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تكشف
 سرها

ن���رت الفنان��ة هي��ا ابنة الراحل��ة رندة مرع�ش��لي 
�ش��ورة لها عرب ح�ش��اباتها يف �ش��بكات التوا�ش��ل 
االجتماعي، حيث اثارت اجلدل ب�ش��بب ك�ش��فها عن 
بطنه��ا، يف اطالل��ة تعترب جريئًة وفق ال�ش��ائد لدى 
جنمات الدراما ال�ش��ورية. وكانت هيا ظهرت اأي�ش��ًا 
مبالب���س البحر عندما ن�رت �ش��ورة عرب ح�ش��ابها 
على تطبيق "ان�ش��تغرام"، حيث ظهرت برفقة كلبها 
م�ش��تمتعة حتت اأ�ش��عة ال�ش��م�س التي انعك�ش��ت على 
وجهه��ا، مبينًة جمال مالحمها. وتواظب مرع�ش��لي 
عل��ى ن���ر العديد من ال�ش��ور عرب ح�ش��اباتها على 
�ش��بكات التوا�ش��ل االإجتماع��ي، باإط��الالت عفوية 

خمتلفة بني احلزن واملرح واالأناقة واجلمال.

عل��ق الفنان اأحم��د عدوية على مطالبة املو�ش��يقار 
حلم��ي بك��ر ل��ه بالتوق��ف ع��ن الغن��اء قائ��اًل: "اأنا 
م�ش��احمه الأين بحب��ه م��ن زمان وكنا �ش��اكنني مع 
بع���س يف ح��ي الزمال��ك، لك��ن ه��و كان بي�ش��تغل 
ميكانيكي �ش��يارات قبل ما يلحن". واأ�شاف خالل 
م��ع  م�ش��اء"  "العا���رة  برنام��ج  يف  ا�شت�ش��افته 
االإعالم��ي وائ��ل االإبرا�ش��ي على ف�ش��ائية "اأنا م�س 
زعالن من حلمي بكر واتعر�شت لهجوم كتري وكان 
اأح��د اأ�ش��باب جناحي، من بداي��ة اأغنية ال�ش��ح الدح 
اأمب��و".  واأجرى بك��ر مداخلة هاتفية ق��ال فيها اإن 
ت�ريحاته ب�ش��اأن �رورة توقف اأحمد عدوية عن 

الغناء مت تف�شريها باخلطاأ، وانه مل يطالبه بذلك.

�ش��من ا�ش��تعداداتها مل�شل�ش��لها اجلديد "واحة 
الغ��روب"، الذي تخو�س به مناف�ش��ات �شا�ش��ة 
رم�ش��ان املقبل، جلاأت الفنانة منة �ش��لبي اإىل 

اإطاللة جديدة تنا�شب طبيعة ال�شخ�شية.
كان اأبرز ما غريته منة يف �شكلها لون �شعرها 
لي�ش��بح اأ�ش��فر مائ��ل اىل الربتق��ايل، م��ا اأثار 
جدال بني متابعيها الذين اعتربوا اللون ال يليق 
بها، ولكنها م�شطرة ب�شبب ظروف العمل. كما 
ت�ش��تعد �ش��لبي للظه��ور مبالب�س واإك�ش�ش��وارات 

خمتلفة حيث تلعب دور فتاة اإيرلندية.
وامل�شل�شل من تاأليف مرمي نعوم واإخراج كاملة 

اأبو ذكرى، وي�شارك يف بطولته خالد النبوي.

