نحافته��ا �مللفت��ة.  حيث �أطلت �إلهام �س��اهني وهي 
مرتدية ف�س��تانًا �أ�س��ود �للون عليه ورود من �لأمام، 
لتبدو وكاأنها خ�رشت �لكثري من وزنها �لز�ئد ب�سكل 
لف��ت �نتب��اه متابعيها. �إلهام �س��اهني ت�س��ارك يف 
مهرجان لندن �ل�س��ينمائي بفيلمها "يوم لل�س��تات" 
�لذي �نتجته و�س��اركت يف بطولته، لتح�رش عر�سه 
يف �ملهرج��ان ب�س��حبة �لفنان��ة ي���رش� و�ملخرجة 

�إينا�س �لدغيدي و�لإعالمية هالة �رشحان.

فاج��اأت �لنجم��ة �لتون�س��ية هند �س��ري جمهورها 
ب�س��ورها عل��ى موقع تطبيق �ل�س��ور �ن�س��تقر�م من 
�أحدث جل�س��ة ت�س��وير لها ل�س��الح جملة لها ك�سفت 

عن خ�سارتها �لكثري من �لوزن.
كذلك �عتمدت هند �س��ري ق�سة �سعر جديدة بحيث 
�أ�سدلت �لغرة على جبينها لتبدو مبظهر خمتلف كليًا 

وتزيد من جاذبيتها.
جمهور هند �س��ري �نبهرو� بنحافتها بعد �أن كانت 
قد �كت�س��بت �لوزن ب�س��بب حملها �لثاين و�ن�س��غالها 

باأعمالها.
�س��ور هند �س��ري بنحافتها �ملذهل��ة نالت �لكثري 
من �لإعجابات و�لتعليقات �لإيجابية على �ن�ستقر�م 

ومو�قع �ل�سو�سيال ميديا.

ملوج��ة  �لدي��ن  جن��م  �س��وز�ن  �لفّنان��ة  تعر�س��ت 
م��ن �ل�س��خرية م��ن م�س��تخدمي �س��بكات �لتو��س��ل 
�لإجتماعي، ب�س��بب من�س��ور �س��اركته عر ح�س��ابها 
عل��ى تطبي��ق "�ن�س��تغر�م ون���رشت جنم �لدي��ن )42 
عام��ًا( �س��ورة م��ن زيارته��ا �حلالي��ة �ىل �لإمار�ت 
�لعربي��ة �ملتح��دة، م�س��يفًة تعليق جاء فيه: "م�س��اء 
�لورد، ي�س��عديل �وقاتكم ". وتابعت: "يف �لطريق �إىل 

منزل �سديقتي يف دبي لحت�ساء �لغد�ء...تف�سلو�".
و�أث��ار ��س��تخد�م �ملمثلة �ل�س��ورية لعبارة "�حت�س��اء 
�لغد�ء" تهكم �مل�ستخدمني عر تعليقاتهم �لتي لفتو� 

من خاللها �ىل �خلطاأ �للغوي فيها.
وقالت �مل�س��تخدمة "وفاء حّد�د": "عجبتني �حت�ساء 

�لغذ�ء".

يف خطوة فريدة من نوعها، ن�رشت �ملمثلة �خلليجية 
مرمي ح�س��ني جمموعة من �لفيديوهات عر ح�س��ابها 

�لر�سمي على تطبيق "�سناب �سات".
وظهرت يف �لفيديو وهي يف �أحد مر�كز �لتجميل، مع 
زوجها في�سل �لفي�سل، �لذي خ�سع للتدليك و�مل�ساج 

و�لعناية بالب�رشة، بعدما �أ�رّشت عليه.
وعّلق��ت م��رمي على �أح��د �لفيديوه��ات وقال��ت: "من 
ُيعا���رش �لق��وم �أربع��ني يوم��ًا ي�س��ري منه��م ومثلهم 
متامًا". وبد� في�س��ل غ��ري مهتّم بهذه �لأم��ور، �إّل �ّنه 
قّرر �خل�س��وع لها نزوًل عند رغبة مرمي ح�سني، �لتي 
�س��األته عن �لعناية �لتي �سيخ�س��ع لها �ليوم، فاأجاب 

�أدري �نتي ملّمة باملو�سوع." "و�هلل ما 
اأعلنت ملكة جمال اأمريكا ال�سابقة٬ اللبنانية الأ�سل٬ رميا فقيه Fakih Rima اأنها حامل من زوجها املنتج املو�سيقي و�سيم 

�سليبي.

