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سيرين ترفض سيناريوهات "غريبة" 

صبا مبارك زوجة إرهابي 

موقف غادة عبد الرازق 

�س��امة عل��ى  �س��ارة  الفنان��ة امل�رصي��ة  اأو�س��كت 
االنتهاء من ت�س��وير م�س��اهدها يف فيل��م "اأخاق 
العبيد"، اإذ مل يتبق لها اإال عدد حمدود من امل�ساهد 
اخلارجي��ة وتنته��ي من ت�س��وير دوره��ا بالكامل 
يف الفيل��م   وقال م�س��در من داخ��ل الفيلم، اإن اآخر 
امل�س��اهد التي �س��ورتها �س��ارة جمعته��ا بالفنان 
خال��د ال�س��اوي، قبل اأي��ام، داخل مدينة ال�س��ينما، 
ودار ح��ول تعر�سها ملحاولة اختطاف من �سابني، 
اأثن��اء اإجرائها ملكاملة هاتفية يف ال�سارع، ولكنها 
تت�ساج��ر معهم��ا، ويتدخ��ل ال�س��اوي الإنقاذه��ا، 
ويلقن ال�سابني �رصبًا مربحًا قبل اأن يلوذا بالفرار.
  وي�س��ارك يف بطول��ة فيل��م "اأخاق العبي��د" ي�رصا 

الن��ور،  عب��د  �سريي��ن  اللبناني��ة  النجم��ة  قال��ت 
اإنه��ا اعت��ذرت اأخ��رياً ع��ن العدي��د م��ن امل�سل�سات 
التليفزيوني��ة، التي تلق��ت عرو�س��ًا ب�ساأنها، بعدما 
وجدته��ا "غريب��ة"، بح�س��ب و�سفه��ا، لع��دم وجود 
م�سم��ون ج��اد يف اأحداثها، ف�سًا ع��ن اأن معظمها 

م�ستن�سخ من اأفام اأجنبية. 
واأ�ساف��ت �سريي��ن اإن م�سواره��ا الفن��ي مينعها من 
تق��دمي اأعم��ال بحث��ًا ع��ن امل��ال اأو التواج��د، الأنها 
حت��رم جمهوره��ا وتق��دره جي��داً، حي��ث وجه��ت 
ر�سال��ة للموؤلفني قائلة: "الب��د اأن تعملوا على خلق 
اأف��كار جديدة خ��ارج ال�سندوق، وع��دم اإعادة طرح 

املو�سوعات التي �سبق تقدميها".

ر�س��ح املخرج امل���رصي ط��ارق العري��ان، الفنانة �سبا 
مب��ارك، للقيام باأحد اأدوار البطول��ة الن�سائية يف فيلمه 
اجلدي��د "اخللي��ة"، الذي يوا�س��ل ت�سويره حالي��ًا داخل 
اأح��د منتجع��ات منطق��ة التجم��ع اخلام���س بالقاه��رة.  
وق��ال م�سدر من داخل الفيل��م اإن �سبا مر�سحة لتج�سيد 
�سخ�سي��ة زوجة اإرهابي بح�سب االأحداث، ولكن العريان 
ينتظ��ر ا�ستق��راره عل��ى الفنان ال��ذي �سيج�س��د �سخ�سية 
االإرهاب��ي، للدخ��ول يف مفاو�سات ر�سمي��ة معها، ومن 
ث��م البدء يف ت�سوير م�ساهدها حال اإمتام التعاقد خال 
االأ�سابي��ع القليلة املقبلة. يذك��ر اأن فيلم "اخللية" بطولة 
اأحم��د عز واأمينة خليل واأحمد �سفوت والتون�سية عائ�سة 

بن اأحمد، وهو من تاأليف �ساح اجلهيني.

