
لجين تنفي الشائعات

باميال الكيك تثير الجدل 

الحالني يعود إلى روتانا 

مليونا دوالر لهيفاء وهبي 

�أعلن��ت �لإعالمي��ة �خلليجية جلني عم��ر�ن �أن ردها على 
�سائع��ة ت�سلمها ملنزلها �جلديد كهدية من �إحدى �جلهات 
ه��و م�سيع��ة للوق��ت، نافي��ة �أن تك��ون قد ح�سل��ت عليه 
كهدي��ة م��ن قبل �رشك��ة �إعمار ول م��ن �أي �سخ���ص �آخر. 
م�س��رة �أن �جله��د و�لتع��ب �ل��ذي بذلت��ه خ��الل 12 �سنة 
و�لعم��ل على تثقيف ذ�تها وتطويرها هو من �أو�سلها �إىل 
ما هي عليه �ليوم و�إىل ما متلكه من ثروة قائلة "جننوين 
�لعامل �لبيت �جلديد �أنا ��سرتيته بجهدي وبتعبي فاأوقفو� 
مو�س��وع �ل�سائع��ات".  ه��ذ� �ل��كالم يب��دو باأن��ه ��ستف��ز 
�ملمثل��ة �لكويتية مي �لعيد�ن �لتي كتبت ت�ساأل جلني عرب 
تدوين��ة ن�رشته��ا  قال��ت فيها:"جلني تقول �أنه��ا بعد ١٢ 

�سنة ��سرتت بيت.. قيمة �لبيت ماليني �لدر�هم."

حال��ة من �جل��دل �ساحبت ت���رشف �لفنانة باميال 
�لكيك بع��د �أن ن�رشت �سورة على �ن�ستكر�م جتمعها 
م��ع �لعرو�س��ني �لفنانة �إمي��ي �سمر غ��امن و�لفنان 

ح�سن �لرد�د يف �ليوم �لتايل لزفافهما.
قام��ت بامي��ال �لكي��ك بح��ذف �ل�س��ورة بع��د وقت 
ق�س��ر، دون �أن تكتب �سببًا و��سح��ًا لإقد�مها على 

فعل ذلك.
وتفاع��ل �لن�سطاء م��ن جر�ء ت���رشف باميال �لكيك 
غ��ر �ملفه��وم، فالبع�ص �أكد �إنها فعل��ت ذلك ب�سبب 
�لتعليقات �مل�سيئة �لتي ر�فقت �ل�سورة، بينما �أملح 
�لبع�ص بان��ه من �ملمكن �أن يك��ون �لعرو�سان هما 

من طلبا منها فعل ذلك.

يب��دو �أن تو�ج��د �لنج��م �للبن��اين عا�س��ي �حل��الين يف 
�لحتفالي��ة �لتي �أقامتها �رشكة روتانا  تكرميًا للنجمة 
�للبناني��ة �إلي�س��ا لتحقيقه��ا �أعل��ى ن�سب��ة ��ستم��اع عن 
�ألبومها �لأخر "�سهرنا يا ليل" كانت متهيد�ً لعودته �إىل 
�أح�سان �رشكته �ل�سابق��ة. و�أوىل بو�در هذه �لعودة هي 
�ل�س��ور �لتي ن�رشها �حلالين ع��رب ح�ساباته على مو�قع 
�لتو��سل و�لتي بد� فيها �إىل جانب �لهندي ومدير �لق�سم 
�لفن��ي يف روتانا �لزميل طوين �سمعان وفر��ص خ�سمان 
ومدي��ر �أعم��ال �لنجم �للبناين و�بن عم��ه ماجد �حلالين 
حي��ث كتب قائ��اًل: لقاء عم��ل مثمر مع �ل�سدي��ق و�لأخ 
�لأ�ست��اذ �سامل �لهن��دي �ملدير �لتنفي��ذي ل�رشكة روتانا 