ي�س��ور �لفن��ان �لقدير �أمين زي��د�ن م�س��اهده يف بطولة فيلم "درب �ل�س��ما" 
)تاألي��ف و�إخ��ر�ج جود �س��عيد( بريف �لالذقية، ويج�س��د �سخ�س��ية �ل�س��تاذ 
"زياد"، وهو "مدر�س، ي�سطر لتغيري مكان �إقامته �إىل منطقة �أكرث �أمانًا بعد 
�أن �أثرت �حلرب على حياته وقر�ر�ت عائلته، كما حولته �إىل �سخ�س �سعيف 
خم��ذول. ولحق��ًا يعي�س ق�س��ة حب مفاجئة ت�س��اعده على تخط��ي خيباته، 

باحث��ًا ع��ن �ل�س��عادة و�لف��رح، م�رش�ً عل��ى متابعة 
طريق��ه م��ع حبيبت��ه باجت��اه "درب �ل�س��ما". 

خم��رج �لعمل ج��ود �س��عيد ���رشح يف بيان 
�سحفي �سادر عن �ملكتب �لإعالمي للفيلم 
ب��اأن "�سخ�س��ية زي��اد متث��ل جي��ل كاماًل 
نحت��اج من��ه لجوب��ة �و حلظ��ة �س��دق مع 

�ل��ذ�ت، حتكي عن هز�ئم��ه دون �ن تذبحه... 
فما�سينا لي�س للذبح و�إمنا للمو�جهة".

�سارك �لنجمان عمرو دياب ولطيفة يف �حياء �إحتفالية 
ن���رش ح��رب �أكتوبر �ملجيدة �ل� 43، �لت��ي �قيمت د�خل 
فندق �ملا�س��ة، بح�س��ور عدد من جنوم �ل�سيا�س��ة و�لفن 
وم�س��اهري �لع��الم و�ملجتم��ع. �ختت��م �حلفل��ة عم��رو 
دياب، �لذي �فتت��ح فقرته باأغنية "�لليلة" ليقدم بعدها 
"قمرين" و"تخيل" و"�لعامل �هلل"، ثم قام بتحية �لقو�ت 
�مل�س��لحة لدورها �لبا�سل يف حرب �أكتوبر، و�عرتف �إنه 
عا���س تو�بع �حل��رب مبدينة بور�س��عيد �لتي مت تهجريه 
منها، �لأمر �لذي جعله د�ئما متعلق بالقو�ت �مل�س��لحة 
عل��ى ح��د تعبريه. كما ق��دم �أغاين "لو ع�س��قاين" و"نور 
�لع��ني" و"جمال��ه" وليلي نهاري" وحر���س على غناء 
�غنية "حلوة بالدي �ل�سمرة" للر�حلة وردة �لتي ��سعلت 

جو�ء �حلما�سة باحلفل.

�لفنان��ة �ملمي��زة �لت�س��كيلية �لت��ي تعتر لوحاته��ا عالمة 
م��ن عالمات �جلم��ال �لعر�قي بكل �ملقايي���س و�لتي مثلت 
�لع��ر�ق يف �لعديد م��ن �ملعار�س د�خل وخ��ارج �لبلد �نها 
�لفنانة �ملوهوبة نور قا�س��م �لتي حتدثت ل�)�جلورنال ( عن 

م�سو�رها يف �لفن �لت�سكيلي 
حدثيني عن نف�سك ودر��ستك ؟

نور قا�سم فنانة ت�سكيلة 
مو�لي��د ١٩٨٤ بغ��د�د/ �لعر�ق خريجة كلية �للغات/ ق�س��م 

�للغة �لنكليزية/ جامعة بغد�د ٢٠٠٦ 
متى بد�أت لديك موهبة �لر�سم ؟
�مار�س فن �لر�سم منذ طفولتي

-ماه��ي �ول لوحة خطتها يدك وكيف ب��د�أت فكرتها لديك 
لتنطلقي بعدها لعامل �لفن ؟

�ول جتربة جادة كانت بر�س��م لوحة لغر�س مل�ساركتي يف 
معر���س �لفنان��ات �لت�س��كيليات �لعر�قيات �ل��ذي �قيم يف 
قاع��ة جمعية �لفنان��ني �لعر�قيني �لت�س��كيليني حيث كانت 
جمرد م�س��اركة عادية بالن�س��بة يل �نته��ت بنهاية �لعر�س 
�ىل م�س��اركة ناجح��ة وتاأيي��د �لهل و�ل�س��دقاء و�لزمالء 
�لفنان��ني �لذي��ن ح���رشو� ذل��ك �حل��دث بال�س��تمر�ر و�خذ 

