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ن�ببر املمثببل ال�سببوري ق�سببي خويل، عببر ح�سابه 
الر�سمي على تطبيببق "ان�ستغرام"، �سورة له برفقة 
 Arab Casting" اأع�ساء جلنة حتكيببم برنامج
2". وبدت املمثلة امل�رية غادة عبد الرازق بوزٍن 
زائببٍد، ما اأثببار موجة مببن االنتقادات علببى مواقع 

التوا�سل االجتماعي.
وعّلببق ق�سببي علببى ال�سببورة وكتب: "األببف مروك 
للمنتقلني اىل املرحلة الثانية واإن�ساء اهلل بي�ستمرو 
وحببظ اوفر ل يلببي ما كمل معنببا موعدنا اال�سبوع 
اجلبباي مع متقدمببني ومواهب جديببدة واهلل يحمي 
ويوفببق اجلميببع.. اأمتنى تكببون احللقببة اأعجبتكم.. 

بو�ساتي لعيونكم اىل اللقاء اخلمي�س القادم."

تعر�ببس النجببم يحيببى الفخببراين ملوقف حمرج 
خببال تكرميه ليلة اأم�س بحفل ختببام الدورة الب 
38 مببن مهرجببان القاهببرة ال�سينمائي الدويل 
حيببث كاد ي�سقببط علببى خ�سبببة امل�رح بعببد اأن 
تعر�سببت قدمه لانببزالق لكنه جنببح �ريعًا يف 
احلفبباظ علببى اتزانببه. وحر�س الفخببراين خال 
تكرميببه علببى اأن يك�سببف �سبببب عببدم ح�سببوره 
العزيببز،  عبببد  الراحببل حممببود  النجببم  جنببازة 
مو�سحببًا انببه كان متواجد خارج م�ببر ب�سبب 
رحلببة عبباج مل يتحدث عببن تفا�سيلهببا، ولكنه 
ك�سف عن اآخببر مكاملة جمعتببه بال�ساحر موؤكداً 

اإنه قال له: "مفي�س اأحلى من بلدنا." 

علقت الفّنانببة االإماراتية اأحام علببى موجة احلرائق 
التي اجتاحت االأرا�سببي الفل�سطينية املحتلة من قبل 

"ا�رائيل".
وغببّردت عببر ح�سابها الر�سمببي على موقببع "تويرت" 
قائلببًة: "اللهببم �ستببت �سملهببم، وفرق جمعهببم، وزلزل 
االأر�س حتببت اأقدامهببم، واجعل باأ�سهببم بينهم �سديد، 

ومزقهم �ر ممزق يا عزيز ما مقتدر".
واندلببع اأكرث من 220 حريقًا يف نقاط خمتلفة خال 
االأيام الثاثة االأخرية، وو�سلت يف ال�ساعات االأخرية 
اإىل بيببوت �سكنية يف مدينة حيفببا، ومت اإخاء البيوت 
وعدد من املدار�س اإ�سافة اإىل اإخاء جامعة حيفا بعد 

و�سول النريان اإليها.

  اعتببذرت الفنانببة االأردنية �سبا مبارك عببن امل�ساركة 
يف فيلم "اخللية"، بعد خاف بينها وبني املخرج طارق 

العريان على ترتيب ا�سمها على الترت.
وقببال م�سببدر مببن داخببل الفيلببم اإن �سبا طلبببت و�سع 
ا�سمهببا عقببب ا�سم بطببل الفيلببم اأحمد عز، وهببو ما قوبل 
بالرف�ببس من املخرج طارق العريببان، الأن دورها لي�س 
كبببري امل�ساحببة رغم اأهميتببه، ف�سببًا عن وجببود اأمينة 
خليببل التي تقدم دوراً حموريًا بالفيلم، مما دفع الفنانة 
االأردنية لاعتذار، ويبحث املخرج حاليًا عن بديلة لها.
وي�سببارك يف بطولببة "اخلليببة" اأحمببد �سفببوت وحممببد 
ممببدوح والتون�سيببة عائ�سببة بببن اأحمد، وهو مببن تاأليف 

�ساح اجلهيني.
�ملعروف �أن �لنجمة �ملثرية للجدل ليدي غاغا Lady Gaga �سريعة �لتاأثر، �إذ �إنها تبكي يف كّل موقف يحّرك م�ساعرها و�إن�سانيتها.