لالأتفاق على بنود عقد جديدة مع �ل�رشكة 

تت��د�ول بع�ص �ملو�ق��ع �لفنية خرب�ً مف��اده �أن �سبب 
تو�ج��د �لنجمة �للبناني��ة هيفاء وهب��ي يف �لقاهرة 
ه��ذه �لأي��ام هو حت�سره��ا لتوقي��ع عق��د م�سل�سلها 
�لرم�س��اين �جلدي��د.  ووفق �ملعلوم��ات �ملنت�رشة �أن 
�مل�سل�سل �لذي �سيعر�ص يف رم�سان 2017 ميز�نيته 
�سخمة جد�ً و�ستتقا�سى عليه �لنجمة �للبنانية مبلغ 
ملي��وين دولر. لكن ومبا �أن هذه �مل�سادر مل تذكر ل 
�جلهة �ملنتج��ة ول كاتب �لعم��ل ول �ملخرج فتبقى 
هذه �ملعلومات غ��ر موؤكدة. على �سعيد �آخر تتوجه 
هيف��اء يف نيويورك يف 27 من �سه��ر ت�رشين �لثاين 
 Big حل��ايل، للم�ساركة يف �حلفل �خلا���ص بجائزة�

.Apple Music Awards 2016 دخلت النجمة العاملية ال�صابة مايلي �صاير�ص يف موجة بكاء مرير خالل ت�صويرها لفيديو ن�صرته عرب ح�صابها اخلا�ص على موقع التوا�صل
الجتماعي تويرت توجهت من خالله بر�صالة اإىل الرئي�ص الأمريكي اجلديد دونالد ترامب.

فنان��ة عر�قي��ة  موهوبة حبها للر�سم جعله��ا من �ملبدعات 
يف جم��ال �لفن ولها ب�سم��ة معروفة يف �ملعار�ص �ملحلية 
،كان �سب��ب دخوله��ا ع��امل �لر�سم لوح��ة كانت لفت��اة على 
ر�أ�سها طوق من زهور باأ�سلوب و�قعي جذبها ومن ثم تغير 
در��سته��ا من ق�سم �خل��زف �ىل �لفن��ون �لت�سكيلية، لتكت�سف 
بعده��ا موهبته��ا يف جم��ال �لت�سكي��ل..  �نه��ا �لر�سامة نغم 

�سالح �لتي �جرت معها �جلورنال هذ� �حلو�ر ...  
 - من هي نغم �صالح ؟

نغ��م �سالح ر�سامة من بغ��د�د، �سغفي وحب��ي للفن و�لر�سم 
جعلن��ي �أفك��ر بدر��سة �لف��ن ومع �قتن��اع عائلتي مبوهبتي 
مت يل م��ا �أردت وتقدمت ملعهد �لفن��ون �جلميلة ببغد�د عام 
1991 لق�سم �لت�سكيلي فرع �خلزف وبعدها �أكملت در��ستي 
بكلي��ة �لفن��ون �جلميلة ببغد�د بفرع �لر�س��م وتخرجت منها 

عام 2002
بد�يت��ي �لفعلي��ة يف م�سو�ر �لف��ن كانت عن��د دخويل ملعهد 
�لفن��ون �جلميل��ة يف بغ��د�د وكان للمعه��د �ل��دور �لكبر يف 

�سقل موهبتي وزيادة حبي و�سغفي للفن و�لر�سم
 -متى اح�ص�صت مبوهبتك يف جمال الر�صم ؟

م��ع دخ��ويل للمدر�سة ومن عمر �سغر �أحبب��ت در�ص �لفنية 
وم��ع قدرتي �جليدة على �لر�سم ب��د�أت زميالتي يطلنب مني 
�لر�سم لهن ..وكان ي�ستهويني �أي�سًا ت�سكيل �لدمى من �لطني 
�ل�سطناعي و�ل�سل�سال وت�سكيل �لأ�سكال من �لورق �مللون

-ماهي اول لوحة خطتها يدك ؟
لوحت��ي �لأوىل كان��ت مقدمة يل مع �لأل��و�ن �لزيتية ومو�د 
�لر�س��م م��ن �أحد زم��الء �لكلي��ة. .وكن��ت يف وقته��ا مل �أقرر 
�لدخ��ول لفرع �لر�سم بع��د ..مو�سوع �للوحة كان لفتاة على 
ر�أ�سه��ا طوق من زه��ور باأ�سلوب و�قعي فكان��ت هي �ل�سبب 

بتغير تخت�س�سي �لدر��سي
-من هم الر�صامني الذين تاأثرتي بهم ؟

كن��ت كثرة �لزيارة ملركز �لفنون ببغ��د�د وخ�سو�سًا قاعة 
�لرو�د ومن �أح��ب �لأعمال يل هي لوحات فائق ح�سن وعبد 

�لق��ادر �لر�سام وج��و�د �سليم و ماه��ود لأجو�ئه��ا �لعر�قية 
وتعلمت منها و�أثرت بي .

- م���ن هي جهة معينة التي تدعمك ام تعتمدين علي جهدك 
اخلا�ص ؟

جمه��ودي �ل�سخ�س��ي و�عتم��ادي كلي��ًا عل��ى نف�س��ي بدون 
�حلاج��ة �إىل �لدعم من �أي جهة �أعطاين قدر �أكرب من �حلرية 

باختيار مو��سيع �أعمايل وتنفيذ ما �أحب منها
-ماهي ابرز م�صاركاتك يف املعار�ص ؟

�أول �ملعار���ص كان على قاعات مرك��ز �لفنون ببغد�د على 
هام�ص مهرجان بابل �لدويل لالأعو�م 1996و�لعو�م �لتي 
تلته��ا وحاليا �سارك��ت مبعر�ص مع جمعي��ة كهرمانة كان 
برعاي��ة �ل�سفارة �لربيطاني��ة ومت تكرميي ..و�لثاين معر�ص 
م�س��رتك على قاعات وز�رة �لثقاف��ة. .و�نا ب�سدد م�ساركات 

جديدة
-هل تواجهني م�صاعب يف عملك ؟

ل توج��د م�ساع��ب بعملي �أحاول �أوفر م��ا �حتاج من مو�د 
وعن��دي مر�سم��ي �خلا���ص يف بيت��ي لك��ن �مل�سكل��ة ل��كل 

�لفنانني ه��ي نق�ص قاعات �لعر���ص �ملنا�سبة و�ن وجدت 
فه��ي غر جيدة و ل متتل��ك �دنى درج��ات �ملهنية باإقامة 

�ملعار�ص.
احلركة الفنية هل براأيك يف تطور عن ال�صابق ؟

�حلرك��ة �لفنية بالعامل ت�سهد تطور كبر جد�ً و�لتكنولوجيا 
�سهل��ت �ملعرفة و�لأطالع عل��ى كل ماهو جديد وحديث من 
م��و�د وتقنيات خمتلفة ومتط��ورة وهذ� حفز �لعديد من هم 
م��ن خ��ارج جمال �لف��ن �أن يجرب��و� وير�سم��و� وي�ستخدمو� 

�لتقنيات �حلديثة و�حل�سول على نتائج جميلة
-ماهي اآخر اأعمالك ؟

�آخ��ر �أعم��ايل �لعا�سقة و�لذي ��س��ارك فيه حالي��ًا مبعر�ص 
وعن��دي �أك��ر م��ن لوح��ة �ساأنتهي منه��ا قريب��ًا مبو��سيع 

خمتلفة
-ماهي ابرزاأمنياتك؟

�لأم��اين كث��رة عل��ى �ل�سعي��د �ل�سخ�س��ي �ن �نته��ي م��ن 
معر�س��ي �ل�سخ�سي خالل هذ� �لع��ام �أو بد�ية �لعام �ملقبل 

�أن �ساء �هلل.

بغداد

29      12 
الترامبية 

عبد الحميد الصائح 

الحق 
يقال

كان��ت  �ل�سابق��ني  �مري��كا  روؤ�س��اء  جمي��ع 
موؤ�س�ساته��م و�حز�به��م وخمابر�تها هي �لتي 
تفه��م �و تدعي فهم �مل��ز�ج �ل�سعبي �لمريكي 
و�أ�ساليبه��ا  �لإعالمي��ة  دعاياته��ا  وتوج��ه 
بر�جمه��ا،  بقب��ول  و�قناع��ه  ل�ستدر�ج��ه 
و�نتخ��اب مر�سحيه��ا .. لك��ن دونال��د تر�م��ب 
ع��رف وح��ده كي��ف يتعام��ل م��ع �ل�سخ�سية 
ون�سائه��ا  �مري��كا  وموؤ�س�س��ات  �لمريكي��ة، 
و�سيوخه��ا وجمانينه��ا ، كون��ه �لوحيد �لذي 
لع��ب م��ع �لكب��ار  و �ل�سغ��ار مع��ا، �لكب��ار 
كمناف�سني و�ل�سغار كزبائن . ففي عامل �ل�سو 
�ل�سيا�س��ي ، ودر�ما �لو�ق��ع ، ولغة �لكومبيوتر 
،و�لتو��سل �لكوين �لفرت��سي  مل تعد ��ساليب 
�ملقدم��ات �لطويل��ة و�لربوتوك��ولت �للغوية 
وم��ا ور�ء �ل�سط��ور �ساحل��ة لع���رش �ل�رشعة ، 
و�حل��و�ر م��ع �ملجتم��ع ، ب��ل ومنذ �لي��وم كل 

�سيء يتغر .. 
فمثلها مثل �أمناط �حلياة �ملتغرة يف �لأزياء 
وو�سائل �لتو��سل و�لنقل و�إدخال �لتكنلوجيا، 
ه��ي �ل�سيا�س��ة يف �لوليات �ملتح��دة و�سائل 
ولي�ست �هد�فا، تر�مب لن يكون وريثا تقليديا 
�جلمه��وري  بنمطيه��ا  �لمريكي��ة،  لل�سيا�س��ة 
و�لدميقر�ط��ي . لكنه �ي�سا ل��ن يحدث �نقالبا 
يف ثو�بته��ا ..تر�م��ب �سينه��ي عه��د �لباطنية 
�ل�سيا�سي��ة و�سيو�ج��ه �أغلب �مللف��ات �لدولية 
ل�سيما يف �ل�رشق �لو�سط  مببا�رشة و�سفاقة 
رمب��ا تغ�س��ب �ل���رشكاء ، لكنه��ا ت�سعه��م يف 
�ل�س��ورة �ملبا���رشة مل��ا يج��ب �ن يقوم��و� به 
، وم��ا ي�ستحق��ون �ن ينال��وه .  وميزة م�ساكل 
�ل���رشق �لو�سط ع��ن م�ساكل �لع��امل �لخرى، 
�نه��ا خلي��ط م��ن �لعقائ��د و�لوقائ��ع .. وه��و 
م��ا ي�سه��ل عليه �لنتق��ال من حم��ور �ىل �آخر 
و�ي��ذ�ء م��ن يري��د �ي��ذ�ءه ملجرد رف��ع �لغطاء 
�ل�سيا�سي عنه . فهن��اك م�سلمون يريدون منه 
�لق�س��اء على م�سلم��ني  .. هوؤلء يف �ل�سلطة �و 
يف �حلياة يري��دون م�ستقبال م�ستق��ر� و�ولئك 
�رهابيون يعيدون �نتاج �لدين بقر�ءة دموية، 
هناك عرب يريدون �لنتقام من �لعرب، هوؤلء 
قبائل وعو�ئل و�ولئك دول مدنية لكنها حتت 
�نظم��ة وطني��ة غ��ر دميقر�طية ..هن��اك مال 
ونف��ط و�دي��ان وطو�ئ��ف م�سلحة وح��رب لن 
تنتهي .. و�مركا لديها وثائق وفو�تر جلميع 
�لح��د�ث يف �ملنطق��ة و�لعامل. ع��دم �لنمطية 
�لرت�مبية �جلديدة يف روؤيا �مل�ستقبل ، وتغير 
�خلر�ئ��ط ، و�يج��اد معاير جدي��دة للعالقات 
ب��ني �ل��دول �لعظم��ى ،�سي�سب��ح مبعث خوف 
للعدي��د م��ن �نظم��ة �ملنطقة عل��ى م�سرها ، 
تر�مب �ب��ن �ل�سوق قبل �ن يكون �بن �ل�سيا�سة 
، م��رت عل��ى متاج��ره و وبنوك��ه و�س��الت 
�لله��و �جلب��ارة �لت��ي �ن�ساأه��ا دينا�س��ور�ت 
�لنفط و�لملا�ص و�لغاز م��ن �لعرب و�لأفارقة 
،مم��ا يجعل��ه  خب��ر� يف  �لمزج��ة �ل�سيا�سية 
و�جلماهري��ة  يف �لع��امل ،  وموؤ�س�س��ا  لنم��ط 
�سيا�سي ثالث يف �لوليات �ملتحدة تتاأ�سى به 
�لجي��ال �جلديدة يف ع��امل �ل�سيا�سة ، و��سعا 

ما م�سى يف متحف �لقرون �ملا�سية.
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الى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

حوار – هيفاء القره غولي

الجورنال - خاص

الن , وملتابع����ة اخر امل�صتجدات التي تظهر عل����ى ال�صاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا, واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�صة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل الإجتماعي كالفي�صبوك 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

ً

التشكيلية نغم صالح:

 التكنلوجيا أسهمت بتطور الحركة الفنية بشكل كبير 

�نطلق��ت يف �لعا���رش من نوفم��رب/ ت�رشين �لث��اين �جلاري، 
�لبث �لف�سائي لقناة  7C  �لعر�قية، وذلك ملو�كبة �لحد�ث 
عل��ى �ل�ساحة �لعر�قية و�لعربي��ة و�لعاملية من خالل �لعمل 

بطريقة �سفافة ومو�سوعية .
و�لقن��اة �لت��ي يبدو م��ن �سعارها “وه��و �سبعة �ل��و�ن �لتي 
ت�سكل �ل�سورة �لكاملة”، هي قناة م�ستقلة ويعك�ص �سعارها 
رغبة �لقائمني عليه��ا بال�سفافية يف �لتعاطي مع �جلمهور 
�لعر�ق��ي يف �لوط��ن و�ملهجر م��ن خالل جملة م��ن ن�رش�ت 
�لخب��ار و�لرب�مج �ل�سيا�سية و�ملتنوعة �لتي حتاكي �حلياة 

�ليومية للعر�ق كما هي.
وتعت��رب �ل���7C  �لولي��د �لثال��ث ملوؤ�س�سة �عالمي��ة �سخمة 
تديرها �رشكة �لب�رش للدعاية و�لعالم وذلك بعد ) �سحيفة 
�جلورن��ال �ليومية �لورقية و�للكرتونية، ووكالة �جلورنال 

نيوز ( .
بي��ان ملحطة �ل�7C  �كد �أن �لقناة �س��رتى �لنور قريبًا، بعد 

�كتمال بثها �لتجريبي ، و�دناه ن�ص �لبيان :
»�ميان��ا منا بر�سالة �لعالم �لهادف��ة و�سعيا ليجاد ف�ساء 
�عالمي ينقل �لحد�ث مبو�سوعية وم�سد�قية بعيد� عن �ية 
ميول �س��وى �مليول �لوطنية، �نطلقت قن��اة 7C  �لف�سائية 

�لعر�قي��ة يف بثها �لتجريبي �لي��وم �لعا�رش من �سهر ت�رشين 
�لثاين من عام 2016.

وتب��ث ف�سائي��ة 7C “م��ن �لع��ر�ق �ىل �لع��امل” وهي قناة 
م�ستقل��ة بالكامل تهدف �ىل مو�كبة �لح��د�ث على �ل�ساحة 
�لعر�قي��ة خ�سو�س��ا و�لعربي��ة عموم��ا وتخاط��ب �جلمهور 
�لعر�قي يف �لوطن و�ملهجر بكل �سفافية ودقة ومو�سوعية، 
وذل��ك م��ن خ��الل ن���رش�ت �خباره��ا وبر�جمه��ا �ل�سيا�سية 

و�ملتنوعة �لتي حتاكي �لو�قع �لعر�قي كما هو.
 وجاء �ختيار �سعار �لقناة 7C رمزيا ويعني “�سبعة �لو�ن” 
�لت��ي ت�س��كل �ل�س��ورة �لكاملة، حي��ث يعك�ص �ل�سع��ار رغبة 
�لقائمني على �لقناة باحليادية و�ل�سفافية يف �لتعاطي مع 
�جلمهور خا�سة يف هذ� �لتوقيت بالذ�ت، و�لذي ي�سهد جملة 
من �ملتغر�ت �لتي ت�سهدها �ل�ساحة �ل�سيا�سية و�لمنية يف 

�ملنطقة و�لعامل.
 و�لقناة �لتي �سرتى �لنور قريبا بعد �كتمال بثها �لتجريبي 
ه��ي �ح��دى و�سائ��ل �لع��الم �لت��ي تتب��ع ل�رشك��ة �لب���رش 
للت�سوي��ق و�لع��الم و�لتي ب��د�أت م�رشوعه��ا �لعالمي قبل 
نحو �سنة باط��الق �سحيفة �جلورنال �لورقية و�للكرتونية 

ولحقا وكالة �جلورنال نيوز ».
�حمد �ل�سالح
�ملدير �لعام

فضائية عراقية بنكهة عربية 
تبدأ بثها التجريبي


