
حمادة هالل غاضب

نجل محمود والدي بخير   

هند تفتتح قرطاج السينمائي 

مي و"عفاريت عدلي عالم"

ريميفوز بجائزة عمانية 
 البارودي 

اأن النجللم امل�للري ال�ضاب حمادة هللال غا�ضب من 
التاأجيل امل�ضتمر لطللرح األبومه اجلديد " عي�ش با�ضا"، 
حيللث يتوا�ضللل ب�ضللكل م�ضتمللر مللع ال�ركللة املنتجة 
ملعرفللة �ضبب اتخاذهم هذا القرار، رغللم اأنهم اأكدوا له 
مللن قبل نيتهم طرحه خال هللذا ال�ضهر ومل يحدد ذلك 

ح�ضب املتفق عليه يف بنود العقد.
واأ�ضللارت امل�ضللادر اىل ان ال�ركللة املنتجللة لاألبوم 
تفكللر يف تاأجيل طرحه حتى بداية العام املقبل، حيث 
تتخوف مللن دعللوات التظاهر يف م�ر خللال الأيام 
القادمللة، اإل اأن هللذا ال�ضبللب مل يقنللع حمللادة هللال، 
خا�ضللًة واأن هناك اأكرث من مطرب طرح األبومه موؤخراً 

وحقق النجاح.

بعللد انت�ضللار العديللد مللن ال�ضائعات حللول حقيقة 
احلالللة ال�ضحيللة للفنللان امل�للري حممللود عبللد 
العزيز، الذي يعالج يف اإحدى م�ضت�ضفيات القاهرة، 
منذ اأكرث مللن اأ�ضبوعني، و�ضلللت اإىل اإعان وفاته، 
اأكللد جنللله الفنللان واملنتج حممللد عبد العزيللز، اأن 
والللده بخللر.  واأ�ضاف حممد حممود عبللد العزيز ، 
اأن حالللة والللده ال�ضحية م�ضتقللرة، واأنه يف حت�ضن 
م�ضتمللر، ح�ضبما اأكللد الطباء املعاجلون للله، واأنه 
�ضيخللرج من امل�ضت�ضفللى قريبًا. واأ�ضللاف اأن والده 
بحالة نف�ضية جيللدة، وي�ضتجيب للعاج، م�ضراً اإىل 
اأن اأكللرث ما اأزعجه هو وعائلته التكهنات والأخبار 

غر ال�ضحيحة حول �ضحة والده.

 وقع اختيللار اإدارة مهرجان ليايل قرطاج ال�ضينمائي 
الللدويل على فيلم "زهرة حلللب" للفنانة التون�ضية هند 

�ضربي ليفتتح الدورة الل 28 من املهرجان.
 و�ضتبللداأ الللدورة الل 28، بعللد غللد 28 اأكتوبر)ت�رين 
الأول( اجلللاري اإىل 5 نوفمرب)ت�رين الثاين(، وحتتفل 
اإدارة املهرجللان هللذا العللام مبللرور ٥٠ �ضنللة علللى 

افتتاحه للمرة الأوىل.
ومللن اجلدير بالذكللر اأن مهرجان قرطللاج ال�ضينمائي 
الللدويل، هللو اأول مهرجللان دويل كللرم هنللد �ضللربي 
ومنحهللا جائزة عن فيلمها التون�ضي "�ضمت الق�ضور" 
قبل �ضنللوات طويلة لنها اثبتت جللدارة ونقلت ر�ضالة 

مهمة من خال الفيلم 

 ان�ضمللت الفنانللة مللي عمللر اإىل اأبطللال م�ضل�ضل 
"عفاريت عديل عام"، الذي يخو�ش به ال�ضباق 

الدرامي يف رم�ضان املقبل.
 وقالللت م�ضادر داخللل كوالي�ش العمل ، اإن عادل 
اإمللام هللو الللذي اختار الفنانللة ال�ضابللة مي عمر 
لتن�ضللم اإىل فريق العمل، وهو مللا رحبت به مي، 

