
تامر: مسلسلي يحتمل الغناء

سبب غضب السقا   

عز يقاضي فيسبوك

نيكول تطرح "السنكل"

تصاب بالرعباعتذرت لعدم التكرار

   ق��ال النج��م تام��ر ح�س��ني، اإن اأح��داث م�سل�س��له 
اجلدي��د م��ع النجمة يا�س��مني عب��د العزي��ز حتتمل 
تق��دمي اأغني��ات ب�سوت��ه فيه��ا، م�سيفًا اأن��ه مل يتم 
اال�ستق��رار بعد عل��ى وجود اأغني��ات بامل�سل�سل من 
عدم��ه. واأ�س��اف ح�سن��ي ، اأن املخ��رج امل�رسح��ي 
واملوؤل��ف خال��د ج��ال يعك��ف حاليًا عل��ى كتابة 
احللق��ات، وانتهى م��ن 6 حلقات منه��ا حتى االآن، 
م�س��راً اإىل اأن��ه م��ن املق��رر اأن يب��داأ الت�س��وير يف 
فرباي��ر )�س��باط( املقبل. يذك��ر اأن تامر ح�س��ني مل 
يطرح اأي اأغنية �س��من اأحداث م�سل�سله "اآدم"، الذي 
ُعر���ض قب��ل اأعوام ع��دة، وكان يع��د اأوىل بطوالته 

التلفزيونية، 

حال��ة م��ن الغ�س��ب انتاب��ت الفن��ان امل���رسي اأحمد 
ال�سقا ب�س��بب ت�رسيحات الفنان �س��مر �سربي، التي 
اأعلن خالها عن ا�س��تياء الفن��ان الراحل حممود عبد 
العزيز من حذف م�ساهد عديدة له �سمن اأحداث دوره 
يف فيل��م "اإبراهيم االأبي�ض". وقال م�س��در مقرب من 
ال�س��قا اإن االأخ��ر فوج��ئ به��ذه الت�رسيح��ات، التي 
ج��اءت على هام�ض حف��ل تاأبني حمم��ود عبد العزيز 
الذي اأقامه مهرجان القاهرة ال�سينمائي حتت عنوان 
"�س��انع البهج��ة"، م�س��يفًا اأن��ه مل يجد �س��ببًا وراء 
االإع��ان عن هذه اجلزئية، ال�س��يما اأن �سخ�س��ية عبد 
امللك زرزور التي ج�س��دها الفنان الراحل كانت مثار 

اإعجاب اجلمهور مبختلف فئاته العمرية.

تق��دم الفن��ان امل���رسي اأحم��د ع��ز، بب��اغ ملباح��ث 
االإنرتنت، بعد قيام جمهول بتد�س��ني �س��فحة ر�سمية 
با�س��مه ع��رب موق��ع في�س��بوك، وتوثيقه��ا بالعام��ة 
الزرق��اء. وق��ال م�س��در مق��رب من ع��ز ، اإن��ه ال يعلم 
�س��يئًا ع��ن هذه ال�س��فحة، وال يتوا�س��ل من االأ�س��ا�ض 
عرب مواقع التوا�س��ل االجتماعي، م�س��يفًا اأنه فوجئ 
بوجود هذه ال�س��فحة، التي ظن اأنها اإحدى ال�سفحات 
الوهمي��ة التي حتمل ا�س��مه، ولك��ن توثيقها بالعامة 
الزرق��اء جعل��ه يتخ��ذ ق��راراً بالتق��دم بباغ ر�س��مي 
ملباح��ث االإنرتنت. يذك��ر اأن اأحمد عز م�س��غول حاليًا 
بت�س��وير فيلم��ه اجلدي��د "اخللية"، املقرر عر�س��ه يف 

مو�سم عيد الفطر املقبل.

قالت النجمة اللبنانية نيكول �سابا، اإنها اأ�سبحت تف�سل 
تق��دمي اأغني��ات منف��ردة "�س��نكل" دون ط��رح األبومات 
غنائي��ة، ب�س��بب اأن اأغنيات االألبوم رمب��ا تتعر�ض للظلم 

عند طرحها يف االأ�سواق. 
واأ�س��افت نيك��ول اأن االأغنية امل�س��ورة باتت ت�س��تحوذ 
عل��ى االهتم��ام االأك��رب، ولذل��ك اأ�س��بحت اأف�س��ل ط��رح 
اأغني��ة منف��ردة كل ف��رتة، بحي��ث تاأخذ حقها يف ن�س��ب 
اال�س��تماع، بح�سب قولها. وت�س��اءلت: "ملاذا اأنهك نف�سي 
يف التح�سر الألبوم واأنا اأدرك اأن عدداً كبراً من اأغنياته 
لن تاأخذ حقها؟ اإذا كانت االأغنية الواحدة ت�ستغرق وقتًا 
طوي��ًا حتي تخرج للنور، فم��ا بالك باالألبوم الذي رمبا 

ي�ستغرق عامني يف حت�سره ومن ثم تنفيذه؟".
ذكرت و�سائل اإعالم دولية ، اأن ممثلة بوليوود ماليكا �سرياوات و�سديقها تعر�سا لعتداء يف باري�س الأ�سبوع املا�سي، وذلك بعد �سهر فقط على �سطو 

م�سلح على جنمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردا�سيان يف العا�سمة الفرن�سية.

