
وفاة الفنانة نيفين رامز 

سميرة سعيد األكثر نجاحًا

هالة فاخر تقلد أحالم

صابر الرباعي يثير الجدل 

تفاجىء 
جمهورها 

تعيش
 رعبًا حقيقيًا

رحل��ت الفنان��ة نيف��ن رامز زوج��ة الفن��ان حممد 
�ص��بحي، بع��د �رساع م��ع مر���ض ال�رسط��ان الذي 
بداأت تعاين منه عام 2011. ورثى حممد �ص��بحي 
زوجته الراحلة على �ص��فحته الر�ص��مية على موقع 
التوا�ص��ل االجتماعي في�صبوك قائاًل "رحلت رفيقة 
عمري وعماد االأ�رسة وقوة العائلة .. رحلت زوجتي 
احلبيبة نيفن ح�ص��ن رامز .. البقاء هلل اجلنازة بعد 
�ص��الة الع�رس من م�صجد ال�رسطة ٦ اكتوبر". نيفن 
رامز �صاركت يف عدد من االأعمال الفنية، وكان اأول 
اأعمالها فيلم "اجازة ن�ض ال�ص��نة" والذي �ص��اركت 
في��ه وهي طفلة، عمها هو الفنان حممود ر�ص��ا، ثم 

اجتهت للعمل امل�رسحي.

رغم بلوغها عامها ال�58 يف هذه ال�ص��نة 2016 
الت��ي قاربت عل��ى النهاية، اإال اأن الديفا �ص��مرية 
�صعيد واحدة من القالئل بن الفنانات العربيات 
اللوات��ي عرفن كيفي��ة املحافظة على �ص��بابهن. 
ر�ص��اقتها،  عل��ى  حمافظته��ا  اإىل  باالإ�ص��افة 
ت�ص��تطيع �صمرية �ص��عيد احتالل املركز االأول بن 
الفنانات يف احلفاظ على ن�ص��ارتها اأي�صًا لتبدو 
يف �ص��باب دائ��م وه��و ما انعك���ض عل��ى اأزيائها 
املنتقاة بعناية �ص��واًء يف اإط��الالت الكاجوال اأو 
الر�ص��مية. فف��ي كل اإطاللة لها �ص��واًء يف حياتها 
اليومية، املنا�صبات الفنية اأو احلفالت التي تقوم 

باإحيائها.

تقم�ص��ت النجم��ة املتاألق��ة هال��ة فاخ��ر �صخ�ص��ية 
املطرب��ة االماراتية اأح��الم يف اإطار كوميدي خالل 
عر�ض تياترو م�رس ArabNotTalent امل�صتمر 
حتى نهاية هذا االأ�ص��بوع. وج�ص��دت فاخر �صخ�صية 
"امللك��ة" خالل تواجده��ا يف جلنة حتكيم برنامج 
املواه��ب "اآراب اآيدول" وحر�ص��ت على الدخول اىل 
امل���رسح مبالب�ض متاأنق��ة والكثري م��ن املجوهرات 
واالك�ص�ص��وارات الت��ي اأظهرتها من خ��الل حركاتها 
يف اإ�صارة اىل اأن اأحالم ترتدي الكثري منها. يف حن 
اأدى بيوم��ي فوؤاد دور جنم �ص��ينمائي قدير يف جلنة 
التحكيم، فيما جاء املمثل ال�ص��اب حممد يو�صف يف 

دور �صاحب القناة.