لكن مل يكن �أحد ليتوقع �أّن �لنجمة �لبالغة من �لعمر 30 عاما �ستبكي �إذ� قّدم لها معجبوها �لورود.

عقببد الفنان امل�ري عمرو يو�سف قرانببه على الفنانة ال�سورية 
كنببدة علو�ببس يف �ريببة تامة علببى اأن يتم الزفاف خببال اأيام 
قليلة علمببًا اأن املمثلني ال�سهريان كانا مرتبطني �سابقًا بنظراء 

لهما يف الفّن
وكانببت كندة علو�س متزوجة مببن ال�سيناري�ست فار�س الذهبي، 
ومت الطبباق منذ نحو 9 اأ�سهر، مببن دون اأن ينجبا اأوالد لكنهما 
عما �سويًا يف م�ساريع فنّية عديدة، اإذ �ساهمت كندة مع زوجها 
يف اإعببداد واإخببراج ال�سل�سلة الوثائقية "اإغببراء تتكلم" عن �سرية 
ال�سوريببة اإغراء، كما اأ�س�سا �سابقًا �ركببة "ا�ستديو دم�سق" الذي 
هببدف اإىل اإنتاج اأفام وثائقية ودرامية وتقدمي الدعم للفنانني 
ال�سببباب. وخطببب عمببرو يو�سف مي نببور ال�ريف ابنببة الفنان 
الراحببل نور ال�ريف مدة �سنة واحببدة، قبل اأن ينف�سا يف عام 
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حفاظببًا على حببّق الرد واحرتاما للنجمة العراقية �سببذى ح�سون والنجمة 
االإماراتيببة بلقي�س فتحي، نفتح باب الببرد للمخرج �سلطان عبد املح�سن، 
�ساحببب فكببرة وخمرج فيديو كليببب "وياك خدين" الذي ُطببِرَح منذ فرتة 
وحّقببق جناحًا �ساحقًا. عبد املح�سن حتببّدث قائًا: "الفيديو كليب فكرتي 
وقد قّدمتها لبلقي�س منذ حوايل العام تقريبًا اأي عندما انتهت من ت�سجيل 
الب Audio اخلا�س باالأغنية وقد اأحّبتها كثرياً ووافقت عليها، و�سّورنا 
العمببل وطرحناه منذ حببواىل ال�سهر، ومنببذ اليوم الثالث علببى اليوتيوب 
حّقببق 3 مايببني م�ساهببدة واليببوم تخّطى املليببون ال�ساد�ببس". واأ�ساف 
�سلطان: "اأنا متابع جّداً لل�ساحة الفنية، ومل اأعلم اأّن �سذى �سّورت االأغنية 
علببى طريقة الفيديو كليب، اإاّل بعببد اأن طرحت بوقت وجيز من طرح عمل 
بلقي�س الذي �سّورناه يف جّدة مع فريق عمل �سعودي، فكيف يل اأن اأ�رق 
اأو اأقتب�ببس فكرة عملها الببذي يف االأ�سا�س ُطِرَح بعد عمل بلقي�س وحتى مل 

نَر اأي �سورة منه وال اأي معلومة... هل اأكون دخلت عقلها الباطني.

مببن اأبرز هببذه التجارب التي ا�ستطاعت حجببز مكان للمتابعة 
برنامببج »�سوال« لل�سوريببة اأ�سالة الذي يعتره نقاد من اأجنح 
التجببارب التببي قدمت. كما ملعت اليمنيببة اأروى يف برناجمي 
»نورت« و»خليها علينا«، على عك�س زميلتها التون�سية لطيفة 
التببي مل يحالفها احلظ، وكذلك اللبنانية روال �سعد التي مل تنل 
جتربتهببا االإعامية اإعجاب الكثرييببن. واأخريا، حلقت بالقطار 
امل�ريببة �سريين عبد الوهبباب التي ت�ستعببد الإطاق جتربتها 

االأوىل يف تقدمي الرامج،
اإىل جانببب م�ساركتهببا يف برنامببج امل�سابقببات الغنائيببة »ذا 
فوي�ببس«، حيث تقوم االآن بت�سوير برناجمها الذي هو برنامج 