قال��ت الفنان��ة امل�رسية لق��اء اخلمي�س��ي، اإنها اعت��ذرت اأخراً عن 
امل�س��اركة يف م�سل�س��لني كان م��ن املق��رر عر�س��هما يف رم�س��ان 
املقب��ل، لعدم رغبتها يف تكرار اأدوارها التي قدمتها خال االأعوام 

االأخرة.
واأ�س��افت لقاء ، اأن دورها الذي ُر�سحت له يف اأحد امل�سل�سلني كان 
ي�س��به �سخ�س��ية "رانيا"، التي قدمتها يف اأجزاء م�سل�سل "راجل و6 
�س��تات"، م�س��رة اإيل اأنه��ا فنانة حتب التجديد وع��دم الوقوف عند 
منطق��ة متثيلي��ة بعينها، ولذل��ك اعتذرت عن��ه وعن م�سل�س��ل اآخر، 

ولكنها حتفظت عن ذكر اأ�سمائهما.
يذك��ر اأن اآخر م�سل�س��ات لقاء اخلمي�س��ي كان "راأ���ض الغول"، الذي 
عر���ض يف رم�س��ان املا�س��ي، و�س��اركت يف بطولت��ه اإىل جان��ب 
الفن��ان الراح��ل حممود عب��د العزيز، وه��و من تاألي��ف �رسيف بدر 

الدين، واإخراج اأحمد �سمر فرج.

طماأن��ت الفنان��ة امل�رسية غادة عب��د ال��رازق جمهورها علي 
حالته��ا ال�س��حية، بعد ظهور نتائ��ج الفحو�س��ات والتحاليل 
التي خ�س��عت له��ا باإح��دى امل�ست�س��فيات يف اأوروب��ا، والتي 
اأك��دت عدم اإ�س��ابتها باأي مر�ض، واأنها تعر�س��ت لت�س��خي�ض 
خاطئ من قبل اأحد االأطباء، جعلها تعتذر عن تقدمي م�سل�سلها 
القادم، وت�س��افر فوراً للع��اج. وقالت غادة، يف بيان �س��ادر 
من مكتبها االإعامي، اإنها عا�س��ت حلظات ع�سيبة ب�سبب هذا 
الت�س��خي�ض اخلاطئ، مم��ا دفعها لتاأجيل كل اأن�س��طتها الفنية 
حلني االطمئنان علي �س��حتها، م�سيفة اأنها قررت العودة اإىل 
�سباق دراما رم�سان املقبل، بعد اعتذارها عن م�سل�سل "اأر�ض 
ج��و". واأو�س��حت الفنانة امل�رسية �س��بب تغيبها عن ح�س��ور 
جن��ازة الفن��ان الراح��ل حمم��ود عب��د العزي��ز بقوله��ا: "كنت 

موجودة يف اخلارج.

فنان �س��اب ح�س��ل على �س��هرة كبرة وحمبة من اجلمهور 
العراقي ب�س��بب مايقدمه من انتقادات حلاالت يف املجتمع 
ب�س��كل جميل وكوميديا �س��اخرة مهذبة جعلت��ه متابع من 
قب��ل االف اال�س��خا�ض ،وبف�س��ل م��ا يبذله من جهد لر�س��م 
االبت�س��امة عل��ى وجوه ابناء بلده ح�س��د ال�س��هرة يف وقت 
قيا�س��ي وبج��دارة ويف ه��ذا احل��وار مع اجلورن��ال يتحدث 

الفنان اثر ك�سكول عن جتربته االعامية ...
-من هو اثري ك�سكول ؟

اثر ح�س��ن ك�س��كول مواليد بغداد ١٩٨٤برج اجلدي. خريج 
كلية الرتبية اال�سا�سية. ٢٠٠٦احببت التمثيل منذ طفولتي 
وتولع��ت يف ه��ذا الع��امل اجلميل،وبالرغ��م م��ن ان عائلتي  
لي�س��ت له��ا اي عاق��ة بالف��ن فوال��دي مهند���ض كهربائي. 
ووالدتي ان�س��انة عملي��ة، لكني كنت خ��ارج ال�رسب وبداأت 
م�رسحي��ة  باعم��ال  مب�س��اركتي  املدر�س��ة  يف  بامل�س��وار 
ولوح��ات غنائي��ة. وا�س��تمر املو�س��وع اىل ان حت��ول اىل 
طموح  قوي ان ا�س��بح ممثل، لذل��ك بقي هذا احلب للتمثيل 
بداخلي اىل ان �س��نحت يل الفر�سة بالعمل بامل�رسح اجلاد 
لتك��ون مرحلة مهم��ة بحيات��ي املهنية حي��ث قدمت عدت 
اعم��ال م�رسحي��ة يف مهرجان��ات عربي��ة وحملي��ة ليكون 

