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تعر�ض��ت �لفنان��ة نوره��ان حل��ادث م��روع �أثن��اء 
مل�ضل�ض��ل  �مل�ض��اهد  م��ن  ع��دد  لت�ض��وير  توجهه��ا 
"�لدخ��ول يف �ملمن��وع" بفي��ا مبنطق��ة ده�ض��ور. 
فاأثن��اء توجه نورهان �إىل موقع �لت�ض��وير باإحدى 
�لفيات �ختلت عجلة �لقيادة بني يدها مما �أدى �إىل 
�ض��قوط �ض��رتها برتعة على جانب �لطريق، وهو ما 
�أدى �إىل �إ�ضابتها بكدمات متفرقة بج�ضدها وبع�ض 
�لتلفيات يف �ل�ض��يارة. جت�ضد نورهان يف م�ضل�ضل " 
�لدخ��ول يف �ملمن��وع" دور �ملذيع��ة "مهجة" ومن 
�ملق��رر �أن ت�ض��تاأنف �لت�ض��وير بعد حت�ض��ن حالتها 

�ل�ضحية.

قال��ت �لفنان��ة درة �أن �ملر�أة تتعود على �ض��كلها يف 
مرحل��ة �ل�ض��باب وتتمنى �أن حتتفظ به ط��و�ل �لعمر، 
لك��ن يف �لوقت ذ�ته �أك��دت �أن كل مرحلة عمرية لها 
جماله��ا ومميز�تها له��ذ� لي�ض لديها �أي م�ض��كلة يف 
�لتق��دم بالعمر. موؤك��دة �أن �لعمر لي�ض رق��م بقدر ما 
�حلالة �لتي يعي�ض��ها لإن�ض��ان، هناك �ض��يد�ت �ضبات 
لك��ن من د�خله��ن متقدمات يف �لعم��ر، بينما هناك 
�ض��يد�ت متقدم��ات يف �لعمر لكن يع�ض��ن �حلياة مثل 
�ل�ضباب. و�أ�ضارت درة �أن ما تخاف منه ب�ضبب �لتقدم 
يف �لعمر �أن ل تكون ب�ضحة جيدة �أو وحيدة، م�ضرة 
�إذ� تقدمت يف �لعمر وهي و�ضط �أحفادها و�ضديقتها 

لن يكون لديها �أي م�ضكلة.

�ضاركت عار�ضة �لأزياء �لأمريكية باري�ض هيلتون 
Paris Hilton متابعيها عرب ح�ضابها �ل�ضخ�ضي 
عل��ى موق��ع �لتو��ض��ل �لجتماع��ي توي��رت �ض��ور�ً 
حديث��ة لها وهي ترتدي �حلج��اب �أبهرت �لكثرين 
منهم و�أثارت ف�ضولهم. وقد �أرفقت باري�ض هيلتون 
�ض��ورها على تويرت بتعليق قالت فيه : "يوم جميل 
يف �أبو ظبي، يف م�ض��جد �ل�ضيخ ز�يد �لكبر". ظهرت 
باري���ض هيلتون باحلجاب يف دبي خال تو�جدها 
وزيارتها مل�ضجد �ل�ضيخ ز�يد �لكبر مرتدية حجاب 
وعب��اءة ملونة خال رحلة �ض��ياحية يف �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة  لها مل�ض��اركتها يف ح�ضور �ضباق 

�لفورمول و�ن جر�ند بريك�ض يف �أبو ظبي.