رغ��م اأن الفن��ان تامر ح�ش��ني ب��داأ ت�ش��وير فيلمه 
اجلديد "ت�ش��بح على خري"، لك��ن منتج العمل وليد 
من�ش��ور مل ي�شتطع اإقناع النجمة ي�را بامل�شاركة 

فيه اإىل جوار تامر ودرة ونور اللبنانية.
وبالتايل فاإن عدم و�ش��ول وليد من�شور اإىل اتفاق 
مع ي�را حول م�ش��اركتها بهذا العمل و�ش��ع فريق 
عمل الفيلم يف ورطة، حيث بداأوا الت�شوير بالفعل 
وا�ش��طروا اإىل تاأجيل م�شاهد ال�شخ�شية التي كان 

من املفرت�س اأن تلعبها ي�را.
ولكن وليد من�ش��ور واملخرج حممد �شامي ما زاال 
يبحثان عن بطلة ثالثة لهذا الفيلم، واأن وليد يفكر 

يف االت�شال مرة اأخرى بي�را الإقناعها بالدور.
النجمة كارينا كابور �سغلت العامل بخرب حملها منذ اللحظة االأوىل، وما زال جمهورها بانتظار والدة طفلها من زوجها النجم �سيف علي خان ، يف 

يوم 20 دي�سمرب/كانون االأول من ال�سهر اجلاري.

دخ��ل االإعالم��ي امل�ري عم��رو اأدي��ب يف مفاو�ش��ات مع 
النجم��ة ال�ش��ورية اأ�ش��الة، ال�شت�ش��افتها يف برناجم��ه "كل 

."ON E" يوم"، الذي يذاع على ف�شائية
وقال م�شدر من داخل الربنامج ، اإن اأديب عر�س على اأ�شالة 
مبل��غ مليون ومائتي األف جنيه م�ري مقابل ظهورها معه 
يف برناجمه، اإال اأنها مل حت�ش��م قرارها باملوافقة اأو االعتذار 

حتى االآن، 
م�ش��يفًا اأن اأدي��ب رمب��ا يزي��د املبل��غ املعرو���س اإيل مليون 
ون�ش��ف املليون جنيه لل�شغط على النجمة ال�شورية من اأجل 

الظهور معه.
يذكر اأن عمرو اأديب قد �ش��ور �شل�ش��لة من احللقات مع جنوم 
الفن، ومنهم اإلي�شا وراغب عالمة واأنغام ونوال الزغبي ويارا 

وغريهم.

ك�شفت النجمة �ريهان مكان تواجدها حاليًا على رغم 
اخل�شو�شية الكبرية التي حتافظ عليها يف حياتها

و�ش��اركت الفنان��ة امل�ري��ة جمهوره��ا ع��رب �ش��بكات 
التوا�ش��ل االجتماع��ي �ش��ورًة بينت انه��ا يف لبنان يف 
زي��ارة بعي��داً ع��ن االأ�ش��واء، اإذ ظهرت �ريه��ان داخل 

"تلفريك" )العربات املعلقة( يف منطقة جونيه.
ي�شار اإىل اأن �ريهان تعاقدت مع �ركة "العدل غروب" 
لبطول��ة م�شل�ش��ل درام��ي جدي��د تع��ود م��ن خالل��ه اإىل 
ال�ش��احة الفنية بعد غياب طويل، و�شط حالة من التكتم 

ال�شديد على التفا�شيل يف الوقت احلايل. 
 واأكد م�ش��در من داخل ال�ركة املنتجة اأن العمل يحمل 
فك��رة جديدة جتمع بني الدراما واال�ش��تعرا�س والغناء، 

ويتطلب منها ا�شتعدادات كثرية.

�ش��اب عراقي دفع��ه طموحه وحبه لعامل االزياء والت�ش��اميم 
وتعلق��ه ب��رتاث بل��ده ومزج��ه ال��رتاث اجلمي��ل باحلداث��ة يف 
ت�ش��ميماته ان ي�ش��بح ا�ش��م مهم يف عامل ت�ش��ميم االزياء له 
ب�ش��مته اخلا�ش��ة واملتميزة يف االو�ش��اط الفنية اقام الكثري 
م��ن عرو�س االزياء الناجحة واثب��ت جدارته يف جمال عمله 
انه امل�شمم �شيف العبيدي الذي كان ل )جورنال( هذا احلوار 