منوعات �سخم
و�سلببت تكلفته تقريبببا اإىل نحو 150 مليببون جنيه، تقا�ست 

منهم �سريين 30 مليوًن
ت�ست�سيببف مببن خالببه كبببار النجببوم، واإىل جانبهببم بع�ببس 

خريجي برامج اكت�ساف املواهب الغنائية االأخرية
البداية كانت مع الناقد الفني كمال رمزي الذي قال: »مغامرة 
يف االجتبباه ال�سحيببح، وال يوجببد مببا مينع مببن اأن يقدم جنم 
حمبوب برناجما تلفزيونيا، وهذا التقليد متبع يف كافة اأنحاء 

العامل. واملعيار هنا هل هو قادر على
تقببدمي �سببيء له قيمببة، اأم اأنه يقببدم عما ملجرد �سغببل اأوقات 

اجلمهور يف حمتوى ال يفيد؟«.
وا�ست�سهببد رمببزي بتجربببة الفنانببة اإ�سعاد يون�ببس يف برنامج 
»�ساحبببة ال�سعببادة«، معتببرا اإياها منوذجا ناجحببا ال بد اأن 
يحتببذى به، مو�سحا اأن يون�س ا�ستطاعت تقدمي منوذج الفنان 
الناجببح يف تقدمي الرنامج التلفزيببوين، واأن التجربة بها قدر 
كبببري من الببذكاء واالأمل والثقة يف النف�ببس، ويتنوع حمتواها 
مببا بني ال�سيا�سببة واملجتمع والفببن، وموؤكدا علببى اأن ال�سا�سة 
ال�سغببرية قببادرة علببى ا�ستيعاب اجلميببع، �سببواء اإعاميني اأو 
فنانببني اأو حتببى العبي كرة قببدم، ويبقى االأهم هببو اأن يثبت 

مقدم الرنامج كفاءته وجدارته ومتيزه عن االآخرين.
وقببدم رمببزي ن�سيحة للفنببان الذي يقببرر االجتبباه اإىل تقدمي 
الرامببج، قال فيها: »ال بببد اأن يتدرب جيدا على تقدمي الرامج 

حتى ال يتعر�س النتقاد من اأ�سحاب املهنة، واأي�سا اأن ميتلك 
االأدوات التببي توؤهلببه للعمل يف هذا املجببال«، م�سيدا بتجربة 
�سرييببن عبد الوهاب يف برامج امل�سابقببات التي قدمتها علي 
�سا�سببة اإم بببي �سببي وتوقببع اأن تنجببح يف جتربتهببا اجلديببدة 
المتاكها لونببا جديدا يف االأداء، واأي�سببا الأنها متتلك موهبة 
وجماهرييببة عري�سة. واتفقت مع رمببزي الناقدة ماجدة خري 
اهلل، قائلة: »اإن �سريين عبد الوهاب متتلك مقايي�س النجاح يف 
تقدمي الرامج التلفزيونية«، مو�سحة: »اإن جتربتها يف برامج 

امل�سابقببات اأعطتها اخلرة والثقببة، و�ستجعلها اأكرث 
متكنا، و�ستتفببادى االأخطاء التي وقعت فيها 

مببن قبببل«. واأ�سافببت اأنه يوجببد جتارب 
قد جنحببت واأخببرى مل تنجببح، واأن كل 

ذلببك يتوقف علببى التجهيببزات، وكل 
جتربة لهببا خ�سو�سيتهببا، واأرجعت 

�سبببب اجتبباه القنببوات الف�سائية اإىل 
اإنتبباج برامج للفنانببني ب�سكل عام اإىل 

اأنببه رهببان »ك�سبببان« وكارت رابح، اإذ 
يتم ا�ستغال جماهرييته، ودائما يكون 
هدف القنوات هببو الربح، وح�سد اأعلى 

ن�سبة م�ساهدة.
اأن  اهلل  خببري  واأ�سافببت 

هببذا �سبببب رئي�سببي وراء 
عبببد  �سرييببن  اختيببار 

للم�ساركة  الوهبباب 
الرامببج،  يف 

يف  لنجاحهببا 
لتمثيببل  ا
 ، ء لغنببا ا و
ا  هببذ و

مببن  نببوع 
اال�ستثمار، كما 

اأن عفويتهببا من 
اأن تكون  املمكببن 

�سببا اآخر يف جناح 

جتربتها
املقبلة، معتببرة اأن املطربة التي ا�ستطاعت اأن تنجح وجتذب 

اجلمهور هي ال�سورية اأ�سالة، برنامج »�سوال«،
حيث كانت االأف�سل من بني من قدموا، نظرا لتقدمي روحها.