�لتو��ض��ل  موق��ع  رو�د  م��ن  كب��ر  ع��دد  �ض��ن 
�لجتماعي تويرت هج��وم حاد على �لفنان �أحمد 
عز، وتطور �لأمر �إىل م�ض��احنات و�ض��لت �إىل حد 
�ل�ض��باب ب�ض��بب ها�ض تاك مت �إطاقه "مت�ضامن 
م��ع �أحم��د ع��ز"، ب�ض��بب �حلك��م �لنهائ��ي �ل��ذي 
��ض��درته حمكمة جنح مدينة ن�رص بتاأييد حب�ض 
�لفنان 3 �ضنو�ت بتهمة �ضب وقذف �لفنانة زينة.
وقد حاول بع�ض من جمهور �أحمد عز �لت�ض��امن 
مع��ه من خال �إطاق �لها�ض تاك، لكن مل ي�ض��لم 
عز من �لهجوم �حلاد �لذي �ضن �ضده، ب�ضبب عدم 
�عرت�فه بتو�أمه "عز �لدين وزين �لدين" و�لذي مت 

ثبوت ن�ضبهما باأمر �ملحكمة له.
بعد اأن كانت ال�شائعات قد كرثت موؤخرًا حول حمل عار�شة الأزياء الرو�شية اإيرينا �شايك من حبيبها املمثل ال�شهري براديل كوبر ، ظهرت الأخرية يف 

عر�س فيكتوريا �شيكريت، يف عا�شمة املو�شة باري�س، لتثبت اأّن احلمل �شحيح ولي�س �شائعة.

�أث��ارت �لنجمة �ليمنية بلقي�ض فتحي ف�ض��ول حمبيها ومتابعيها فور 
�نت�ض��ار مقطع من �لفيديو عرب ح�ض��ابها �ل�ضخ�ضي على موقع تطبيق 
�ل�ض��ور �ن�ضتقر�م ك�ض��فت من خاله تفا�ضيل حت�ضر�ت حفل زفافها 
�لفخ��م . ت�ض��تعد �لنجمة �ليمنية بلقي�ض فتحي وخطيبها �ض��لطان عبد 
�للطيف لدخول �لقف�ض �لذهبي يف نهاية �ض��هر دي�ض��مرب لعام2016  
وق��د �أك��دت ه��ي �أن زفافها �ض��يكون مفاج��اأة للجميع من تفا�ض��يل 
وحت�ضر�ت. بلقي�ض فتحي �أ�رصفت على �ختيار ت�ضميم ف�ضتان زفافها  
منذ 3 �أ�ض��هر و�لذي من �ملتوقع �أن يحمل طابع كا�ضيكي كالأمر�ت 
بت�ض��ميمه بالإ�ضافة لفخامته وخاماته �مللوكية �مل�ضتخدمة. ك�ضف 
�لفيديو عن تفا�ض��يل حفل زفاف بلقي�ض فتحي و�ضلطان عبد �للطيف 
�ملق��رر �إقامته يف دبي وق��د قامت بتوزيع بطاقات �لدعوة �خلا�ض��ة 
بحف��ل زفافها لعدد �ض��خم م��ن �لنجوم و�مل�ض��اهر �أبرزه��م �لفنانة 

�أحام وفايز �ل�ضعيد وح�ضني �جل�ضمي و�آخرين.

�نت���رص فيدي��و على موق��ع وتطبيق �إن�ض��تغر�م ظه��رت خاله 
هيف��اء وهب��ي وه��ي ترق���ض برفقة �لفن��ان �لعر�ق��ي ماجد 
 Big Apple music" ملهند�ض خال حفل توزيع جو�ئز�

."Award
وظهرت هيفاء خال �لفيديو وهي ترق�ض وتغني، فيما ظهر 
ماجد �ملهند�ض وهو ي�ض��اركها �لغناء وي�ضجعها على �لرق�ض 

على �أنغام �أغنيته "�ضحرين حاها".
The Diamond A p  هيفاء فازت باجلائزة �ملا�ض��ية
ple Award بالإ�ض��افة �إىل ح�ض��ولها عل��ى جائزة �أكرث 

�لفنانات �لعربيات �ضهرة.
من ناحية �أخرى ت�ض��تعد هيفاء وهب��ي خال �لفرتة �لقادمة 
بدء ت�ض��وير دورها يف عمل در�مى جديد من �ملقرر عر�ض��ه 
خال �ضهر رم�ضان �ملبارك، من �إنتاج �رصكة باك �ند و�يت.