اأطل��ق النج��م التون�ص��ي �ص��ابر الرباع��ي اأغنيت��ه 
اجلديدة "اأنا بحن" عرب قناته الر�صمية على موقع 
"يوتيوب"، والقت اعجاب االالف من م�ص��اهديه. 
واالأغنية باللهجة امل�رسية ذات طابع رومان�ص��ي 
وهي م��ن كلمات ه��اين عبد الك��رمي واأحلان وليد 
�صعد وتوزيع حممد م�صطفى. من جهتها، حر�صت 
الفنان��ة اأ�ص��الة على تهنئة الرباع��ي على اأغنيته 
اجلدي��دة من خالل ن�رس �ص��ورة له عرب �ص��فحتها 
عل��ى تطبي��ق "ان�ص��تغرام" وعلق��ت قائل��ة: "م�ض 
معق��ول جم��ال اأغني��ة �ص��ديقي االأق��رب �ص��ابر 
الرباع��ي، والل��ي ا�ص��مها اأن��ا بحن حقيقي �ص��يء 

خيايل مو�صيقى واأداء وكالم.
جوائز  توزيع  حفل  عامليًا" يف  الأف�ضل  "العار�ضة  لقب   Gigi Hadid حديد  جيجي  الأ�ضل،  الفل�ضطينية  الأمريكية،  الأزياء  عار�ضة  ح�ضدت 

املو�ضة الربيطانية لعام 2016.

فاجاأت النجمة الكولومبية العاملية �صاكريا، جمهورها يف ت�صيلي 
بالغن��اء يف م��ول جت��اري بالعا�ص��مة �ص��انتياجو خ��الل تق��دمي 
عطره��ا اجلديد "دان���ض". اأقيم حفل تقدمي العطر الليلة املا�ص��ية، 
حي��ث قامت �ص��اكريا بتقدمي املنت��ج والتوقيع عل��ى اأوتوجرافات 
للجماهري كما �ص��دت بثالثة من اأ�ص��هر اأغنياته��ا. وكان اجلماهري 
قد احت�ص��دوا منذ ال�ص��اعات االأوىل من �ص��باح اأم���ض االإثنن اأمام 
امل��ول التج��اري لك��ي يحظوا بفر�ص��ة لروؤية �ص��اكريا، علم��ًا باأن 
زي��ارة النجمة الكولومبية لت�ص��يلي كانت مقررة منت�ص��ف ال�ص��هر 
املا�صي ولكنها تاأجلت ب�صبب مر�ض اأحد ابنائها. ون�رست �صاكريا 
على ح�ص��ابها باأحد مواقع التوا�ص��ل االجتماعي �رسيطًا م�ص��وراً 
له��ا وهي ترق�ض يف متجر لبيع املثلج��ات بينما تتذوق النكهات 
املختلف��ة.  ي�ص��ار اإىل اأن �ص��اكريا، التي باعت اأك��ر من 60 مليون 

ن�صخة من األبوماتها، و�صلت اإىل ت�صيلي يوم االأحد املا�صي.

 ك�صفت النجمة ريهام حجاج عن اأق�صى حلظات الرعب 
الت��ي م��رت بها اأثن��اء ت�ص��وير فيلمها اجلدي��د "القرد 
بيتكل��م" بعدما اأقنعها املخرج بيرت ميمي بالت�ص��وير 
وح��ى حتم��ل ف��وق اأكتافه��ا ثعبان��ًا حقيقي��ًا، ب��ادر 
بالتح��رك لاللتفاف حول رقبته��ا مبجرد بدء الربوفة 

االأوىل.
ريه��ام ن�رست املقطع امل�ص��ور �ص��من خط��ة الرتويج 
للفيل��م املنتظ��ر عر�ص��ه مطل��ع الع��ام اجلدي��د، وبدت 
مرعوب��ة ج��داً خا�ص��ة واأن الثعب��ان �ص��خم و طوي��ل 
وكان يناور لاللتفاف حول رقبتها بينما يحتم عليها 
امل�ص��هد اأن مت�صك براأ�ص��ه حتى ال يلدغها، وعلقت على 
املقطع خماطبة املنتج �ص��يف عريب��ي واملخرج بيرت 

ميمي قائلة: ازاي عملتوا فيا كدا ؟

ك�ص��ف كاليف باملر امل�صتثمر اال�صرتايل يف جمال التعدين 
النقاب عن ت�ص��ميم ال�ص��فينة تيتانيك 2 وهي ن�صخة مقلدة 
حديثة لل�ص��فينة تيتانيك التي غرق��ت عام 1912، لكنه مل 
ي�ص��ل اإىل حد و�ص��فها بال�ص��فينة التي ال تغ��رق كما كانت 
تق��ول ال�رسك��ة امل�ص��غلة يف ذلك احل��ن عن ال�ص��فينة التي 