معه ..
متى بداأت م�شوارك يف عامل ت�شميم االزياء؟

البداية هي املوهبة منذ ال�ش��غر وانا ار�ش��م وا�شمم الف�شاتني 
ح���را واح��اول دائم��ا خياط��ة قطع �ش��غرية م��ن املالب�س 
واكت�شف هذا العامل من خالل مل�س االقم�شة ومعرفة خاماتها 
وطريق��ة خياطة الف�ش��اتني واكت�ش��اف عامل االزي��اء وكل ما 
يحيط به��ذا املجال املليء بالألوان الت��ي كانت جتذب نظري 
وتث��ري يف داخل��ي الكثري م��ن االفكار التي احل��م ان اترجمها 

اىل ار�س الواقع 
ماهو اول ت�شميم �شممته واكت�شفت موهبتك من خالله  

-ه��ذا ال�ش��عور كان م��ع اول قطع��ة تنف��ذ يل وكانت ل�ش��يدة 
جمتمع عربية يف بداية م�ش��ريتي الفنية خارج العراق عندما 
اختارت ت�ش��ميم م��ن جمموعة اف��كاري الت��ي اترجمها على 
ال��ورق وكان بلون بنف�ش��جي تتناثر عليه حب��ات اللوؤلوؤ ونفذ 
ب�ش��كل احرتايف وقالت يل ا�ش��تغرب انك م�شمم �شاب وحتمل 
اف��كار بهذه االحرتافية وال�ش��فافية يف الت�ش��ميم ومن خالل 
كلماتها امل�شجعة بداأت م�شرية االحرتاف خارج بلدي العراق 

وا�شتمرت ملدة �شبع �شنوات 
-من اين ت�ش��توحي افكارك هل من خالل امل�ش��اهدات ام من 

وحي افكارك ؟
-اول مرحلة هي ا�شتح�ش��ار الفكرة الت�شميمية املبتكرة عن 
طري��ق مااتاب��ع من كت��ب وم�ش��ادر تخت�س بتاري��خ العراق 
وتراث��ه او من خالل متابعتي للمو�ش��ة العاملية ح�ش��ب اخلط 
الت�ش��ميمي اىل اجن��ازه ب�ش��فتي م�ش��مم اعم��ل خط��ني يف 
االزي��اء الفني اال�شتعرا�ش��ي يف دار االزي��اء العراقية واخلط 
التجاري هو ماركتي اخلا�شة بعدها اثبت الفكرة على الورق 

ث��م اب��داأ باختي��ار اخلام��ة وتلوينها وه��و على ال��ورق حتى 
ي�ش��بح خيايل للفكرة كامال ثم ابداأ بتنفيذ القطعة مع �شتاف 
العمل للذين ي�ش��اركونني النج��اح من خياطني وطرازين عن 
طري��ق ق�س الباترون اخلا�س للت�ش��ميم وعم��ل الرباوة على 
العار�ش��ة ثم تنزيل الب�شمة وتطريزها يدويا ومن ثم ا�شافة 

مل�شاتي تفني�س القطعة ب�شكلها النهائي 
ماهي ابرز واهم عرو�س االزياء التي �شاركت  فيها؟

كث��رية هي العرو���س واملهرجانات التي م��ن خاللها قدمت 
نف�شي كم�شمم �شاحب ب�شمة ولون خا�س واهم املهرجانات 
الب���رة فا�ش��ن ناي��ت بن�ش��ختيه االوىل والثانية مب�ش��اركة 

