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بارك الفن��ان ح�صن الرداد عل��ى ح�صابه ال�صخ�صي 
عل��ى ان�صتك��رام ل�صديق��ه املق��رب الفن��ان عم��رو 

يو�صف بارتباطه بالفنانة كندة علو�ش.
 وكتب ح�صن الرداد تعليقًا مرحًا للغاية على �صورة 
جمع��ت بني عم��رو يو�ص��ف وكن��دة علو���ش ليقول 
ل��ه: "األف ملي��ون مربوك لأخوي��ا و�صديقي اجلدع 
وع�رشة العمر عم��رو يو�صف، فرحان ومب�صوط جدا 
ل��ك، ربنا يكرمك ويوفقك اأنت وكن��دة واإن �صاء اهلل 
هنولعه��ا يف الفرح". وانهال��ت التعليقات من قبل 
حمب��ي ح�صن الرداد ليباركوا بدورهم للفنان عمرو 
يو�صف على ارتباطه، كم��ا طالبه البع�ش اأن ين�رش 

�صوراً له  مع زوجته الفنانة اإميي �صمري غامن.

فيما يبدو اأن خرب احلكم على الفنان اأحمد عز باحلب�ش 
ث��اث �صن��وات، فتح الب��اب على م�رشاعي��ه ملزيد من 
ال�صائع��ات والتكهن��ات مب��ا �صوف يفعل��ه يف املرحلة 
املقبل��ة. ويف ذات ال�صي��اق، ذك��رت بع���ش امل�ص��ادر 
ال�صحفية اأن م�صدراً مقربًا من اأحمد عز قال اإنه يعتزم 
الهجرة خارج��ا اإىل اإحدى الدول الأوروبية، وذلك بعد 

انتهائه من ت�صوير فيلمه "اخللية".
ومل يت��م تاأكيد هذه الأخبار املتداولة من عدمها حتى 
الآن، خا�ص��ة واأن اأحم��د ع��ز ق��ام بالطع��ن يف احلكم 
ال�ص��ادر �ص��ده يف ق�صي��ة �ص��ب وق��ذف الفنان��ة زينة 
والت��ي ح�ص��ل فيها عل��ى حك��م  بال�صجن مل��دة ثاث 

�صنوات.

�صارك��ت الفنانة جنوى كرم حمبيها على �صفحتها 
الر�صمي��ة على الفي�صبوك ب�صور خا�صة من برنامج 
"Arabs Got Talent" يف مو�صم��ه اخلام�ش. 
واأطلت جن��وى كرم بلوك خمتلف حاز على اإعجاب 
حمبيه��ا حيث تخل��ت عن و�صات ال�صع��ر الطويلة، 
لتظه��ر ب�صعره��ا الطبيع��ي الق�صري م��ع اعتمادها 
عل��ى اإط��الت غاي��ة يف الأناق��ة، مثلم��ا عودتنا 
دومًا. وكتبت جنوى كرم تعليقًا على لوكها اجلديد 
لتق��ول: " ل��وك خمتل��ف َحبيت ك��ون في��ه اليوم"، 
لتنه��ال عليه��ا التعليق��ات من قبل حمبيه��ا الذين 
اثنوا على اإطالته��ا اجلديدة، موؤكدين لها اإنهم يف 

انتظار عر�ش احللقات بفارغ ال�صرب.

النجم��ة  ُيظه��ر  م�ص��ور  فيدي��و  مقط��ع  اإنت���رش 
اللبناني��ة مريي��ام فار���ش، خ��ال اإحيائها حفل 
اإم��ارة  يف  الكرمي��ة  العائ��ات  لإح��دى  زف��اف 
العني- الإمارات العربي��ة املتحدة، حيث تاألقت 
بف�صتان من ت�صميم رامي القا�صي ُنفذ خ�صي�صًا 
له��ا. مريي��ام تظه��ر يف الفيدي��و وه��ي ترق���ش 
على اإيق��اع اأغنيتها اخلليجية "غ��روك"، وتوؤدي 
ح��ركات عل��ى وق��ع هت��اف الكور�ش ب���"دوري 
الرق�ص��ات  يف  معروف��ة  حرك��ة  وه��ي  دوري"، 
اخلليجي��ة بال��دوران. وه��ذه لي�صت امل��رة الأوىل 
الت��ي تنت���رش فيه��ا مقاطع فيدي��و ملرييام وهي 

ترق�ش يف حفات الزفاف.
الذين  اال�شخا�ص  اأمام  الفر�شة  واإتاحة  االإبداع  اأجل  من  ال�شينمائي  للإنتاج  �شركتها   Piryanka Chopra �شوبرا  بريانكا  النجمة  اأ�ش�شت 

يرغبون يف اإي�شال اأفكارهم ور�شائلهم؛ وذلك حتت الفتة املهم�شني يف املجتمع والعمل �شمن فريق �شبابي.

ن���رشت املطرب��ة اأ�صال��ة �ص��ورة لإح��دى ال���رشكات العقارية يف 
دب��ي، وك�صفت اأ�صال��ة من خال تعليها على ال�ص��ورة اأنها قررت 
ال�صتثم��ار وقع اختيارها على دبي، واأنها و�صعت كل اأموالها يف 
هذا ال�صتثمار، م�صرية اأنها على مدار 10 �صنوات، لكنها مل تك�صب 
�صوى ق�صايا مقامة �صدها من قبل ال�رشكة. وك�صفت اأ�صالة خال 
تعليقه��ا عن ا�صم ال�رشكة، حيث كتب��ت " حني قررت ال�صتثمار مل 
اتردد حلظة يف اختيار دبي كونها دولة ا�صتقرار و قانون و مناخ 
عظي��م لا�صتثمار و بلد افتخ��ر مبناف�صتها للدول العظمى، اخرتت 
�رشكة داماك �صاحبة العانات الرتويجية الهم لا�صتثمار و قد 
ا�صتثم��رت معهم كل ما اأملك متاأمل��ًة نتيجة هذا و على مدار ع�رش 
�صنوات حتى هذه اللحظة مل اك�صب �صوى الق�صايا املرفوعة �صدي 
من قبل ا�صطول املحامني اخلا�ش بهم ، ومعي عدد من الأ�صدقاء 

وغريهم ممن يعانون من هذه ال�رشكة مااأعاين .

ن���رشت الفنانة م��ي حريري �ص��ورة رومن�صية جمعته��ا بطليقها 
املو�صيق��ار الراح��ل ملح��م ب��ركات، معلق��ًة: "احل��ب احلقيق��ي ل 
مي��وت". وتعي�ش حريري يف حزن عميق من��ذ وفاة الفنان القدير 
من��ذ ودعته وهي تلوح بيده��ا يف وداعه اثن��اء جنازته. وكتبت: 
"ينادي��ك م��ا زرعته بداخل��ي، انتظر.. اتطمئن، فاأن��ا على الوعد 
والعه��د حتى وان كان قلب��ي ُيحت�رش... يليق لك ان تعي�ش عمرين 
ب��ل الف ده��ر.. حبك احلن��ون وفن��ك باإخا�صك املت��وج بالوفاء 
ي�صتحي��ل ان يندثر فهو ت��اج للعامل اجمع ففيه اإباء العظماء وجل 
املل��وك املبتج��ل.. يف دم��ي يف الع��روق احلانك العذب��ة. كلماتك 
الدافئة تنب�ش مع القلب.. وجتعل دقاته ترانيم تعك�ش على وجوه 
املاي��ني الفرحة وال�صعادة.. قليل هي عنك خواطري وا�صعاري او 
حت��ى دواوي��ني النرث ل ترتاأ�ش الأق��ام ول ال�صطور تخت�رش لبيك 
ما حييت ذكراك عقول الب�رش.. باملجد دام ظلك وان رحل اجل�صد."

عرف تاريخ ال�صينم��ا امل�رشية جنمات ت�صدرن »الأفي�صات« 
وحقق��ن درج��ة عالي��ة م��ن النج��اح، مثل ليل��ى م��راد التي 
حملت معظم اأفامها ا�صمه��ا، و�صيدة ال�صا�صة العربية »فاتن 
حمامة« التي اأ�صهم��ت ب�صكل كبري يف �صياغة �صورة جديرة 
بالح��رتام ل��دور ال�صي��دات يف ال�صينم��ا العربي��ة من��ذ ع��ام 
1940 وحتى 1996 تاريخ اآخر اأفامها. كما ملعت �صعاد 
ح�صني »�صندريا ال�صا�صة« املمثلة ال�صاملة غناء وا�صتعرا�صا 
ومتثي��ًا، فقدم��ت منوذج��ا فنيا مل يتك��رر ثاني��ة رغم كرثة 
املحاولت، ثم يف وقت تال ظهرت البطولة الن�صائية على يد 
ي�رشا وليلى علوي واإلهام �صاهني. ومع بداية الألفية اجلديدة، 
ب��داأ اعتماد املنتجني على النجوم ال�صباب وتراجعت البطولة 
الن�صائي��ة اإىل ال��وراء، ومل تظه��ر منه��ا اإل اأعم��ال قليلة على 
ف��رتات متباع��دة، وبع��د اأن ق�صينا �صنوات طويل��ة ن�صكو من 
غياب الأدوار الن�صائية ب��داأت تعود مرة اأخرى على ا�صتحياء 

يف عام 2009 مع منى زكي وفيلم »احكي يا �صهر زاد«.
وموؤخ��را، �صه��دت ال�صاح��ة الفني��ة ع��ودة قوي��ة للبط��ولت 
الن�صائي��ة واأغلبها ت��دور حول املراأة وتلع��ب بطولتها، ورغم 
اأن ه��ذه التج��ارب مل حتق��ق النجاح املطلوب ب��دور العر�ش 
ال�صينمائ��ي، كفيل��م »نوارة« للفنانة من��ة �صلبي وقدرات غري 
عادي��ة للفنان��ة جن��اء ب��در، وفيل��م »قب��ل زحم��ة ال�صيف« 
للفنان��ة هنا �صيحة، اإل اأنها م�صتم��رة وتزداد. اأما اآخر جتربة 
ن�صائي��ة فه��ي فيل��م »ي��وم لل�صت��ات«، ال��ذي مل يعر���ش بعد 
ب��دور العر�ش ال�صينمائ��ي، ولكن مت عر�ص��ه �صمن فعاليات 
مهرج��ان القاه��رة ال�صينمائي الذي اأ�ص��دل ال�صتار عليه اأم�ش 
»اخلمي���ش«، و�صارك يف بطولته عدد كبري من النجمات وهن 
اإلهام �صاهني، ونيللي كرمي، وهالة �صدقي، وناهد ال�صباعي، 
ورج��اء ح�صني، اإ�صافة اإىل النجوم حمم��ود حميدة، وفاروق 
الفي�ص��اوي، واأحم��د الفي�ص��اوي، واإي��اد ن�صار، واأحم��د داود، 
تاألي��ف هناء عطية واإخراج كاملة اأبو ذكري، وتدور الأحداث 
يف ح��ي �صعب��ي بالقاه��رة، اإذ يخ�ص�ش مرك��ز ال�صباب يوما 

خا�صا لن�صاء

احل��ي يف حمام ال�صباحة، ومع اإقب��ال الن�صاء والفتيات على 
ا�صتخ��دام احلم��ام، تت��واىل �صل�صل��ة م��ن الأح��داث التي تغري 
نظرته��ن لأنف�صهن. واأما عن التج��ارب امل�صتقبلية للبطولت 
الن�صائي��ة، ت�صتع��د الفنانة »نيلل��ي كرمي« لت�صوي��ر فيلم من 
بطولته��ا ويحم��ل ا�ص��م »دكر ب��ط« مب�صاركة حمم��د ممدوح، 

واأحمد ح��امت، ولطف��ي لبي��ب، و�صيناريو 
وح��وار اإينا�ش لطف��ي، وي�رشف على 

ور�ص��ة ال�صيناري��و وائ��ل حم��دي، 
وتظه��ر  عل��ي،  حمم��د  واإخ��راج 
وق��د  كومي��دي،  ب�ص��كل  نيلل��ي 
خا�صت من قب��ل الكوميديا مع 

الفن��ان ه��اين رم��زي يف فيل��م 
»غبي من��ه فيه« وحق��ق جناحا 

مدويا يف وقت عر�صه.
اأو�صك��ت الفنان��ة حوري��ة  كم��ا 

فرغل��ي عل��ى النته��اء م��ن 
ت�صوير فيلم »طلق �صناعي« 
الت��ي تقوم ببطولت��ه، متهيدا 

اأعي��اد  يف  لعر�ص��ه 
���ش  ي�صما لكر ا
الع��ام  ومطل��ع 

اجلديد.
»طل��ق  فيل��م 

 » ع��ي �صنا
ك  ر ي�ص��ا

يف بطولته ماجد الكدواين 
وم��ي ك�ص��اب وبيومي 
فوؤاد، العمل من تاأليف 

حمم��د خال��د و�صريين دي��اب، واإخ��راج خالد دي��اب، وتدور 
اأحداث��ه حول زوج��ني يذهبان للح�صول عل��ى تاأ�صرية ال�صفر 
اإىل اأمري��كا ولكن يتم رف�صهما وحتدث الكثري من املفاجاآت 
بع��د ذلك. وي�صهد هذا العام اأي�صا عودة الفنانة مريفت اأمني، 
الت��ي تاألق��ت يف ف��رتة ال�صبعيني��ات ل��اأدوار البطولي��ة من 
خال فيل��م جديد يحمل ا�صما موؤقتا وه��و »ممنوع القرتاب 
اأو الت�صوي��ر« ويدور يف اإطار كومي��دي حول عائلة يتعر�ش 
اأفراده��ا لكث��ري م��ن املواق��ف الكوميدي��ة، وي�صارك يف 
البطول��ة ي�رشا الل��وزي، وبيومي ف��وؤاد، وحممد لطفي، 
واإخ��راج روماين �صع��د. وتدخل يف املناف�ص��ة الفنانة 
رانيا يو�صف، التي تخو�ش اأوىل بطولتها ال�صينمائية 
بفيلم يحمل ا�صم »�صندوق الدنيا« من تاأليف واإخراج 
عماد البهات، وي�صارك يف البطولة فاروق الفي�صاوي، 
وعابد فهد، واأحمد وفيق، واأحمد فوؤاد �صليم، واملغربية 
جيه��ان خلي��ل، وال�صوري جهاد �صعد. ع��ن ظاهرة عودة 
البطول��ة الن�صائي��ة بق��وة يقول الناق��د الفني 
ط��ارق ال�صناوي: » ِ البطول��ة الن�صائية مل 
تغب ع��ن ال�صا�صة ولدينا جتارب حديثه 
كفيل��م )ن��وارة( و)قدرات غ��ري عادية( 
و)اللي اخت�صوا مات��وا( و)اأ�صوار القمر( 
جمعيه��ا بطولت ن�صائي��ة، ولكن الذي 
اأدى لختفاء النجمة الن�صائية القادرة 
على اجلذب اجلماهريي، واختفاء اي�صا 
حتقي��ق اليرادات ال��ذي كان يحدث يف 
اي��ام الزم��ن اجلمي��ل بداي��ة م��ن اعمال 
ليلى مراد م��رورا بفاتن حمامة و�صعاد 
ح�صن��ي و�صادي��ة ويرى ال�صن��اوي انه 
لك��ي ن�ص��ل اىل تل��ك املعادلة لبد 
ان يك��ون هناك حماولت ن�صائية 
كث��رية ت�ص��ل اىل مئ��ة حماول��ة 
دفع��ة واحدة كي تع��ود النجمة 
قادرة على اجل��ذب اجلماهريي 

مثل اجليل املا�صي .

بغداد

18        2 
م�صتنق��ع  البداي��ة..  اإىل  "ع��ودة  عن��وان  حت��ت 
ا�صت�صاحن��ا"، كت��َب املحل��ل ال�صيا�ص��ي الأمريكي 
"ج�ص��ن راميون��دو" تقري��راً مهم��ًا ن���رشه موق��ع 
يف  احل��رب  تط��ورات  يتاب��ع  وور" ال��ذي  "اأنت��ي 
الع��راق ب�ص��كل يوم��ي وبالأرقام. يق��ول راميوندو: 
"كم��ا ح��ذرت يف �صيف ع��ام 2004، لقد دّمرنا 
اإىل  الأق��ل  ق�ّصمن��اه يف  موح��دة،  كدول��ة  الع��راق 
ثاث��ة اأجزاء، ورمب��ا اأكرث.. وامل�صكل��ة الأكرث ق�صوة 
اأّن ه��ذا البلد لن يعي�ش موح��داً ثانية"! هذا الكام، 
يق�صعر له الب��دن، وحتزن له النف�ش، وترتفع ب�صببه 
درج��ة الكاآب��ة اإىل ذروتها، لكْن م��ا يف اليد حيلة، 
فالأم��اين �صيء، واحلقائق عل��ى الأر�ش �صيء اآخر. 
و�ص��واء ر�صينا اأم مل نر�َش، ف��اإّن املحلل ال�صيا�صي 
الأمريك��ي يوؤكد قوله: "يف البدء كان العراق جمّرد 
خط��وط عل��ى اخلارط��ة ر�صمته��ا وزارة اخلارجية 
الربيطاني��ة". واأ�ص��اف "فيما بع��د ا�صتطاع نظام 
�ص��دام وبالقوة ا�صتمرار العراق مع��ًا لفرتة طويلة، 
لك��ّن الأم��ور مل ت�صتمر حتى النهاي��ة"! فهل الطبقة 
 ،2003 البل��د من��ذ �صن��ة  الت��ي تق��ود  ال�صيا�صي��ة 
حري�ص��ة بن�صب��ة ول��و �صئيل��ة عل��ى بق��اء الع��راق 
موحداً، القادة الأكراد ل ينفكون عن تاأكيد رغبتهم 
ب�اإن�ص��اء دولة م�صتقلة، ي�صبقها ا�صتفتاء �صعبي كما 
اأعلن رئي���ش الإقليم م�صعود الب��ارزاين، كا�صفًا عن 
"حتذي��ره" م��ن اأن اأية اأر�ش ُي�صف��ك من اأجلها دم 
كردي ل��ن يتم التن��ازل عنها. وهن��اك اأي�صًا رغبة 
جاحم��ة ب�اإن�صاء"اإقليم �صني"، لي�ش هناك ما مينع 
يف امل�صتقب��ل م��ن �ص��دام كل ه��ذه الأط��راف على 
هام���ش الأر���ش والرثوة وامل�صال��ح، كما ل يغرب 
ع��ن ب��ال املحلل��ني اإمكانية حت��ّول ه��ذه الأقاليم 
اإىل "دوي��ات" تابع��ة ذليل��ة لهذا الط��رف اأو ذاك! 
منط��ق التحولت يف البلد، وم��ا يجري حوله يوؤكد 
اأّن جمي��ع الأطراف الدولية والإقليمية لها م�صلحة 
يف "متّزق العراق"، واجلميع اأي�صًا �صريحب بن�صوب 
اأي ح��رب، طائفية، اأو عرقي��ة، اأو على الأرا�صي، اأو 
عل��ى الرثوات النفطي��ة، اأو لأ�صب��اب يختلقونها اإْن 
مل تك��ن موج��ودة! نحن ن�صع��ر اأن "عام��ة ال�صعب" 
الآن اأك��رث وعي��ًا واإميانًا بوحدة الع��راق واإخا�صًا 
مل�صال��ح البلد من قياداتها ال�صيا�صية التي انحطت 
به��ا "النفعي��ة" اإىل اأدن��ى درك. ومل ت�صتطع مرحلة 
امت��دت لأكرث من عقد اإفراز "فئة م�صحية"، نزيهة، 
متح�ص�ص��ة لآلم الفق��راء وامل�رّشدي��ن والنازح��ني 
وامل�صحوق��ني الذي��ن تفت��ك بهم احلاج��ة واملر�ش 
والع��وز لكل �ص��يء، حتى لدفء موق��د يف �صتاء، اأو 
لكاأ�ش ماء باردة يف �صيف. ب�رشاحة: �رشنا ن�صمع 
بني النا�ش من يقول: دعونا "نتاأقلم"، دعونا نع�ْش 
يف "كانتون��ات" طائفية اأو عرقية اأو خرافية. رمبا 
دّلتن��ا التجرب��ة حينئ��ذ اإىل حقائق جدي��دة. ورمبا 
ينتهي الت�صابق الفني بني الطبقات ال�صيا�صية التي 
�صتحك��م الأقالي��م اإىل "معيار" يك�ص��ف طبيعة كل 
طبقة ومدى نزاهتها وحكمتها يف حتقيق م�صالح 
النا���ش. الفرتا���ش �صعب "الآن".. فق��ط الآن، لكّن 
الأيام تن�صح جديده��ا دائمًا، وتدور حادلتها بكل 
م��ا يوؤدي اإىل التغي��ري. واإل من كان - قبل ع�رشين 
�صن��ة مثًا - يت�صّور اإمكانية كل ما حدث بعد �صنة 
2003. ل نريد – باأي �صكل من الأ�صكال -العودة 
اإىل م�صتنق��ع البداية. واأي تغيري باحلوار ومن دون 
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متابعة - الجورنال

االن , وملتابع����ة اخر امل�شتجدات التي تظهر عل����ى ال�شاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا, واأي�شًا الدخول اإىل اأي �شفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�شة, كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل االإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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