�ملو�سوع �أكرث جدية 
-من هم �لر�سامني �للذين تاأثرتي بهم ؟

متاأث��رة بفنان��ني كبار �مثال �ل��رو�د �لفنانة ليل��ى �لعطار 
وفنانة �خلزفيات �س��هام �ل�س��عودي و�لفنان��ة مديحة عمر 
و�لفنان جو�د �س��ليم و�لفنان ��سماعيل فتاح �لرتك و�لفنان 

�لعاملي هرني ماتي�س
-هل تالقني دع��م من جهة معينة �م تعتمدين علي جهدك 

�خلا�س ؟
هناك من �لتزمني يف بد�يتي وحثني على �حرت�ف �لر�س��م 
منهم �لفنان قا�سم �سبتي رئي�س جمعية �لفنانني �لعر�قيني 
و�لفنان و�ل�ستاذ ح�سام عبد �ملح�سن و�لفنان عامر �لعيبي 

م�سوؤول فريق مل�سة عر�قية 
�ن لو�ل��دي �لف�س��ل �لكبري يف ت�س��جيعي ودفع��ي بالجتاه 

�ل�سحيح يف هذ� �ملجال  
-حدثين��ي ع��ن م�س��اركاتك يف �ملعار���س وماه��ي و�ين 

�قيمت ؟
�ساركت بالعديد من �ملعار�س �خلا�سة باملر�أة و�حل�سارة 
و�ل�سباب مع جمموعة من �لفنانني وبقاعات خمتلفة منها 
جمعي��ة �لفنان��ني �لت�س��كيليني وقاع��ة كولبنكي��ان وقاعة 
برون��ز ووز�رة �لثقاف��ة و�لمان��ة �لعام��ة ملجل���س �لوزر�ء 
بال�سافة �ىل م�ساركات خمتلفة مع جمموعة مل�سة عر�قية 
و�خر �مل�ساركات كانت يف معر�س �ك�سفورد يف بريطانيا

و روترد�م يف هولند� �خلا�س مبوؤ�س�سة ج�رش �حلياة   
-هل تو�جهني م�ساعب يف عملك ؟

نعم بالتاأكيد هناك �س��عوبة حيث �نن��ي �حاول جاهدة �ن 

�أفرغ نف�سي لفني ولتطوير عملي هذ� لأنني موظفة وكحال 
بع�س �ل�سيد�ت لدي م�سوؤولياتي 

-�حلركة �لفنية هل بر�أيك يف تطور عن �ل�سابق ؟
هن��اك تطور ملمو�س م��ن ناحية �لهتم��ام باجليل �جلديد 
�ل�ساب وت�سجيعه على �قامة �ملعار�س �ملختلفة يف جمال 

�لر�سم و�لنحت و�ل�سري�ميك و�لعمال �ليدوية 
-ماهي �خر �عمالك ؟

�ن �س��اء �هلل هناك جمموعة جديدة �ستكون خا�سة للعر�س 
خارج �لقطر  

-ماهي �منية نور قا�سم ؟
طموح��ي �ن يك��ون ��س��لوبي �خلا���س ه��و مدر�س��ة لباقي 

�لجيال

التشكيلية نور قاسم:

والدي صاحب الفضل الكبير في تشجيع موهبتي 

بغداد
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كما �ت�س��ح �لآن ، مل نتعلم من �لغربيني �لكثري من �لعاد�ت 
�لجتماعي��ة  �و �ملمار�س��ات �ل�سيا�س��ية، ول �س��يما فيم��ا 
يتعلق بحقوق �ملر�أة و م�س��او�تها مثال .  و بقينا نتعرث يف 
مو�سوع حرية �لفكر و حقوق �لن�سان.  و لكننا تاأثرنا بهم 
كث��ري� يف ميادين �لطعام و �ل���رش�ب و �لطبخ. حلت �لكوكا 
كول حمل �ل�رشبت و . �ساألتني �لكاتبة �ملخت�سة يف �ملطبخ 
�لعرب��ي ، ج��ل بنه��ام فقالت كنت��م ت�س��تعملون �خلردل يف 
تطييب �لطعام و منكم تعلمنا عليه و �س��ميناه باملا�س��رتد. 
ملاذ� تركتم ��ستعماله؟ قلت لها لأننا �خذنا منكم �لتوماتو 

كت�سب و تركنا لكم �ملا�سرتد! 
 تعت��ر �لطماط��ا �لآن م��ن �هم عنا���رش �ملطب��خ �لعر�قي. 
ناأكله��ا كمرق وكباب و منزجها ب��كل �نو�ع �ملخ�رش�ت. و 
لك��ن �لطماطا يف �حلقيق��ة مادة م�س��توردة وغريبة عنا. و 

كان جدي ي�سميها "باذجنان �فرجن" . 
 رمبا جند �ن �ل�س��اي �أكرث �س��يوعا بيننا حتى من �لطماطا. 
فال ميكن �ن يزورك ز�ئر بدون �ن تقدم له ��س��تكان �ساي و 
تقل�س ��س��تعمال �لقهوة �لعربية و�نح�رش تقريبا يف �لبدو 
و يف �ملنا�سبات ، كالفاحتة. و لكنني مل �عد �ت�سور عر�قيا 
يق�سي نهاره بدون عدة ��ستكانات من �ل�ساي. �لفقري يفطر 
بال�س��اي  و خبز و �ملتمكن يفطر بال�س��اي و�خلبز و �لقيمر 
و�جل��ن. و لكن �ل�س��اي مادة غ��ري وطنية يف �لو�ق��ع د�أبنا 
على ��س��تري�دها من �لهند. ل��دى مر�جعتي لديو�ن �لكرخي، 
ع��رثت على ه��ذه �لق�س��يدة �ل�س��عبية �لتي ي�س��ري فيها �ىل 
حت��ول �جلمهور م��ن �كل �لتمر �ىل �رشب �ل�س��اي. فالظاهر 
�ن �لنا���س كان��و� يفط��رون باخلب��ز و �لتم��ر و �للن كمادة 
�رشب و مل يعرفو� �ل�ساي حتى وقع �لعر�ق يف ظل �لحتالل 
�لريطاين و جاءو� به من �لهند و ��س��اعو� ��ستعماله. و لكن 
�لعر�قي��ني مل يقتب�س��و� من �لنكليز عادة �رشب �ل�س��اي مع 

�حلليب و ف�سلو� �رشبه ��سود مع كثري من �ل�سكر. 
 و لع��ب �لتج��ار �ليه��ود دور� كب��ري� يف تطوي��ر �ملطب��خ 
�لعر�قي. فالكثري منهم نزحو� للهند و �س��كلو� جالية كبرية. 
ومنه��ا �خ��ذو� ي�س��درون �س��تى �لكالت �لهندي��ة للع��ر�ق. 
تاأت��ي يف مقدمة ذلك �لعمبة �لتي �س��اع �كلها بيننا ب�س��كل 
عجيب. �لعمبة و �س��مون من �لكالت �لعر�قية �لتي �ساعت 
ب�س��ورة خا�س��ة بني �ل�س��غار و �ولد �ملد�ر�س. ول تكتمل 
�كلة �ل�س��مك �مل�سقوف بدون �سي�سة عمبة. و بالنظر لغالئها 
ن�س��بيا فقد عم��د بع���س �لباعة �ىل غ�س��ها بخلطه��ا بقطع 
�لبطاطا )�لبتيتة(. ثم بد�أ �لتجار �ليهود يف ت�س��دير �ل�ساي 
�ل�س��يالين �ىل �لعر�ق. و مل مت�س على ذلك مدة طويلة حتى 
�كت�س��ح �حلي��اة �لجتماعي��ة يف كل �مل��دن �لعر�قي��ة �لتي 
��س��بح فيها �رشب �ل�س��اي م��ن م�س��تلزمات �ملقاهي حتى 

�سميت �ملقاهي باجلايخانات.
 و بال��روح �لوطني��ة و �ل�س��عبية �لت��ي كان عب��ود �لكرخي 

يتميز بها، �نتقد �لعر�قيني على هذه �لنقلة فقال: 
 مت ل يا مق�سوف �لعمر    لي�س �تركت �كل �لتمر؟

 ��سباب تركه يا بعر و�عت�ست باجلاي و�سكر
 و �لتمر نفعه للب�س�������ر   ز�يد  و ل  قابل    ي�رش   

 برتكك �خي �كل  �لبلح   �نت خ�رشت، غريك ربح
 قربك حزن بعدك فرح   موت �ليطمك  بالقر 

 مت ل يامق�سوف �لأجل   لي�س تركت زرع �لنخل
 ��س����وهدنك مال �لثول   ظل عاد كا�س �جرع �سر

 هذي د�سي�سة  و��سحة    من �لغرب �سارت فا�سحة
ت�س��جيع   �ج��ل  م��ن   يلزم �ن�رشع    لئحة      

�لتمر 
 و من �لطريف �ن ن�سجل للكرخي كيف كان �سباقا يف جلد 
�ل��ذ�ت و �س��تم �لنف�س بعنف و �إقذ�ع �ل��ذي تعود �لعر�قيون 

عليه "قربك حزن بعدك فرح! مت ل يا مق�سوف �لعمر" .
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الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة 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 الإجتماعي 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
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

من التمر للشاي

خالد القشطيني

قشطينيات 

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 
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