م�ش��ممني عراقي��ني وع��رب باال�ش��افة اىل عار�ش��ات ازياء 
حمرتفات م��ن الب�رة وبغداد وايران ولبنان واي�ش��ا عر�س 
ازي��اء حلم بغدادي وعر���س دجلة ومن العرو���س التي كانت 
تتمي��ز ب�ش��دى اعالمي وان�ش��اين مه��م وخا�ش��ة ان ريع هذه 
العرو�س خ�ش���س ل�شالح اطفال مر�شى ال�رطان بالتعاون 
م��ع منظمة احتدي ثم عر���س ازياء اوج بغ��داد الثقايف الذي 
كان كاأم�ش��ية رم�ش��انية جميل��ة بح�ش��ور نخب��ة كبرية من 
االعالميني ون�ش��اء املجتمع والفنانني ابرزهم الكبري ن�ش��ري 
�ش��مه الذي اثنى على ماقدمت من افكار ت�ش��ميمية ثم عر�س 

ازياء �شنيوريتا بغداد.
-الطاب��ع املعروف ع��ن ازيائك نابع من ال��رتاث العراقي ما 

ال�شبب؟
ت��راث الع��راق وح�ش��ارته وفلكل��وره ه��و املله��م الدائ��م يل 
باأعتباره مادة د�ش��مة لكل م�ش��مم عراقي يبحث عن التمييز 
والكث��ري م��ن داخ��ل بلدن��ا ينتقد مت�ش��كي بال��رتاث ويرجوين 
ان اعم��ل مثل الت�ش��اميم االوربي��ة غافل��ني ان التمييز لي�س 
بالعري وال بقطعة التول او الدانتيل املوجودة على الت�ش��ميم 

وامنا تراثنا هو هويتنا ودليل اعجاب العرب والغرب.
-ماهي الر�شالة التي حتب ان تو�شلها من خالل عملك ؟

اننا بلد ي�ش��نع اجلمال والفن واالزياء رغم كل مانعي�ش��ه من 
منغ�ش��ات ورغم قل��ت الدع��م واالمكانات وعدم توفر اب�ش��ط 
مقوم��ات جن��اح اي م�ش��مم اال انن��ي اطم��ح الأي�ش��ال ت��راث 
وح�شارة العراق ب�شكل يتناغم بني حداثة الفكرة الت�شميمية 

والروح العراقية التي اوا�شب على تواجدها يف ازيائي 
  -ماهي م�شاريعك احلالية وامل�شتقبلية حدثني عنها؟   

-م�ش��اريعي ان �ش��اء اهلل كثرية ومثمرة واولها افتتاح معهد 
خا���س باالأزياء واملو�ش��ة اعطي من خالل��ه دورات يف هذا 

املجال للموهوبني من حمبي هذا الفن املغيب يف بلدنا. 
ماهو حلم �شيف العبيدي ؟

-حلمي الذي ان �ش��اء اهلل �ش��يتحقق هو دار ازياء �شغري اقدم 
من خالله افكاري لكل من يتابعني ويحب ما اقدم من ن�ش��اء 
الع��راق اجلميالت �ش��احبات ال��ذوق اخلا�س باالأ�ش��افة اىل 
�شبابنا العراقي املميز ب�شفتي اول م�شمم ازياء اقدم االزياء 

ال�شبابية بروح ع�رية متزج الرتاث باحلداثة .
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حوار – هيفاء القره غولي 

 " م�شاجدنا ثكناتنا
 قبابنا خوذاتنا
 ماآذننا حرابنا

 وامل�شلون جنودنا
 هذا اجلي�س املقد�س يحر�س ديننا "

  هذه االبيات لل�شاعر الرتكي )اال�شالمي( �شياء كوكالب، 
ا�ش��تعان به��ا ال�ش��يد رج��ب طي��ب اردوغ��ان - رئي���س 
جمهوري��ة تركي��ا احل��ايل - يف خط��اب جماه��ريي له، 
فرفع �ش��ده املدعي العام الرتكي دعوى ق�ش��ائية  تقول 

باأنه :
  "اأج��ج التفرق��ة الدينية يف تركيا"، فاأ�ش��درت املحكمة 

�شده حكما بال�شجن ملدة ٤ اأ�شهر!
  يف �شوي�را : 