فج��رت الفنان��ة امل�رصي��ة غ��ادة عب��د ال��رازق مفاجاأة 
مدوي��ة بان�سحابه��ا م��ن امل�سارك��ة يف درام��ا رم�سان 
املقب��ل، بعد اعتذاره��ا عن بطولة م�سل�س��ل "اأر�س جو"، 
بدعوى تعر�سها لظروف �سحية ت�ستلزم �سفرها للعاج 
يف يناير)كان��ون الث��اين( املقبل.  واأث��ار اخلرب ال�سادر 
م��ن املكتب االإعام��ي للفنان��ة امل�رصية ت�س��اوؤاًل حول 
 ،Arab Casting م�سري املو�س��م الثاين من برنام��ج
الت��ي ت�س��ارك يف جلن��ة حتكيم��ه اإىل جان��ب الفنان��ني 
با�س��ل خياط وق�سي خويل وط��ارق العلي. وعلم 24 اأن 
غ��ادة �سورت احللق��ات اخلا�سة مبرحلة جت��ارب االأداء 
يف ب��ريوت، اأما عن احللق��ات املبا�رصة فم��ن املقرر اأن 

ت�سورها قبل موعد �سفرها للعاج يف يناير املقبل.
م�ساركة جنمة بوليوود ال�سهرية ديبيكا بادوكون Deepika Padukone ، يف حفل توزيع جوائز الـ MTV املو�سيقية بن�سختها الأوروبية 

)MTV EMA 2016(، لتمثل بلدها يف ال�سهرة التي ت�ست�سيفها مدينة روتردام الهولندية، ويح�سرها اأهم واأبرز جنوم العامل.

يف ا�سطنبول واثناء حفل كبري التقيت باملطرب ال�سوري 
ال�س��اب ايهم الطباع ال��ذي يحمل �سوت��ا جميا ومعربا 
م��ع نربة حزين��ة �سببها االو�ساع املتده��ورة يف باده 

اجلميلة ال�سام .
ايهم يف فرة اال�سراحة كان �سيفا على �سفحتنا ففتح 
قلب��ه لنا وبني ان��ه ام�سى  ال�سن��ة الفائتة وه��ذه ال�سنة 
يف تركي��ا نتيج��ة لاأو�ساع املاأ�ساوي��ة التي جتري يف 
ال�سام  .وانه فنان جماز ر�سميا من االذاعة والتليفزيون 
ال�سوري��ة وله اغان معروفة وم�سه��ورة تبث من القنوات 
الر�سمي��ة يف �سوري��ا منه��ا اغني��ة ل��ام واخ��رى ع��ن 

جراحات �سوريا .
وتاأث��ر ايهم بالفن��ان العربي الكبري ودي��ع ال�سايف وقد 
اجتم��ع معه يف برنامج اذاعي وغني��ا �سوية اغنية على 

اهلل تعود على اهلل .
قلت ال يهم :

* ماذا عن بداياتك ؟
- بدايت��ي مبكرة م��ع الغناء من��ذ عمر11عاما يف عام 
2000 ب�سوريا بدم�سق . در�ست املو�سيقى على يد اأهم 
العازف��ني ال�سوريني وقادة الفرق املو�سيقية مثل هادي 
بقدون���س وكذلك �سباح فخري . كم��ا در�ست يف معاهد 

مو�سيقية خا�سة .
 * هل لديك اغنية خا�سة بك ام تغني اغنيات االخرين ؟
- لدي 12 اغنية خا�سة ويف احلفات اغنيها كما اغني 
اغني��ات فريوز وج��ورج و�سوف و�سب��اح فخري ووديع 

ال�سايف ... اأي اقدم االغاين الطربية .
* اهم اغانيك ؟

- ان��ت احل��ا �سعر واحل��ان �سعد الدي��ن واغني��ة الكايد 
قلب��ي من كلمات��ي واحلان م�سطفى دمت���س وهو ملحن 
ترك��ي ، ون�سهر �سوا اي�سا كلماتي واحلان دمت�س . كذلك 
هن��اك اغنية م�سهورة يل منذ عام 2011 بعنوان)حرقة 
�سورية( حتكي معاناة  ال�سوريني داخل الباد وخارجها 

من كلماتي واحلان عواد الرك تقول كلماتها :
يا�سمينة �سامية بكيت على ترابك 

باألف دمعه عم حتت�سن اوالدك 
يا خ�سارة كلمة حق ا�ستكرثت عليها 

كذل��ك لدي اغنية لام من كلماتي واحلاين و�سورها يل 
التليفزي��ون ال�سوري وتبث دائم��ا وا�سبحت من االغاين 
ال�سه��رية يف �سوري��ا . وهن��اك اغنية انقطع��ت الكهرباء 
وهي تام�س الوجع ال�سوري من احلاين وكلماتي اي�سا .

* منذ متى انت يف تركيا ؟
- يف ال�سه��ر الراب��ع من عام 2014 

وكنت قبلها اغ��ادر �سوريا واعود 
اليه��ا لك��ن املغ��ادرة االخ��رية 
مل اع��د فيه��ا اىل �سوري��ا لتاأزم 
ح��ل  ال��ذي  والدم��ار  االح��وال 
ببادي العزي��زة وحاليا اغني 
الت��ي  الراقي��ة  املطاع��م  يف 
يح�رصه��ا ال�سوري��ني وبع���س 

االت��راك ال�سيم��ا اين حاف��ظ 
اغ��ان تركي��ة لطاطل���س 

وغريه .
كي��ف   *

ر  تخت��ا

اغانيك ؟
- يف الغال��ب اعطي الفكرة لل�ساع��ر فيكتبها كاأغنية ثم 
ابح��ث عن امللحن ال��ذي يفهم طبيع��ة �سوتي ويقدمني 

باأغاين ال�سجن واالح�سا�س اجلميل وال�سلطنة.
* هل تعزف على اآلة ؟

- اعزف على العود والكمان واالورغ 
*مبن تاأثرت ؟

- تاأثرت بوديع ال�سايف وقابلته و�سمع �سوتي واعجب 
ب��ي كث��ريا و�سجعني عل��ى امل�سي يف الغن��اء واختارين 
الأغن��ي معه يف برنامج اذاعي غنينا فيه �سوية على اهلل 

تعود على اهلل .
* اغان تدندن بها ؟

- ادن��دن باأغني��ات غري مثل لو ي��دري الهوى لوديع 
وكذلك جورج و�سوف .

* االغنية العراقية ؟
- م��ن اجمل االغاين التي �سمعتها وهي مميزة عن كل 
االغاين العربية ففيه��ا خ�سو�سية و�سجن وموال قلما 

ت�سمعه يف غناء اخر وفيها نغم م�سبع 
* هل تغني بالعراقي ؟

- نع��م اغن��ي دائم��ا لكاظ��م ال�ساه��ر وح��امت العراقي 
ويا���س خ�رص ال��ذي احبه كث��ريا ال�سيما اغنية 
ري��ل وحمد وكذلك ناظم الغزايل يف اغنية 
ناحت بقرب��ي ... علم��ا اين اتوج�س من 
الكب��رية  ل�سعوبت��ه  العراق��ي  الغن��اء 
واح��ب ا�سوفك وين ي��ا م�سافر حلامت 

العراقي .
* جيلك ؟

- ان��ا م��ن جيل ال�سب��اب من جيل 
الفن��ان حمم��د جم��ذوب وهو من 

املطربني امل�سهورين 
* هل تغني ح�سب الطلب ؟

ذائق��ة  الب��ي  احلف��ات  يف   -
اجلمهور مبا احفظه من االغاين 

* جديدك ؟

بغداد

27      14 
اأي نقا���س ب�س��اأن ما َج��رى يف الع��راق، وما ينتظ��ر �سعبه 
م��ن احتم��االت �ست��ى لنحو عق��د اأو عقدين مقبل��ني، غالبا 
م��ا ينته��ي تراجيديًا اإىل الق��ول "اإىل اأين نح��ن ما�سون"، 
و"لي���س يف االأف��ق بارقة اأم��ل"، و "اأّن الذين حكموا العراق 
، �سيع��وا البلد واملجتمع، وكتبوا على العراقيني، من عا�س 
منه��م يف الداخ��ل، اأو يف اخلارج، ال��ذّل وامل�سكنة والهوان. 
اأم��ا ال�سعارات الت��ي يتغنى بها بع���س "االأغبياء" فما هي 

اإال كام عابر ال قيمة له غري اأن ُيرمى اإىل �سلة املهمات!
دعون��ا نطرح حزمة ت�ساوؤالت، علها تفتح اأمامنا بابًا لفهم 
بع���س اأبجدي��ة "خطط االنتقام" الت��ي يتعر�س لها ال�سعب 
العراق��ي، منذ ثاث ع�رصة �سنة وحتى االآن: اإن كانت هناك 
فعا حم��اوالت اإقليمية ودولية لانتقام من العراقيني، اأال 
تكفي كل الب�ساعات التي ما فتئت ت�رصب من دم العراقيني، 

وتاأكل من حلمهم؟!
ه��ل كان��ت امل�سكل��ة يف نظ��ام "�س��دام"؟.. ه��ل كانت يف 
"حزب��ه"؟.. لق��د انته��ى كل �س��يء. وثمة مئ��ات االأحزاب، 
واجلمعي��ات، واجلماع��ات، والف��رق العلني��ة وال�رصية التي 
حتك��م البل��د، لك��ْن م��ن دون اأن يك��ون الأ�سح��اب ال�سلط��ة 
اجلدي��دة الق��درة عل��ى ت�سي��ري �س��وؤون النا���س، ف�س��ًا عن 
عمليات ال�سطو اخلرافية على ثروات العراقيني. فما احلل؟.. 
لق��د �سقط��ت االإمرباطوري��ة العثمانية يف احل��رب العاملية 
االأوىل، ويف غ�سون ع�رص �سنني، ن�ساأت على اأنقا�سها دولة 
تركي��ا احلديثة. وا�ست�سلمت الياب��ان، واجتيحت اأملانيا يف 
احل��رب العاملية الثانية، لكنهما �رُصع��ان ما نه�ستا كطري 
الفيني��ق من رم��اد حربهما اخلا���رصة، فتحولت��ا اإىل اأعظم 
دولتني يف التقدم واالإنتاج واالقت�ساد الغني، وبنيتا حياة 

الرفاهية ملجتمعيهما!
اإىل االآن.. واأ�سحاب ال�سلط��ة العراقية، باختاف م�ساربهم 
ال يتقن��ون غ��ري "الوغ��ول" يف الف�س��اد امل��ايل، وتعلي��ق 
االأزم��ات عل��ى �سماع��ات �سدئ��ة، ف�سيع��ة ال�سلط��ة –كم��ا 
ي�سّميه��م اأ�ستاذن��ا ال�سّي��د ح�سن العل��وي، اأخط��ر املفكرين 
العراقي��ني-  يتهم��ون البعثي��ني، و"داع���س"، وال�سعودية، 
والوهابي��ة، ودول اخلليج، وتركي��ا، وبع�سهم يتهم اأمريكا. 
وال�ُسّنة يتهمون اإي��ران، وحزب اهلل، وامليلي�سيات، و�سوريا، 
اأم��ا االأك��راد فه��م م�سغولون برتي��ب "اأحواله��م" مع دول 
املنطقة والع��امل، وال �سيما الواليات املتح��دة، وكانوا من 
قب��ل قد قالوا "عفا اهلل عّم��ا �سلف" وانتهى االأمر اإىل ت�سامل 

حفظ لهم الكثري جداً من مرتكزات حياتهم.
فلن�سطب على كل ه��ذه االأعوام العجاف التي مّرت، ون�ساأل 
فق��ط: اإذا حتّرر العراق من اإره��اب "داع�س"، هل �سي�ستطيع 
رئي���س ال��وزراء حي��در العب��ادي، حر�س��ه اهلل م��ن عي��ون 
حا�سدي��ه، اأْن ُي���رصع ببناء الع��راق، اأم اأّن �سنة االنتخابات 
االآتية، له��ا ا�ستحقاقات اأخرى. وبالت��ايل فا العبادي وال 
اأع�س��اء "فريق��ه"، ميك��ن اأْن يكون��وا مقبول��ني يف مرحلة 
"اأ�سع��ب انتخاب��ات" �سيمر بها العراق، من��ذ اأْن �رّصع لنا 
االأمري��كان منهج "برملان اله��رج"، و"حكومة العجز". هذا 
يعن��ي اأّن االأح��زاب ال�سيا�سي��ة –بكل م�ساربه��ا اخلابطة- 
�ست�ستقت��ل يف عملي��ة ال�رصاع على ب�س��ط الهيمنة، حتى لو 
�سالت الدماء، اأو ُحّزت الرقاب، اأو جرت �سل�سلة "�رصية" من 
االنتقام��ات الدموي��ة، التي يعرف العراقي��ون طعمها املّر، 

ورائحتها النتنة!
كان النا���س الب�سط��اء، الفق��راء، املحروم��ون، يحلم��ون –
وبع�سهم اإىل االآن له اأمل ب�سيء قد يحدث- اأْن يحكم البلد، 
نزيهون، خمل�سون، ذوو اأياد بي�س، لكّن ما راآه العراقيون، 
ويرون��ه حت��ى االآن، و�سريون��ه يف ال�سنني االآتي��ة، لي�س اإال 

"حلمًا" من االأحام! "كابو�سًا" من الكوابي�س، ال 
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الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

"خطط انتقام“ 
من شعب العراق! 

صباح الالمي
فيها ما فيها 

قحطان جاسم جواد

الن ، وملتابعــــة اخر امل�ستجدات التي تظهر علــــى 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�ــــص بنــــا، واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ســــًا كتابــــة 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

ً

ايهم الطباع: أوجاع سوريا تطغي على أدائي الغنائي وأحب الغناء العراقي رغم صعوبته  فضائية عراقية بنكهة عربية
تبدأ بثها التجريبي

Frequency 11747 Polarization: V Symbol rate : 27500 FEC : 3/4

انطل��ق اليوم العا�رص من نوفم��رب/ ت�رصين الثاين اجلاري، 
الب��ث الف�سائ��ي لقن��اة  7C  العراقي��ة، وذل��ك ملواكب��ة 
االح��داث عل��ى ال�ساحة العراقي��ة والعربي��ة والعاملية من 

خال العمل بطريقة �سفافة ومو�سوعية .
 والقن��اة الت��ي يبدو م��ن �سعارها “وهو �سبع��ة الوان التي 
ت�س��كل ال�س��ورة الكامل��ة”، ه��ي قن��اة م�ستقل��ة ويعك���س 
�سعاره��ا رغب��ة القائمني عليه��ا بال�سفافي��ة يف التعاطي 
م��ع اجلمهور العراقي يف الوط��ن واملهجر من خال جملة 
م��ن ن�رصات االخب��ار والربامج ال�سيا�سي��ة واملتنوعة التي 

حتاكي احلياة اليومية للعراق كما هي.
 وتعت��رب ال���7C  الولي��د الثالث ملوؤ�س�س��ة اعامية �سخمة 
تديره��ا �رصك��ة االب���رص للدعاي��ة واالع��ام وذل��ك بع��د ) 
�سحيف��ة اجلورنال اليومية الورقية وااللكرونية، ووكالة 
اجلورنال نيوز ( .  بيان ملحطة ال�7C  اكد اأن القناة �سرى 
الن��ور قريب��ًا، بع��د اكتمال بثه��ا التجريب��ي ، وادناه ن�س 
البيان :  اميانا منا بر�سالة االعام الهادفة و�سعيا اليجاد 
ف�ساء اعامي ينقل االحداث مبو�سوعية وم�سداقية بعيدا 
  7C ع��ن اية ميول �س��وى املي��ول الوطنية، انطلق��ت قناة
الف�سائي��ة العراقي��ة يف بثها التجريبي الي��وم العا�رص من 

�سهر ت�رصين الثاين من عام 2016.

 وتب��ث ف�سائي��ة 7C “م��ن الع��راق اىل الع��امل” وه��ي 
قن��اة م�ستقل��ة بالكامل ته��دف اىل مواكب��ة االحداث على 
ال�ساح��ة العراقي��ة خ�سو�س��ا والعربية عموم��ا وتخاطب 
اجلمه��ور العراق��ي يف الوطن واملهجر ب��كل �سفافية ودقة 
ومو�سوعي��ة، وذلك من خال ن���رصات اخبارها وبراجمها 
ال�سيا�سية واملتنوعة التي حتاكي الواقع العراقي كما هو.

  وج��اء اختي��ار �سعار القن��اة 7C رمزيا ويعن��ي “�سبعة 
ال��وان” التي ت�سكل ال�سورة الكاملة، حي��ث يعك�س ال�سعار 
رغب��ة القائم��ني عل��ى القن��اة باحليادي��ة وال�سفافي��ة يف 
التعاط��ي م��ع اجلمهور خا�س��ة يف هذا التوقي��ت بالذات، 
وال��ذي ي�سهد جملة م��ن املتغريات الت��ي ت�سهدها ال�ساحة 

ال�سيا�سية واالمنية يف املنطقة والعامل.
  والقن��اة الت��ي �س��رى الن��ور قريب��ا بع��د اكتم��ال بثه��ا 
التجريب��ي ه��ي احدى و�سائ��ل االعام الت��ي تتبع ل�رصكة 
االب�رص للت�سويق واالعام والتي بداأت م�رصوعها االعامي 
قب��ل نح��و �سن��ة باط��اق �سحيف��ة اجلورن��ال الورقي��ة 

وااللكرونية والحقا وكالة اجلورنال نيوز .

احمد الصالح
المدير العام

التردد