فنان كبر وخم�رصم ميتلك حنجرة ذهبية ترجمت معاين 
�حلن��ني �ىل �ض��وت �ض��جن ،برز يف زم��ن �لفن �ل�ض��بعيني 
�جلمي��ل وو�ض��ع ب�ض��مته و�ثب��ت عل��و كعبه ،رغ��م وجود 
�ملناف�ض��ني ل��ه عرف بحبه �لكبر لوطن��ه وتغنى به كثر� 
،حتى بات حالة فنية فريده ، �رتبط ��ض��مه وفنه بقلب كل 
عر�ق��ي ،ل يز�ل م�ض��تمر بعطائه �لفني �لر�ق��ي �نه �لفنان 
�لر�ئ��د ر�ض��ا �خلياط �ل��ذي كان ل�)جلورنال( ه��ذ� �حلو�ر 

معه ..
p كيف كانت بد�يتك مع عامل �لفن؟

بد�يت��ي و�نطاقت��ي �حلقيقية هي ع��ام 1972 يف �غنية 
جيت �لع��ب ويه �لبي���ض مالعبني ولكن �ض��هرتي �لقوية 
بد�أت نهاية هذ� �لعام باغنية �مره وبني �لع�رص و�ملغرب 
وبعده��ا تو�لت �لعمال �لفنية عام 1974 بانطاقتي �نا 
و�لفن��ان قحط��ان �لعط��ار فقط �ض��بقونا فنان��ني وجاءو� 

بعدنا فنانني
وكان هناك جنوم يف �ل�ضاحة �لغنائية �لعر�قية مثل يا�ض 
خ�رص ح�ضني نعمة فا�ضل عو�د فوؤ�د �ضامل و�ضعدون جابر 
و�ض��باح �ل�ضهل و�ض��امي كمال و�مل خ�ضر و�ديبة وكان 
يف ه��ذ� �لوقت مل يظهر ريا�ض �حمد و�ض��اح عبد �لغفور 

وحميد من�ضور
p ب��د�أت �لغن��اء وكان قبل��ك يف �ل�ض��احة �لفنية مطربني 
كب��ار �مث��ال ح�ض��ني نعمة ويا���ض خ�رص وفوؤ�د �ض��امل �مل 

مينعك هذ� �لمر من �ملجازفة؟
مل تك��ن جمازف��ة بل ثق��ة بالنف���ض و�عددت نف�ض��ي جيد� 
وكان��ت رحل��ة حتدي و�من��ت من��ذ �لبد�ية ب��اأن فني ملك 
�ض��عب باأكمله وملك �لنا�ض وها ه��ي )جنه جنه يا وطنه( 

رددتها �ملايني
pقدمت �أغاين كثرة عن �لغربة، هل ت�ض��هم �لغربة ب�ضقل 

موهبة �لفن �م متنعه من �لعطاء؟ وكيف كانت غربتك؟
�غ��اين �لغرب��ة هي �لطيور �لطايرة و�بعث �ض��ام �لكم و يا 

حمام و�ض��وق �حلبايب وطر �حلمام و�حرك بروحي حرك 
و�ض��اعي �لربي��د و جن��ة جن��ة لكني مل �غ��رتب مثل غري 

غربتي �لن �عي�ضها منفيا من وطني �ىل وطني
 p ه��ل ت��رى �ن �جليل �ل��ذي ظهر بعد ع��ام �لفني وثاثة 

�متد�د� لاأجيال �لتي �ضبقته ومنها جيلكم؟
�جلي��ل �جلدي��د في��ه ��ض��و�ت جميل��ة ج��د� وكت��اب �غنية 
ناجحني وملحنني ناجحني   ولكن من �ض��يبقى م�ض��تقبا 

عدد قليل جد� و�لبقاء لا�ضلح
 ���� كي��ف ترى مو�ض��وع �ع��ادة �لغ��اين �لقدمي��ة من قبل 

�ملطربني �ل�ضباب ؟
تاأدي��ة وت�ض��جيل �عمالن��ا ب��دون �تفاق هذ� ف�ض��ل و�رصقة 
حق��وق وعملي��ة غ��ر �خاقي��ة �ن ياأت��ي غ��رك وي���رصق 

�عمالك ويبيعها �ىل �رصكات وي�ضتلم مقابل ذلك
p�زد�دت يف �لون��ة �لخ��رة بر�م��ج م�ض��ابقات �لغاين 
باعتق��ادك ه��ل باإم��كان ه��ذه �لرب�م��ج �ن تخ��رج منه��ا 

طاقات جيدة؟
�غاين �مل�ض��ابقات كلها ومنذ خم�ض �ض��نو�ت ف�ض��لت ف�ضا 
ذريع��ا يف �إطاق جنم فكلهم بع��د �نتهاء �لربنامج يغنون 
يف نو�دي �لفنادق و�جلهة �ملتعاقدة معهم   تقت�ضم معهم 
تعبهم و�ض��قاهم �عطيني ��ضم فنان منهم و�غنية ��ضتهرت 

له �لرب�مج فا�ض��لة لنها مل تقدم �لرعاية للمت�ضابق �لفائز 
ومل تتبناه

للتو��ض��ل  ومو�ق��ع  عدي��دة  ف�ض��ائية  قن��و�ت  pوج��ود   
�لجتماع��ي بر�أي��ك كي��ف �ض��اهمت بو�ض��ول �لفن��ان �ىل 

�جلمهور؟
وجود �ل�ض��بكة �لعنكبوتية من �لت�ض��الت �ض��يء �يجابي 
لك��ن وج��ود ه��ذ� �لك��م �لهائل من �لف�ض��ائيات �ض��يف ذو 

حدين و�ضبب فو�ضى كبرة
 pما هو تقييمك لدعم �لفنانني �لعر�قيني؟

ليوجد �ي دعم �طاقا بل هناك هجمة �رص�ضة �ضد �لفنون 
�جلميل��ة  ولتوجد   حتى نقابة فنانني نقابتنا حتتظر �ن 

مل تكن توفت ��ضا .
 pكيف ترى و�قع �لغنية �لعر�قية �ليوم؟

و�ق��ع �لغني��ة �لعر�قي��ة د�ئم��ا بال�ض��د�رة رغ��م ق�ض��اوة 
�لظ��روف ورد�ءة معظم �لعم��ال وهناك �نهيار يف �لذوق 

�لعام يف كل �لوطن �لعربي
pماهي �خر �عمالك ؟

�خ��ر �عمايل هي �غني��ة بعنو�ن �ملو�ض��ل حبيبتي وكذلك 
مت ت�ض��وير �غنية �رصيكة حيات��ي و�عمال �خرى للفنانني 

ماجد �ملهند�ض ووليد �ل�ضامي و�خرين .

بغداد

20      10 
تغ��رت �لو�ض��اع يف ع��ر�ق م��ا بعد �ض��د�م 
و��ض��بحت بع�ض م�ض��طلحات حقب��ة �لبعث 
�ملح�ضور مو�ض��ع تندر و�ضخرية، على �لرغم 
م��ن �ن تلك �ل�ض��خرية كلف��ت �لعر�قيني �لف 
�لرو�ح وع���رص�ت �للف من �ملعاقني ونحو 
مليوين مهجر �و هارب من بط�ض ذلك �لنظام.
ولع��ل �برز ماكان در�جًا على ل�ض��ان �لرفاق 
من "�خوة هدلة" و�ملعمول به يف حال تنبيه 
�مل�ض��وؤول ع��ن ح��دوث خط��اأ �و �لكتابة على 
�ض��خ�ض لي �ض��بب تافه، كتابة تقرير يذيله 
قبل توقيع��ه بعبارة "دمتم للن�ض��ال" وهذه 
ت م�ضار  �لعبارة لطاملا �هلكت خلق �هلل وغررّ
حياتهم فحولتهم من �نا�ض �ىل حطام ب�رصي 

�و �ضيء من قبيل ذلك.
ومل نك��ن ن�ض��مع �ن��ذ�ك �ي��ة �ض��جة م��ن قبل 
�ملنظمات �لدولية �خلا�ض��ة بحقوق �لن�ضان 
و�لت��ي كان��ت تتعام��ل عل��ى ��ض��تحياء م��ع 
�لق�ض��ية �لعر�قية، بعك�ض ما نر�ه �ليوم حيث 
تتبن��ى �ي معلوم��ة حت��ى لو كانت �ض��ادرة 
لغر���ض  م�ض��بوهة  �جتماعي��ة  مو�ق��ع  م��ن 
�لتحري���ض �ض��د عمليات حتري��ر مدننا �لتي 
��ض��اع فيها د�ع�ض و�لتنظيمات �مل�ض��ابهة له 
�لقتل و�لتعذيب و�لغت�ض��اب و�نتهاك كل ما 
هو مقد�ض يف ظل �ض��عار�ت ل متت لا�ض��ام 

ب�ضيء .
كانت دمتم للن�ضال متثل جيًا من �لنتهاك 
�ل�ض��ارخ حلق��وق �لعر�قي��ني و�أررّخت ملرحلة 

�ضود�ء نعي�ض تبعاتها �ىل �ليوم .
بع��د تغررّ �لح��و�ل يف عام 2003 و�ض��قوط 
قياد�ت �لبع��ث �لكبرة بيد �لقو�ت �لمركية 
وه��روب �لثانوية منها �ىل �ل��دول �ملجاورة 
ل��ني باوز�ره��م م��ن جر�ئ��م ومو�قف ل  حممَّ
ت�ض��تطيع �لذ�كرة �لعر�قي��ة جتاوزها، تغرت 
معامل �حلياة �ل�ضيا�ضية و�للو�ن من �لزيتوين 
�ىل �ملرق��ط بال��و�ن خمتلف��ة ،كم��ا �ختلف��ت 
�ل�ض��ياقات �لد�رية من �لدولة �ل�ض��مولية �ىل 

�لنمط �ملنفتح. 
وبتنا ن�ض��مع كلمات �خ��رى بديلة عن رفيقي 
و�ض��يدي ،من قبيل مولي وحجي ،�ما كتابة 
�لتقاي��ر فق��د تط��ورت هي �لخرى و�ض��ارت 
تتذيل بكلمة �كرث قد�ض��ية "ن�ض��األكم �لدعاء" 
بدل عن دمتم للن�ض��ال ،و�رى �ضخ�ض��يا �نها 
�كرث و�قعية و�حرت�ما لن�ضانية �لب�رص، فانت 
عندما تر�ضل �حدهم �ىل طريق �لهاك وت�ضاأل 
م�ض��وؤوله �لدعاء �مر �ضحيح لأنك �ر�ضلته �ىل 
طريق ت�ض��تحق عليه �لدعاء كي ُيغفر لك على 
حجم �لكارثة �لتي ت�ض��ببت ل��ه بها ،و�لغريب 
علي��ه  �لعم��ل  يب��د�أون  عندم��ا  �جلماع��ة  �ن 
بالتحقيق ،يقولون ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم...
وماب��ني �لن�ض��ال ون�ض��األكم �لدعاء �ض��اعت 

حياة �لنا�ض وُهدرت حقوقهم !!
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احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم

بصورة دائمة
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حوار – هيفاء القره غولي 

ِمن دمتم للنضال..
الى نسألكم الدعاء!! 

سعد الكعبي

سوالف 
عراقية

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����س 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 الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافية
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

رضا الخياط: هناك هجمة شرسة ضد الفنون ونقابتنا تحتضر