ويف ال�سيبباق نف�سببه، يقول الناقببد اأجمد م�سطفببي: »هذا االأمر 
متعلببق مب�ساألة قلة احلفات، ويرجع ذلببك اإىل �سعف العملية 
االإنتاجيببة، �سواء كانت الفنيببة اأو الغنائية يف الفرتة االأخرية، 
فلببم يعد اأمامهببم �سوى االجتبباه لتقدمي الرامببج التلفزيونية، 
م�سيفا اأن النجم لديه التزامات، منها اإنتاجه الألبوماته، ومن 
ثببم ت�سبببح الرامج م�سدر دخببل كبري ومهببم بالن�سبة لهم«، 
متابعا: »بع�سهم ينجح يف التجربة، والبع�س االآخر يف�سل، 
وذلببك الأن جتربببة تقببدمي الرامج اأمببر لي�ببس بال�سهل على 
�سخ�ببس اأن يقوم بببه، واإال كان اأي �سخ�ببس، �سواء فنان اأو 
غببري ذلك، بو�سعه اأن يتجه لاإعام«، م�سريا اإىل اأن معرفة 
مببدى جناحهم مببن ف�سلهم يحدد من قبببل اجلماهري، فهي 
احلاكببم االأ�سا�سي. وي�ستطببرد م�سطفى مو�سحببا اأن اجتاه 
اأغلببب النجوم اأخببريا، مثل عا�سي احلبباين و�سابر الرباعي 
و�سرييببن عبببد الوهبباب وغريهم »يعتببر نوعا مببن مواجهة 
متطلبات حياتهم، واأي�سا نوعا من الوجود امل�ستمر على 
ال�ساحببة. يف املقابببل، يوجد جنببوم ال يظهرون، 
ولكببن ال ن�ستطيببع ن�سيانهم، منهم حممد 
منببري وعلي احلجببار وحممببد احللو«. 
كمببا اأ�ساد الناقد بتجربببة ال�سورية 
االأجنببح  اأنهببا  موؤكببدا  اأ�سالببة، 
نظببرا لب�ساطببة الفكببرة وقربها 
واعترهببا  �سخ�سيتهببا،  مببن 
للنجاح،  املثببايل  النمببوذج 
لكنببه اعتببر اأن التجربببة 
التببي مل يحالفهببا احلظ 
هببي جتربببة التون�سيببة 
لطيفة، مو�سحا اأنها مل 
تقدم جديببدا، بل قدمت 

�سكا تقليديا مكررا. 
�سرييببن  جنبباح  وتوقببع 

بغداد
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عفطة عنز

عبد الحميد الصائح 

الحق 
يقال

مببن املوؤكد جداً ان اهلل �سبحانببه وتعاىل يعلم كل  �سيء،  
فهببو عّام الغيوب، وعليه فمببن املوؤكد جدا ان رب العزة 
يعببرف مببن هو الببذي ت�سبببب يف  ت�سببدر العببراق قائمة 
الدول الفا�سدة، حتى احتببل املرتبة ال�ساد�سة يف الف�ساد 
، اأو املرتبببة املئببة واحلادية وال�سبعببني يف �سلم النزاهة 
يف الت�سنيببف العاملببي ال�سنببوي الذي ت�سببدره املنظمة 
الدوليببة لل�سفافية،  تتقدمه الدول اال�سامية طيبة الذكر 
،ليبيببا وال�سببودان وال�سومببال و�سوريببا وتركمان�ستببان 
واأوزباك�ستببان ، وبذلك قدمنا �سورة كافية للب�رية عن 
�سلوكنا وحتملنببا امل�سوؤولية وتطبيق تعاليم ديننا الذي 
يحببث علببى الف�سيلة واالمانة وعمل اخلببري و�سعينا  اىل 
دار اخللببود االخرة بح�سن اخلامتة  بعببد ان نتخل�س من 
مقالببب الدنيا و نكد الدنيا واغببواء الدنيا ولزوجة الدنيا 
التي و�سفها االمام علي ابن ابي طالب ب)عفطة عنز( .

 فقببد �رعببت املنظمة الدولية منذ عببام 1995 باإ�سدار 
ن�ببرة دولية ملوؤ�ببرات الف�ساد يف عمببوم اأقطار العامل، 
معتمببدة على املقيا�س الذي �سممه اخلبري الدويل )جون 
غببراف( مببن جامعببة )با�سبباو(، وكان املقيا�ببس موؤلفببًا 
مببن )16( ا�ستفتبباًء، وع�ببر م�سوحببات �ساملببة جتريها 
املوؤ�س�سببات الرقابية املحايدة، هببي: جامعة كولومبيا، 
وحببدة اال�ستطبباع يف جمموعببة ايكونوم�سببت، وبيببت 
احلريببة، ووحببدة املعلومببات الدوليببة، واملعهببد الدويل 
للتنمية االإدارية، واللجنة االقت�سادية يف االأمم املتحدة، 
واملنتببدى االقت�سببادي العاملببي، وجمموعببة مر�سانببت 
الدوليببة، وا�ست�سارية املخاطببر ال�سيا�سية واالقت�سادية، 

ومركز بحوث ال�سوق االأوربية.
وبالطبع ت�سببدرت ثاثة ع�ر دولة عربية ا�سامية هذه 

القائمة بينها وطننا العزيز كما ا�رنا .
هببذه التقاريببر تعببد لببدى احلكومببات املحرتفببة مبثابة 
ورقببة عمببل ملراجعببة ا�سببباب االنتكا�سببة االقت�ساديببة 
او الق�سائيببة او املجتمعيببة وحتبباول جتبباوز املراتببب 
املتدنية يف التقارير املقبلة، اذن هي فر�سة لاإ�ساح، 
حيببث يتابببع العامل احوال الدول يف �ستببى ال�سوؤون ، اما 
بالن�سبببة لنببا يف العببراق والببدول العربية ، فبباأول ردود 
الفعببل اتهام تلك التقاريببر وم�سادرها بانها تعمل وفق 
اجنببدة خا�سببة وانهببا تعتمد علببى معلومات يببديل بها 

معار�سون هاربون مطلوبون للعدالة .  
يتلقببف اعببام الدولببة هببذه املعلومببة ويبببداأ بجر�سهببا 
وطبخهببا مببرارا وينتهي االمر عند هذا احلببد . يف الوقت 
الببذي يعد ذلببك امانة بيببد والة االمببر او امل�سوؤولني عن 

�سوؤون الباد والعباد.
يف عببامل اليوم ال ميكن الحد ان يكون م�ستورا بعيدا عن 
اعني االعام والرقابببة واالح�ساءات الدولية التي تقوم 
بهببا معاهببد القيا�س املحايدة وامل�سي�سببة على حد �سواء 
.واال�ستببباك مببع هذه التقاريببر والنتائج يعتببر مكابرة 
غببري جمديببة ، بديلهببا اعببادة تقييببم الواقببع ، واخلروج 
بنتائج وا�ساحات داخببل املوؤ�س�سات املعنية  اخلدمية 
او التعليميببة او الق�سائيببة او ملفببات حقببوق االن�سان .. 
لنحتفل يوما ما باننا هزمنا التقرير بالعمل واملراجعة 
والتغيببري، ال�سيما وان هنالك وظائف دعوية لدولنا غري 
وظائفها االدارية التقليدية، يحتمها الدين الذي يفرت�س 
ان يجعل من يت�سببدى للعمل العام قدوة ح�سنة، ي�سرتي 
اخرتببه بعفطببة العنببز ،  ي�سببرتي الببدار اخلالببدة بالدنيا 
البائببدة ،وان العببامل ينتظببر منببه �سرية تغببري االخرين 
بدخببول اآمببن لدولتببه ،واحببرتام مو�سوعببي لعقيدتببه ، 

وحتفظ له �سلوكه االمني.
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متابعة – الجورنال 

�الن ، وملتابع����ة �خر �مل�ستجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ساحة �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�سو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ص بن����ا، و�أي�سًا �لدخول �إىل �أي �سفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�س����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�سة، كما ميكنك م�ساركة �خلرب �أو �إعادة ن�سره على ح�ساباتك �خلا�سة 

على �سبكات �لتو��سل �الإجتماعي كالفي�سبوك 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
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