 ن���رت �ش��حيفة تابع��ة حل��زب ميين��ي متط��رف - مرة 
- مق��اال، يحر���س على الط��رد اجلماعي للم�ش��لمني يف 
�ش��وي�را، فقامت احلكومة ال�شوي�رية باإجبار ال�شحيفة 

على  االعتذار، و�شحب املقال من موقع ال�شحيفة.
  ويف الكوي��ت التي ت�ش��به اأجواء ال�ش��ارع فيه��ا، اأجوائنا 
املحتقن��ة، ق�ش��ت حمكم��ة اال�ش��تئناف الكويتي��ة قب��ل 
�ش��نوات - بحب���س كات��ب اثر -ن���ره مق��ااًل على تويرت 

يت�شمن حتقري للمذهب ال�شيعي.
  دول اخ��رى عديدة مثل )ا�ش��رتاليا- بلجيكا- كرواتيا- 
 - الدمن��ارك  الربازي��ل-  افريقي��ا-  جن��وب  الهن��د- 
فنلن��دا- كرواتيا-فرن�ش��ا- املانيا- اي�ش��لندا- االردن 
- هولندا- الرنويج - نيووزيلندا- بولندا - �شنغافورا- 
االأمريكي��ة -  الوالي��ات املتح��دة  �ش��وي�را- تايلن��د- 
 Hate بريطانيا ( جترم خطاب الكراهية اأو ما يعرف ب
اأول  ال��ذي  �ش��در   ،Speech or fighting word
تعري��ف حكومي ل��ه يف الواليات املتحدة ع��ام ١٩٩٣، 
ومن �شمن قانون لل " الالإت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية 
واإدارة املعلومات " اأ�شدره الكونغر�س االمريكي، وعرف 

خطاب الكراهية فيه باأنه:
   " اخلط��اب ال��ذي يدع��و اىل اأعم��ال العن��ف او جرائ��م 
الكراهي��ة، اخلط��اب ال��ذي يخل��ق مناخ��ًا م��ن الكراهية 
واالأح��كام امل�ش��بقة التي قد تتحول اىل ت�ش��جيع ارتكاب 

جرائم الكراهية."
  يف اغلب الدميقراطيات، ال يعترب خطاب الكراهية �ش��كال 
من اأ�ش��كال حرية التعبري التي حتميها القوانني، كما اأنه 
ال ياأخذ �ش��كال معينا وهو الكالم املبا�ر الوا�ش��ح، فقد 

يكون بالت�رف اأو االيحاء اأوالكتابة اأو حتى اال�شارة! 
  ويف االتفاقيات الدولية وخا�ش��ة )اإعالن االأمم املتحدة 
للق�ش��اء عل��ى جمي��ع اأ�ش��كال التميي��ز العن���ري( وال 
)االإعالن العاملي حلقوق االإن�ش��ان( هناك اأكرث من مادة 
قانونية حت��ث الدول املوقعة على هذه االتفاقيات، على 
�رورة ت�ريع قوانني ) تدين ( املنظمات واال�ش��خا�س 

الذين يحر�شون على كراهية االآخر املختلف.
  حكومتن��ا الر�ش��يدة - الت��ي احتكرت لزم��ن حق اقرتاح 
م�ش��اريع قوانني ملجل�س الن��واب - عليها اأن تتحرك من 
اأج��ل اق��رتاح م�روع قان��ون لتجرمي خط��اب الكراهية، 
يكتبه متخ�ش�ش��ون بالقانون، بحي��ث ال يرتكون جماال 
حلاك��م اأو قا���س اأن ي�ش��تغل القان��ون ل�ش��الح منافع��ه 

ال�شخ�شية، اأوال�شيا�شية اأو احلزبية اأو الطائفية.

 يف اأمان اهلل

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�سة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل االإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

مصمم األزياء سيف العبيدي: حضارة العراق وفلكلوره الملهم الدائم لي 

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً


