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ك�شفللت �ملمثلللة �مل�رصيللة مريفللت �أمللن، خللال 
�طالتها، �شمللن برنامج "�لليلللة دي" مع �لفّنانة 
�أروى عللن عللدد �أزو�جهللا، معلنًة �أّنهللا تزّوجت من 
"�لفنللان �ل�شللوري موفللق بهجللت.. كنللت �شغرية 
وبهللرين بكامه �حللو". و�رّصحللت �أّننا "مّثلنا معًا 
يف �أحللد �لأفام، ثللم حدث بيننا جتللاذب، وو�فقت 
علللى �لزو�ج منلله رغم �عرت��ض �أهلللي، بل �شّممت 

على ذلك، ولكّنني ندمت يف �لنهاية." 
و�أ�شللارت مريفت �ىل �أّنها "مل �أ�شتطع �ل�شتمر�ر يف 
هذ� �لللزو�ج، فقللد ن�شبللت بيننا �خلافللات �لكثرية 
�لتللي ��شتحالللت معها هذه �لزيجللة فانف�شلت عنه 

بعدها".

مل يتمالللك �لفنان ق�شي خويل نف�شه بعد �أن قدمت 
�ملت�شابقللة �ل�شورية لينللد� جامو�ض عر�شللًا موؤثر�ً 
عللن �حلرب يف �شوريا و�لعامل �لعربي، وذلك خال 
 Arab" م�شاركتهللا يف جتارب �لأد�ء يف برنامج

."Casting
وبعللد �أن �نتهللت �ملت�شابقللة لينللد� جامو�للض مللن 
عر�شهللا، وقف لها كًا من ع�شوي �لتحكيم ق�شي 

خويل وبا�شل خياط حتية لها
وكانللت لينللد� جامو�للض قللد تعر�شللت للقن�ض يف 
�ملللرة �لأوىل �لتي قدمت فيهللا �ملونولوج �خلا�ض 
بها يف معهد �لفنون �مل�رصحّية، ثم �أ�شيبت باأربع 

�شظايا يف �ملرة �لثانية من تقدميها يف �ملعهد.

   ق�شللت حمكمللة م�رصيللة، برف�للض معار�شللة 
�لفنللان �مل�للرصي �أحمللد عللز على حكللم حب�شه 
بتهمللة �شللب وقللذف �لفنانللة �مل�رصيللة زينللة، 

و�أيدت �حلكم.
و�شللدر �حلكم غيابيًا، حيللث مل يح�رص عز �أمام 

هيئة �ملحكمة.
وكانت حمكمة جنح مدينة ن�رص، ق�شت بحب�ض 
�لفنان �أحمد عز 3 �شنو�ت بتهمة �ل�شب و�لقذف 
و�لت�شهللري بالفنانللة زينللة، وتغرميلله 15 �ألف 
جنيلله، بعللد �أن �أقام دفاع �لفنانللة زينة دعوى 
�أمام حمكمة �جلنح يتهللم فيها عز ب�شب وقذف 

موكلته و�لإدعاء عليها كذبًا و�لت�شهري بها.

   و�شللل �ملطللرب �مل�للرصي حممللد حماقللي �إيل مدينة 
نيويللورك ل�شتام جائزة "بج �أبل" كاأح�شن مطرب يف 
�ل�للرصق �لأو�شط لعام 2016، وذلللك عن �ألبومه �لأخري 
"عمللري ما يغيب"، �لذي ح�شل علللى �أكرث �لألبومات 

حتميًا من خال تطبيق itunes �لعاملي.
و��شتقبللل حماقللي باملطللار �مل�شوؤولن عللن مهرجان 
"بللج �أبل"، �لذين �شيقيمون له حفل ع�شاء، على �رصف 
ح�شوره، علللى �أن ي�شتلم جائزته يف �حتفالية خا�شة، 
يذكللر �أن حماقللي ��شطحللب معه يف رحلتلله �لإعامي 
ممدوح مو�شى و�ملخللرج �ل�شاب نور مو�شى، �لذي ظهر 
معلله يف كليبه �لأخري "مللا با�ض"، �لللذي مت ت�شويره 

يف رومانيا.
اختارت املمثلة ال�ضهرية اأمبري هريد اليوم العاملي للق�ضاء على العنف جتاه املراأة للتحدث عن جتربتها ال�ضخ�ضية ك�ضحية للعنف املنزل، وقالت: "الكثري من العار يرتبط 

بهذه الت�ضمية... فالكثري من الن�ضاء يتعّر�ضن للعنف.. وعندما يحدث يف منزلك، خلف اأبواب مغلقة، مع �ضخ�ص حتّبه.. ل يكون الأمر اأبدًا بهذه الب�ضاطة".

ح�شمللت �لنجمة حورية فرغلي موقفها مللن �مل�شاركة مبارثون در�ما 
رم�شان 2017 ، وتعاقدت بالفعل مع �رصكة نيو�شين�رصي على بطولة 
م�شل�شللل جديللد بعنو�ن "برمللود�"، مللن دون �أن ُيعلن بعُد عللن �أ�شماء 
جنللوم �مل�شل�شل، ريثما تنتهللي جل�شات �لتح�شري مللع �ملخرج ح�شن 
�شوكللت. حوريللة �أعلنللت بنف�شها عرب في�شبللوك �أنها ب�شللدد �مل�شاركة 
يف جل�شللات ور�شة قللر�ءة �ل�شيناريو متهيد�ً لبللدء �لت�شوير، يف �لوقت 
�لذي تقوم فيه بعقد جل�شات خا�شة مع �لإ�شتايل�شت لتحديد �ملاب�ض 
و�لك�ش�شو�ر�ت �خلا�شة بال�شخ�شية. عنو�ن �مل�شل�شل يوحي �لغمو�ض 
ن�شبة ملثلث �لرعب �ل�شهري "برمود�"، فيما �لأمل معقود على ��شتثمار 
جنللاح حورية يف م�شل�شلهللا �ل�شهري "�شاحرة �جلنللوب". �لتفا�شيل ل 
تللز�ل جمهولة، خ�شو�شًا �أّن �لعمللل بالكامل يخ�شع لور�شة �شيناريو، 
وهللي �لظاهللرة �لأبرز يف در�مللا رم�شللان 2017، بعد �أن جلللاأ �أكرث 

�لنجوم و�ملخرجن لور�ض �لكتابة مع �ملوهوبن �جلدد.

�أثارت �لتغريدة �لتللي وجهتها �لفنانة �أ�شالة  �إىل �لفنانة 
مايللا دياب �لكثللري من �ل�شتغللر�ب و�ل�شتهجللان، ب�شبب 
�لتناق�للض �لو��شللح يف مو�قفها حول �شللوت وغناء مايا 

دياب.
فقللد �شبللق لأ�شالللة �أن غّردت منتقللدة مايللا وغناءها، �إذ 
كتبت: "مغنية بحبهللا على �مل�شتوى �ل�شخ�شي ب�ض تغني 

لأ لأ لأ مو معقولة �شو هاجلر�أة بهاخلطوة".
كمللا كتبللت يف تغريللدة ثانية: "وعاملللة �ألبللوم �حللوة!!!! 

�شينغل و�رحمي هالأمة".
تغريللد�ت �أ�شالة �ملتناق�شة حول غنللاء مايا دياب، �لتي 
حتّولت من �ل�شلبللي �إىل �لإيجابي، جعلت �لبع�ض يت�شاءل 
بالقول: "هل ميكن �أن جتتمع �لفنانتان يف �لفرتة �ملقبلة 

يف دويتو غنائي م�شرتك"؟

فنللان عر�قي بغد�دي معروف بب�شمته يف عامل �لفن ترجم 
مللا بالذ�كرة من �غان و�مثال و�بيللات بقلم �جلاف و�لو�ن 
�شتللى وحاول عللن طريق هذه �للللو�ن �ن يجللذب �مل�شاهد 
لتقبللل �لفللكار �لتللي يقدمهللا يف لوحاته باأ�شلللوب جميل 
خا�للض به �نلله �لفنان رحيللم �ل�شيد �لذي عرفنللا عن نف�شه 

وفنه يف هذ� �حلو�ر .
-من هو رحيم �ل�شيد.

رحيم حمود حممد �ملو�شوي.
فنللان عر�قي �لأ�شول �لعائلية مللن حمافظة و��شط. مو�ليد 
1964بغد�د مدينة �ل�شعلة. متزوج ويل بنت و�أربعة �أولد.

خريج �عد�دية �شناعة 
ولكللوين من �ملوهوبن مت قبويل يف كليللة �لفنون �جلميلة 
ق�شم �لفنون �لت�شكيلية فرع �لر�شم بعد �جتيازي �ختبار يف 

�لكلية وع�شو نقابة �لفنانن 
ورئي�ض موؤ�ش�شة هو�ج�ض للثقافة و�لفنون.

-متى بد�أت لديك موهبة �لر�شم..
منذ �شغري و�نا �أهوى �لر�شم قبل �ن �دخل �ملدر�شة قبل �ن 
�م�شللك �لقلم حيث بد�أت �تفنن بعمل منللاذج من �حليو�نات 

مبادة �لطن.
يف هذه �لفرتة �نتبه �خي �لكبري �ل�شيد كرمي حمود..

 �أتذكر �ح�رص يل حجرة من �لطن �لنا�شف وعملت بها �ول 
عمللل نحتي هو ملوية �شامر�ء �لتي كنت �أجد �شورتها على 
غللاف دفاتللر �خي �ملدر�شيللة يف تلك �لفللرتة. بعد دخويل 

�ملدر�شة �حببتها �أكرث
ومتيللزت بن �لطللاب كوين �ر�شللم و�أخذت �أ�شللارك يف كل 
�لن�شاطللات �ملدر�شيللة ور�شللم �لن�للرص�ت �ملدر�شيللة يف تلك 

�لفرتة وكل در�ض به ر�شم كنت �أمتيز به.
-ماهي �لأدو�ت �لتي ت�شتخدمها بالر�شم ؟

يل �أ�شلوب �نفرد به عن باقي �لفنانن ..
كل يعللرف �ن �لر�شللام ي�شتخللدم بالر�شللم �لألللو�ن �لزيتيللة 
و�ملائيللة �نا جعلللت يل �أ�شلوب خا�للض وب�شمة مل ي�شبقني 
�أحللد بها هللي �لر�شم و�لتلويللن باأقام �جلللاف �مللونة منذ 
1999 وباأحجللام كبللرية و�أهللم مللا مييز �لر�شللم باأقام 
�جلللاف هو �لدقللة �ملتناهيللة يف عمليللة �لر�شللم و�شعوبة 
�لتعامللل معهللا كونها ل متلي م�شاحللات و��شعة و�لأخطاء 

ي�شعللب ت�شحيحهللا لكن حبللي للر�شللم جعلني �بللدع بهذ� 
�لأ�شلوب..

-ماهي �ول لوحة ر�شمتها؟
منللذ �شغري �شاهدت متثيلية عر�قية بالتلفزيون بالأبي�ض 
و�ل�شللود ��شمهللا "فدعللة" بهللا مقطع �شللل يف ذهني وهو 
وفاة �أحد �ل�شيوخ ومت ت�شييعه ويديه خارجة من �لنع�ض �ي 
�نه توفى ومل ياأخذ �شيء معه ر�شمتها �كرث من مرة وكانت 
من �شمن م�رصوع �لتخرج من كلية �لفنون ر�شمتها بالزيت 

وبعدها ر�شمتها باأقام �جلاف.
وبعدها ر�شمت �حلكمة و�ملثل �ل�شعبي �ىل �ن متيزت بر�شم 

�أبيات �شعرية وخا�شه �لأ�شعار �لغنائية .
و�فتخللر بكوين ر�شمت 11 لوحللة ��شميتها ق�شة عا�شق �بد�أ 

بها �غنية لفوؤ�د �شامل 
وبعدهللا يا�للض خ�للرص 3�غللاين وح�شللن نعمللة و قحطان 
�لعطللار وكاظم �ل�شاهر و�شعدون جابللر لذلك وجدت نف�شي 

�أنتمي �إىل �ملدر�شة �لر�شالة.
وبعدهللا يل �أ�شلللوب �لفنان رحيم �ل�شيللد وهو يف كل لوحة 

جتللد خليط مللن �ملد�ر�ض �لفنيللة بعمل و�حد جتللد �لو�قعية 
و�لتعبرييللة و�ل�رصياليللة و�لرمزيللة وكذلللك ر�شللم �لكلمات 

بطريقة جديدة.
-هللل تاقي دعللم من جهللة معينللة كونك رئي�للض منظمة 

هو�ج�ض للثقافة و�لفنون �م تعتمد على جهدك �خلا�ض ؟
مل �أجللد دعللم مللن �ي جهللة تذكر �ي جهللة ثقافيللة �و فنية 
حكومية وغري حكوميللة حيث نظمت �شتة معار�ض خا�شة 

بي ..
فقللط كان �حلافللز و�لدعللم و�إعجللاب �لنقللاد و�لعامين 

و�جلمهور �أعمايل �لفنية لكونه مدر�شة و�أ�شلوب خا�ض.
لذلك قررت تاأ�شي�ض موؤ�ش�شة هو�ج�ض �لثقافة و�لفنون �نا

و�ملهند�للض �ل�شيللد عمللار �شللاح مهللدي �حلكيللم و�لفنانة 
�لت�شكيلية �ل�شيدة �أ�شيل د�ود �شلوم.

�ملوؤ�ش�شللة جمتمللع مللدين ت�شللم جمموعللة مللن �لر�شامللن 
و�ملثقفللن مللن كل �ملحافظللات �ملوؤ�ش�شللة ل ترتبللط باأي 

موؤ�ش�شة �و جهة حكومية �و �شيا�شية 
- ماذ� تقدم موؤ�ش�شتكم للفنانن ؟

تف�شللح �ملجللال خلرجللن كليللة �لفنللون ومعاهللد �لفنللون 
�جلميلللة و�ل�شبللاب �ملوهوبللن و�إعطائهللم حللق �مل�شاركة 
يف �ملعار�للض �لتللي تنظمهللا �ملوؤ�ش�شللة يف بغللد�د وجميع 

�ملحافظات..
وتدعللم �لفنللان �ملتميللز بتنظيللم معر�للض خا�للض بلله من 
حيللث تنظيللم �لقاعدة وطبللع �لفولدر�ت و�شهللادة تقديرية 
ودرع �لإبللد�ع من هو�ج�ض و�لتن�شيق مع �لقنو�ت و�لإعام 
لتغطيللة �ملعر�ض. كل فنان نظمت للله معار�ض خا�شة به 

�ثنان يف وز�رة �لثقافة
و�ثنللان يف قاعة جو�د �شليللم يف �ملركز �لثقايف  �لبغد�دي 
يف �شللارع �ملتنبي ومعر�ض يف جامعة بغد�د ومعر�ض يف 

مقر �لأمم �ملتحده يف بغد�د.
 -حدثني عن م�شاركاتك �خلارجية ؟.

�مللا �ملعار�للض �لتللي نظمتهللا موؤ�ش�شللة هو�ج�للض للثقافة 
و�لفنللون منللذ تاأ�شي�شهللا يف 2012 حلللد �لن �كللرث مللن 
70معر�للض توزعت يف �ملحافظات �لعر�قية كافة تقريبا 
ويف �جلامعللات �لعر�قيللة يف بغللد�د ويف وز�ر�ت عر�قيللة 
وفنللادق خم�للض جنللوم ....و�أهمها يف �لب�للرصة 5 معار�ض 
ويف بابللل 2ويف كربللاء 5 ويف جنف 4 ويف بابل 2 ويف 

�ل�شماوة و�حد و�ل�شهر �ملقبل يف �لنا�رصية.

بغداد
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 وأشياء أخرى!

صالح الحمداني 

في أمان 
الله

مللن  ي�شتفيللدون  �شيا�شيللون  هنللاك  د�م  مللا 
�لنق�شامللات �لعرقيللة و�لطائفية يف �لعللر�ق فلن 
ن�شللل �ىل م�شاحلللة وطنيللة - تاريخيللة �أو غللري 
�أو  �لعر�قللي،  �ملجتمللع  �أفللر�د  بللن   - تاريخيللة 
بللن �ل�شيا�شيللن �لعر�قيللن مبختلللف عرقياتهم 

ومذ�هبهم وتوجهاتهم، على �لأقل.
�ل�شيا�شي )�ليميني( ل ز�ل هو �ملطلوب يف )�شوق( 
�لنتخابات �لوطنيللة و�ملحلية، وهو لي�ض بحاجة 
لأمللو�ل طائلللة، ول �إىل برنامللج �نتخابللي قابللل 
للتطبيللق، مللا عليلله �شللوى )�لنفللخ( يف توجهات 
)�جلماهللري �لهادرة( �ملغ�شولللة �لأدمغة، و�لتي ل 
تللرى �أبعد من �لق�ش�للض �لتاريخيللة، و�إىل �ل�شعور 
�ملتنامللي باأن )�لأخر �ملختلللف( يريد حموها من 
�لتاريللخ و�جلغر�فيا و�لتعد�د �لعللام لل�شكان �لذي 

ل نعلم متى �شينجز!
***

�لتمويللل،  "�ل�للرصق �لأو�شللط" �ل�شعوديللة  جريللدة 
�لعربية �لللكادر، �للندنية �ل�شتقللر�ر، تلقت �شفعة 
قويللة يف م�شد�قيتهللا، و�شللوء ردة فعللل رئي�للض 

حتريرها �أفقدته من�شبه بقر�ر �شيا�شي و��شح.
�شغللط �ل�شللارع �لعر�قللي، و�شغللط ن�شطللاء مو�قع 
�لتو��شللل �لجتماعللي جنللح يف هللز كيللان هللذه 
�ل�شحيفة )�خل�رص�ء( �لتي فقدت من وزنها �لكثري 

منذ حرب )�لأخوة �لأعد�ء( يف �شوريا.
و�إذ� �إ�شتمللر �ل�شغط �حلكومي �شللد هذه �ل�شحيفة 
�لبللارزة عربيللا وعامليللا، ف�شن�شللل - رمبا - �ىل 
حكللم ق�شائللي بتعوي�ض كبللري، �شيق�شللي  عليها، 
حتللى �خلا�ض من حللرب �ليمللن وبالتاأكيد حرب 

�شوريا.
***

ل تبقللى جامللد�ً يف مكانللك، وتلللوك ذ�ت �لأفكار 
�لتي ت�رّصبت بها منذ بد�يات وعيك �لأوىل. 

�إقللر�أ، �إبحللث، تنّقللل، ناق�للض، وتو�شللل للحقائللق 
و�لإجابات بنف�شك، و�إخترب م�شد�قيتها كلما كان 

ذلك ممكنًا.
مل تخلللق لكللي تاأخللذ �لأفللكار جاهزة، حللاول �أن 
ت�شتخللدم �أكللرب عدد ممكن مللن �ملئة مليللار خلية 
�لتي يتكون منها دماغك، ودماغ �لربت �أن�شتاين، 

ودماغ �شتيڤن هوكينج، ودماغ كرمي عالوجه!
***

"�لللزو�ج �أخللذ من عمللري و�أعطاين حيللاة" هكذ� 
�لدكتللور  �ملللزو�ج  �حلجللازي  �ل�شعللودي  يقللول 
�إبر�هيللم، �ملكنى ب "�أبللو �أ�شيل" بعللد زو�جه من 
57 �مللر�أة خللال 40 عامًا، �إمتللد �أحد �لزو�جات 

ملدة 32 عامًا، و�آخر لن�شف �شاعة فقط ل غري !
ل ز�ل �أبللو �أ�شيللل �ملحظللوظ هللذ�، يتلقللى �شيللًا 
مللن طلبللات �لللزو�ج، بعللد �أن و�شل مقطللع فيديو 
للقللاء معلله، ي�رصح فيه )معاناتلله( �ىل 12 مليون 

م�شاهدة !
***

وبعيد� عللن �ل�شيا�شة، وقريبًا مللن �ل�شعر، و�للحن، 
و�لطرب، يقول �ل�شاعر بدر �لدين، ويقول �لرحابنة، 

وتقول فريوز:
�أ�شرتد يدي �أن  "ن�شيت من يده 

طال �ل�شام وطالت رفة �لهدب"

يف �أمان �هلل
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حوار – هيفاء القره غولي

الن ، وملتابعة اخر امل�ض����تجدات التي تظهر على ال�ض����احة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا، واأي�ض����ًا الدخول اإىل اأي �ض����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ض����ًا كتابة اآرائك اخلا�ض����ة، كما ميكنك م�ضاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ضره على ح�ضاباتك اخلا�ضة 

على �ضبكات التوا�ضل الإجتماعي كالفي�ضبوك 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

ً

رحيم السيد: لي أسلوب أنفرد به عن االخرين و"فدعة" أول لوحة تأثرت بها 