وتعاقدت على الفور على دورها يف امل�ضل�ضل.
ويعكللف عادل اإمللام حاليللًا على اختيللار باقي 
طاقللم العمللل مع املخللرج رامللي اإمللام، ومنتج 
امل�ضل�ضل تامللر مر�ضي، فيما يعمللل ال�ضيناري�ضت 
يو�ضللف معاطللي علللى النتهاء مللن كتابة باقي 

طالبت �لنجمة �لعاملية ماريا كاري خطيبها �ملليادير جيم�ض باكر بتعوي�ض قدره 50 مليون دوالر بدل "�إزعاجها" يف فرتة احللقات.
خطوبتهما، خا�صة عندما �تهمها �أنها على عالقة حب مع �لر�ق�ض بريان تاناكا.

فاز ال�ضاعللر العراقي عبد الرزاق الربيعي  املقيم يف �ضلطنة عمان  
بجائزة الإبداع الثقللايف العمانية، املخ�ض�ضة لأف�ضل الإ�ضدارات 

للعللام  2016 هنللاك، وذلك عن ديوانلله » قليا عن كثر 
غللزة »، وهللو الكتللاب ال�ضعري الللذي كان 

ال�ضاعللر  لزوجللة  مراثللي  جمموعللة 
الراحلة.

 يذكللر اأن الربيعللي مللن ال�ضعللراء 
اأ�ضللدر  الثمانينيللني،  العراقيللني 
جمموعللات �ضعريللة عللدة منها » 
اإحلاقا باملللوت ال�ضابق«، »حدادا 

على ماتبقللى«، »موجز الأخطاء«، 
»جنائللز معلقة« وغرها، ف�ضا عن 

اهتمامه بالكتابة للم�رح .

اأذاعللت قناة النهار الربومو اخلا�للش باحللقة املقبلة 
من برنامج "املتوح�ضة"، لتحل الفنانة رمي البارودي 

�ضيفة احللقة.
وظهر خال الإعان عن احللقة اأن رمي البارودي 
�ضوف تك�ضللف العديد من الأ�رار ال�ضخ�ضية عن 
حياتهللا، ومنهللا اإنهللا ترف�ش اأن تكللون زوجة 

ثانية اأو اأن تقبل اأن زوجها يتزوج عليها.
وك�ضفللت رمي البارودي عن وجههللا الآخر، لتقول 
"اأنللا بجحللة ول�ضللاين طويللل ول اأطللاق"، لتاأتي 
اللحظللة احلا�ضمللة وهللي اأنهللا دخلللت فجللاأة يف 
نوبللة بكاء على الهللواء، اإل اأن ال�ضبللب الذي دفعها 
لانهيللار �ضوف يتللم معرفته مع عر�للش احللقة يوم 

ال�ضبت املقبل.

فتللاة عراقية �ضابة اهتمت بق�ضايللا اجلمال واملكياج لكي 
ت�ضبللح اليللوم البلوكر املتابعة مللن الف الفتيللات وتقدم 
الن�ضائللح لهن مبجللال التجميل انهللا البلوكللر �ضم�ش التي 

حتدثت للجورنال عن نف�ضها وعملها بهذا احلوار ..
 -حدثيني عن نف�ضك ودرا�ضتك ؟

"�ضم�للش اخلزرجللي"، مواليللد  اأ�ضمللي �ضم�للش عبدالوهللاب 
٣١/١٠/١٩٩٤، حاليللًا طالبة باملرحلللة اخلام�ضة بق�ضم 