امل�رسح باب  قد و�سلني اىل عامل التمثيل
-ماذا ا�ساف مل برنامج ولية بطيخ ؟

بالتاكيد كل �س��يء ناجح خلفه تخطيط م�سبق والية بطيخ 
اعتربه مدر�س��ة تعلمت منه الكثر وهنا يجب ان ا�سيد بدور 
الكب��ر علي فا�س��ل �س��احب ال��دور الرئي�س��ي باجناح هذا 
الربنام��ج وال ان�س��ى دور ابط��ال الربنامج زمائ��ي الذين 
�س��كلو خلية عم��ل وبذلو جهد  كبر الجن��اح هذا الربنامج، 

وال�سك ان االبتكار واالجتهاد دائما ما يعك�ض النجاح.
-من القرب اليك من جنوم ولية بطيخ ؟

نح��ن كفريق نعترب كعائل��ة او اكرث  فنحن نعي�ض معا اغلب 
االوقات ويوجد ان�س��جام وتقارب افكار وحمبة بني جميع 

افراد الفريق

-كيف تواجه النتقادات ال�سلبية ؟
ال يخل��و اي عم��ل ناج��ح م��ن انتق��ادات وانا دائم��ا اتابع 
م��ن  ا�س��تفاد  واحيان��ا  والتعليق��ات  ميدي��ا  ال�سو�س��يال 
ماحظ��ات مهم��ة ،فاجلمهور ه��و العني الت��ي حتكم ولكن 

هناك تهجم ب�سيغة نقد وهذا اجتاهله دائما
-كيف تتعامل مع ال�سهرة ؟

متعب��ة ،فاجلمهور ال يرى كوالي�ض الفنان احلياتية ،ال انكر 
ان حمب��ة النا���ض والقبول ه��ي نعمة من اهلل، لكن ال�س��هرة 
تفر�ض عل��ى الفنان ايقاع حياة جدي��دة تختلف عن حياة 

االن�سان العادي
-هل دورك يف �سخ�سية »احلجي «و»املنا�سد « يالزمك يف 

حياتك اليومية ؟ 

اع�سق �سخ�سية )احلجي( واح�سه �سخ�ض يعي�ض معنا ولي�ض 
انا

واقعيا اف�س��ل حياتي العادية عن حيات��ي الفنية بالتاكيد 
حت�سر ال�سخ�سية وخ�سو�س��ا احلجي يتطلب جهد التقان 
ال�سخ�س��ية واقناع امل�س��اهد واي�س��الها له وهذا التح�سر 
يتطل��ب مترين وغالبا ما يك��ون داخل البيت.ولكن باوقات 
معينة. لي�س��ت �سخ�سية احلجي فقط بل اي �سخ�سية جديدة 
يجب ان اعي�سها بحذافرها واتبنى �سلوكياتها واتقنها كي 

ت�سل ب�سورة جميلة للم�ساهد
-كلمة اخرية ؟

اق��ول جلمه��وري ..حمبتك��م هي ر�س��يد جناح��ي حتياتي  
وامتناين وحمبتي لكم.  

بغداد
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البلوتوقراطية

عبد الحميد الصائح 

الحق 
يقال

حت��ى االآن، امل�س��طلحاُت االإغريقية حتتُل ال�س��دارَة 
والفل�س��فية  ال�سيا�س��ية  الع��امل  وبج��دارة يف حي��اة 
�س��يء  كل  اكت�س��فوا  االأغري��ق  وكاأّن   .. والريا�س��ية 
مبك��را ولن ُت�س��تبدل ت�س��مياتهم باأخ��رى، كما فعلنا 
واأ�س��مينا يوما يف مراحل ع�رس _النه�سة_ العربية، 
الرتان�س�س��تور_ بي��ت الطاق��ة، والبيكب_ ال�س��ويحنه 
،وال�سندويجة _ بال�ساطر وامل�سطور والكامن بينهما 
!!،  فالدمي��و - قراطي��ة  ) حك��م ال�س��عب(، و)الب��رو 
قراطي��ة  -  حك��م املكت��ب مبعن��ى  �س��لطة االدارة ، 
والتكن��و- قراطية ، حك��م الكف��اءات )او التكنوقراط 
كما هو حا�سل يف العراق ( ، والثيو - قراطية ، حكم 
رجال الدين ، واأخرا ولي�ض اآخرا البلوتو - قراطية . 
لع��امل  ت�رسي��ح  اأح��دث  يف  وردت  االأخ��رة  وه��ذ 
االجتم��اع االمريكي ال�س��هر نعومي ت�سوم�س��كي يف 
معر���ض تعليقه عل��ى فوز الرئي���ض االمريكي اجلديد 
دونال��د ترامب، ال��ذي بداأه بالقول ان��ه حدث فريد ال 
مثيل ل��ه يف الغرب املتح���رس، وا�س��فا ترامب باأنه 
ح�س��يلة جمتمع متداع وما�ٍض بق��وة نحو االنهيار. 
ونع��وم ت�سوم�س��كي ، ال��ذي  يع��د  م��ن  املفكري��ن 
املعا�رسين البارزين،  وج��ه انتقادات حادة للغاية 
لل�سيا�س��ة االأمركية يف ال�س��نوات االأخرة،  انعك�ست 
بانتخاب��ات  املحيط��ة  التط��ورات  عل��ى  نتائجه��ا 
الرئا�س��ة االأمركي��ة، والت��ي ادت يف نهاية املطاف 
اىل مفاج��اأة حت��ى تّنني ال�سيا�س��ة االمريكي��ة وزير 
اخلارجية اال�س��بق  هرني كي�سنجر ، على حد اعرتافه 
، حيث عرب كي�س��نجر عن ده�س��ته من نتيجة اعتربها 
خ��ارج التوقعات ، نا�س��حا ترامب ن�س��يحة ال اظنه 
�سيعمل بها ، وهي ا�ستغال الوقت ال�ساح فل�سفته.

ه��ذه املفاج��اأة اأرجعه��ا ت�سوم�س��كي اىل مو�س��وع 
غاي��ة يف التعقي��د يت�س��ل ب�سل�س��لة م��ن امل�س��كات 
الت��ي تواجهها الواليات املتحدة من انعدام م�س��اواة 
وعن�رسية وفجوات اجتماعي��ة فيقول "هوؤالء الذين 
يوؤيدون ترامب لي�س��وا من الفق��راء اأغلبهم من الطبقة 
العاملة البي�س��اء، الذين عانوا التهمي�ض خال حقبة 
الني��و- ليربالي��ة، ولنك��ن اأكرث دقة بداي��ة من ع�رس 

رونالد ريغن”.   
  ت�سوم�س��كي اذن يح��دد هوية الذين �س��وتوا لرتامب 
بانهم من �س��حايا احلرية، و�سحايا اللغة ال�سيا�سية 
ال�س��عوب  م��ن  ومف�س��وحة  عتيق��ة  ا�س��بحت  الت��ي 
املهم�س��ة الت��ي �س��حك عليه��ا ال�سيا�س��يون ورجال 
الدي��ن فذهبوا يبحثون مع ترامب عن )املجّرب الذي 
ّيج��رب( وهو الناجح يف عمل��ه، فانتخبوا ابرز رموز 
النج��اح يف الع��امل دونالد ترامب ع�س��ى ان ت�س��تقيم 
�سوؤون احلياة الب�رسية بف�سل ادارته وح�سن تدبره.   
 فالوالي��ات املتح��دة ح�س��ب ت�سوم�س��كي ه��ي دولة 
احل��زب الواح��د، ذي الوجه��ني ال�سيا�س��يني؛ اأحدهما 
الوجه��ان  وه��ذان  دميقراط��ي.  واالآخ��ر  جمه��وري 
ا�ستهلكا وامتهنا كثرا والبد من طراز معا�رس ثاقب 
يخرتقهما ، فبعد ان جربوا �سيا�سيي االنتخابات ، يف 
الدميقراطي��ة ، ورجال احلرب ال��ذي يدعون التكليف 
االله��ي يف الثيو قراطية ، وحك��م العلماء والكفاءات 
يف التكونوقراطية، وف�س��لوا ويئ�سوا وخاب رجاوؤهم، 
اجتهوا اليوم اىل ترامب وع�سرته ، اىل حكم االأثرياء 
وهو اأحد اأ�س��كال احلك��م تكون في��ه الطبقة احلاكمة 
طبع��ا،  باالغريقي��ة  مات�س��مى  او  بال��رثاء.  ممي��زة 

)البلوتوقراطية(.
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حوار – هيفاء القره غولي 

الن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
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�����س 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

ً

اثير كشكول: والية بطيخ مدرسة تعلمت منها الكثير واالبتكار يولد النجاح 