الهند�ضة املعمارية / جامعة بغداد.
-كيف بداأت ن�ضاطك يف جمال املكياج؟

تقريبللًا قبللل ٥ �ضنللوات، بللداأ الولللع بعللامل التجميللل مللن 
خللال متابعتي للخللرباء، �ضعرت باأن لللدي قابلية التخيل 
واملاحظللة مبللا يخ�ش هللذا املجللال، حاولللت يف البداية 
اطللور نف�ضللي عن طريللق الفيديللوات واملمار�ضللة امل�ضتمرة 
والتجربللة باأكللرث من طريقة. بعللد مرور ٣ �ضنللوات �ضعرت  
اين املللك  اخلربة الكافية واملاحظات  التي ا�ضتطيع نقلها 
للغر وي�ضتفادوا منها، واحببت ان ا�ضارك مااعرفه مثل ما 
تعلمللت من غللري، وخال ال�ضنتني ومازلللت م�ضتمرة بهذا 

ال�ضلوب.
 -حبك للمكياج هل هو هواية ام و�ضيلة عمل فقط؟

هللو هوايللة باملرتبللة الوىل، �ضغللف ان �ضللح التعبللر ، مل 
اكللن  متوقعللة  يف يللوم اين اعمل به، ولكللن لحظت تفاعل 
املتابعللني وطلبهللم امل�ضتمر على اين ابللداأ عمل خا�ش بي، 
وفعللًا بداأت وكونت لنف�ضي مللكان �ضغر باأ�ضمي، اأ�ضتطيع  

من خاله ان اأمار�ش مهنة التجميل ع الغر.
 -هل حت�ضلني على دعم من جهة معينة او جهودك ذاتية؟
جهللودي ذاتية، لكن اكيد يوجد هنللاك دعم الهل املعنوي 
واملادي حتى ببع�ش احلالت هو الذي �ضاعدين وا�ضتطعت 

بدء حلمي.
-ماهللي طبيعللة الفينتللات وامل�ضابقللات التللي تقيمينها 

وكيف يتم التفاق؟
اليفنتللات تتللم ب�ضكل عللام بالتفللاق مع �للركات كربى 
نبلللغ بها املتابعني، وهذا ال�ضيء يعللزز من توا�ضلنا معهم 
خ�ضو�ضا انهللم يكر�ضون وقت من يومهللم لقراءة ومتابعة 
مللا ان�ر، فدائمًا اأحللب ان اأرد عليهللم وارى ال�ضخ�ش الذي 

يق�ضللي من وقتلله للمتابعة وا�ضكللره، ال�للركات باملقابل 
تكللون راعية للحدث وتوفر املكان املنا�ضب والمن ويكون 

هذا ال�ضيء ا�ضافة لهم اكيد.
اما امل�ضابقات، فهي م�ضاألة فكرتها انك تعطي للغر وتفرح 

غرك، انا موؤمنة ان الن�ضان قدر مايعطي ياأخذ وفكرة انك 
تفرح �ضخ�ش دون مقابل ت�ضعدين.

والكثللر مللن املحللات والبيجللات يتوا�ضلللون معللي لكي 
يكونللون راعللني وجزء من هللذا ال�ضي، يكون عللادة اختيار 

الفائزات بالقرعة من خايل وتقدمي الهدايا بذوقهم.
-هل تواجهني م�ضاعب يف عملك وان وجدت ماهي؟

ليوجللد عمللل يخلللى مللن امل�ضاعللب، يف البدايللة واجهت 
جمموعللة نا�للش مل يكونللوا يوؤمنللون بهللذا املجللال كعمللل 
ومازال بع�ضهم يحاربه، كانوا يرونه  �ضيء دون امل�ضتوى 
خ�ضو�ضللًا اين يف طريقللي علللى ان اح�ضللل علللى �ضهللادة 
هند�ضللة، لكللن براأيي العمللل لي�ش عيب وكللوين املك  �ضغف 
باملو�ضوع فاأكيد �ضاأطور عملي اكرث واثبت اين قادرة على 

اجناز الكرث.
 - ماهللي الر�ضالة التي حتبللني توجيهها لكل فتاة عراقية 

طموحة؟
اأحب ان اوجه ر�ضالة وهي عدم فقدان المل، كوننا مبجتمع 
ميكللن ان ليتقبللل كل افللكارك مللن اول مرة، قللد لجتدين 
الدعللم، وقللد تظنني ان حلمللك �ضعب املنللال �ضمن ظروف 
معينللة، لكن  املوا�ضلة وتطوير الذات والدرا�ضة والبحث يف 
جمالك جداً مهللم، ممكن ا�رارك  يقنع جمموعة ويقدمون 
لللك دعللم، لكللن ل تنتظرين الدعم مللن اي �ضخ�للش وا�ضعي 

بنف�ضك  وا�ضتمري بال�ضعي اذا  كنت موؤمنة باحامك .
 -ماهي م�ضاريعك امل�ضتقبيلة؟

م�ضاريللع م�ضتقبليللة.. كثيييللرررة.. ل اأ�ضتطيللع ح�رها، 
ندعهللا مفاجللاأة م�ضتقبليللة وا�ضتطيع القول جللاري العمل 

عليها.
 -ماهي امنية �ضم�ش؟

اأمنيتللي اأن او�ضللل �ضوت املللراأة العراقية بعللامل التجميل 
لكل ال�ضاحات حول العامل، البع�ش قد يعتقد انه جمرد �ضي 
ب�ضيط، لكنه باحلقيقللة يرتبط بكبار ال�ضخ�ضيات والحداث 

العاملية واملفرو�ش املراأة العراقية يكون الها دور فيه 
-كلمة اخرة ملتابعيك؟

. كلمة؟ لو اعرب بجمل لن اكون قادرة على �ضكرهم، دعمهم 
امل�ضتمر وحبهللم واحرتامهم والتقدير الللذي و�ضلني منهم 
بالإ�ضافللة لل�ضخ�ضيات الرائعة التي تعرفللت عليها منهم، 
م�ضتحيللل ان اطلللب اأكرث من هذا اأنتللم �ضبب جناحي و�ضبب 

ا�ضتمراري. لولكم لن يكون لدي ب�ضمة باملجتمع

البلوكر شمس: أمنيتي أن أوصل صوت المرأة العراقية لكل العالم

بغداد
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الكراهية ) ١- ٢ (

صالح الحمداني 

في أمان 
الله

 يف �ضاحات التظاهللر، كما يف اجلوامع، واحل�ضينيات، 
والف�ضائيللات، و�ضفحللات اجلرائد، وحتللى يف مواقع 
التوا�ضللل الجتماعللي، هنللاك خطللاب كراهيللة غللر 
م�ضبللوق، يبللث �ضموملله يف اأو�ضاط املجتمللع العراقي 
املتعللدد الأعراق والديانللات والطوائف، وينب�ش جثث 

الأموات لكي يتقاتل الأحياء.
  �ضللب و�ضتللم وتخويللن وتكفللر، وحما�ضبللة لاأحيللاء 
علللى ما اأقرتفه اأموات فارقوا هللذه الدنيا الفانية منذ 
اأكللرث من ١٤٠٠ عام. الكراهيللة تنت�ر حتى بني اأهل 
املذهب الواحد، والعرق الواحد، واملنطقة الواحدة، ول 

اأبالغ اإن قلت بني اأفراد العائلة الواحدة.
  مئات من اخلطباء الر�ضميني وغر الر�ضميني، يزرعون 
كراهية با�ضم الدين ل حدود لها، وخا�ضة يف �ضفوف 
اجلهلة والأميني والب�ضطاء، ويحر�ضون على الثاأر من 

كل من يختلف معهم يف الراأي اأو التف�ضر.
  قبللل اكللرث ٨٠٠ �ضنللة وحتديدا ما بللني عامي ١٠٩٥ 
و  ١٢٩١، كانللت الكنائ�للش يف اأوروبللا تدعللو اىل �ضن 
احلللروب ال�ضليبيللة، وحتر�للش النا�للش علللى القتللال، 
وكان الق�ضاو�ضللة ميلللوؤون قلللوب ) املوؤمنني ( باحلقد 
والكراهية والبغ�ضاء �ضد كل من يخالفهم يف الراأي. 

  اأُدخل الآن اىل كني�ضة هناك، واإ�ضتمع ملا يقوله الق�ش 
لأبناء كني�ضته :

  " يا اإلهي اجعلني قناة لتحقيق ال�ضام، وعندما تكون 
هناك كراهية، مكّني من زرع املحبة، واغفريل عندما 
اأكللون �ضببًا يف جللرح الآخرين، وعندمللا يكون هناك 
�ضك ليكللن هناك اإميان، اإجعلني يا اإلهي قناة لتحقيق 
ال�ضللام، وعندما يكللون هناك ياأ�ش مللن احلياة ليكن 
هنللاك اأمللل، وعندما يكللون هناك حللزن، حوله بهجة 
وفللرح، وهبني ما اأبحث عنه، واإزرع حمبتي يف قلوب 

النا�ش، لكي احبهم من دواخل روحي " !
  ما الذي تغر ؟ 

 مللا الذي حول خطللاب الكراهية ذاك اىل خطاب حمبة 
و�ضام ؟

 انه الوعي الثقايف والجتماعي وال�ضيا�ضي، الذي اأجرب 
رجل الدين املتع�ضب اأن يتحول اىل داعية للوئام لكي 

يتقبله املجتمع، ول جتّرمه ال�ضلطات الق�ضائية.
 نحللن يف حاجللة، لن�للر الوعللي ، ولتجللرمي خطللاب 

الكراهية.
 يف اأمان اهلل
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�الن ، وملتابع����ة �خر �مل�صتجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�صاحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�صو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ض بن����ا، و�أي�صًا �لدخول �إىل �أي �صفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�ص����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�صة، كما ميكنك م�صاركة �خلرب �أو �إعادة ن�صره على ح�صاباتك �خلا�صة 

على �صبكات �لتو��صل �الإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

اأّكللد الفّنللان اللبنللاين يو�ضللف حللّداد اأن ال�ضخ�ضية التللي يج�ّضدها يف 
بطولللة م�ضل�ضللل "فخامللة ال�ضللك" علللى قدر عللاٍل مللن احل�ضا�ضية، ما 
ي�ضتلللزم الوعللي التللام لللكل كلمللة اأو حركة يقللوم بها يف هللذا الدور 
املّركب. وقال يف ت�ريحللاٍت �ضحافية اأن �ضخ�ضية "ه�ضام" عميقٌة 
جللداً، اإ�ضافًة اإىل ما حتتويه من اأ�للرار جتعلها يف عزلٍة نف�ضية، تزيد 
منهللا التناق�ضللات التي يفي�للش بها. واأ�ضللاف: "حتيللط بال�ضخ�ضية 
جميللع اأمور احلياة من حٍب وخيانة واإخا�ش و�ضهامة واأذى وهدوء 
وغ�ضب، ما يجعلها متناق�ضة بكل جوارحها". واأو�ضح اأن ال�ضخ�ضية 
حتمل وجعًا كبراً داخلها، فيازمها اإىل اأن يخرجها عن طورها قبل 
مرحلللة "انفجارها" يف م�ضل�ضل مللن تاأليف و�ضيناريو وحوار كلوديا 
مار�ضيليان، واإخراج اأ�ضامة احلمد، واإنتاج �ركتي "ال�ضدى" و"غولد 
م العمللل اللبناين الإجتماعللي اإىل جانب حّداد يف  تات�للش".  هذا وي�ضّ
البطولللة نخبًة من اأبرز جنوم الدرامللا اللبنانية منهم يورغو �ضلهوب، 
�ضابللني، و�ضللام حّنا، اإل�ضللا زغيب، جمللدي م�ضمو�ضللي وجي�ّضي عبدو، 

اإ�ضافًة اإىل الفّنانني القديرين فوؤاد �رف الدين، اأحمد الزين.

يوسف حداد بطل "فخامة الشك"