ان�صطرت وغرقت اثر ا�صطدامها بجبل جليدي.
وق��ال بامل��ر يف نيوي��ورك اإن ال�ص��فينة اجلدي��دة �صت�ص��نع 
بوح��ي م��ن ت�ص��ميم وديك��ور ال�ص��فينة االأ�ص��لية ب�ص��ورة 
كب��رية مع اإدخ��ال بع�ض التعدي��الت جلعلها تتما�ص��ى مع 
قواعد ال�ص��المة ولوائح �صنع ال�ص��فن يف الوقت احلايل اإىل 
جان��ب بع�ض �ص��بل الراح��ة احلديث��ة مثل مكيف��ات الهواء 
وانرتنت ال�ص��لكي. واأو�ص��ح "�ص��يكون لها �ص��كل الت�ص��ميم 
ذاته با�ص��تثناء اأن ت�ص��نيعها �ص��يتم ب�ص��كل خمتل��ف، لذلك 
فاإن ج�ص��م ال�صفينة �صيجري حلامه بدال من اأن يكون الربط 
ب��ن اأجزائه بامل�ص��امري على �ص��بيل املثال. والت�ص��غيل لن 
يكون بكمية كبرية من الفحم بل �ص��يكون عن طريق الديزل 
والكهرباء. �ص��يظل هن��اك ثالث مراوح دف��ع الأن ذلك كان 

جزء من ال�صفينة االأ�صلية".
واأ�صاف امل�ص��تثمر اال�صرتايل "�صيكون هناك �صطح اإ�صايف 
مم��ا يعني اأن اجل�رس �ص��يكون اأعلى وميك��ن اأن نرى مقدمة 
ال�صفينة، وبالطبع �صتكون هناك قوارب اإنقاذ اآمنة.. قوارب 
اإنق��اذ م��ن الطراز االأول ميكنه��ا اأن تبح��ر يف اأنحاء العامل 
بو�صفها �صفنا �صغرية اإذا لزم االأمر". م�صريا اإىل اأن ال�صفينة 
�ص��تحتوي رادارا، قائال " �ص��تكون هن��اك مالحة عن طريق 

االأقمار ال�صناعية ومكيفات هواء للجميع".
الت�ص��ميمات  �صن�ص��تغل  بالطب��ع  "لك��ن  بامل��ر  وا�ص��تدرك 
و�ص��نتيح جترب��ة مماثل��ة للتجرب��ة الت��ي كان��ت موج��ودة 
عام1912." وقال اإن ال�ص��جاعة والت�ص��حية يخطران على 
باله عندما يفكر يف تيتانيك االأ�ص��لية. وم�ص��ى يقول "اإنه 
يح��ب اأن تكون تيتانيك 2 م�ص��در اإلهام لالحرتام والعطف 

كما كانت تيتانيك االأ�صلية".
وق��درت ثروة باملر باأنه��ا 795 مليون دوالر عام 2012.

وهو يقول عن نف�ص��ه اإنه ملياردير. وذكر باملر اأن تيتانيك 
2 �صت�ص��نع يف حو�ض �صي.ا�ض.�صي جينلينغ لبناء ال�صفن 
اململوك للحكومة ال�صينية والذي ي�صنع بالفعل اأربع �صفن 
لنقل املعادن اخلام ل�ص��الح م�رسوعات التعدين اخلا�ص��ة 
ب��ه. واأ�ص��ار بامل��ر اإىل اأن عقد بن��اء ال�ص��فينة تيتانيك 2 مل 
يوقع بعد. واأ�ص��اف اأنه ياأمل اأن يبداأ البناء يف وقت الحق 
م��ن العام اجلاري، واأن تنطلق اأوىل رحالتها التي �ص��تكون 

يف املحيط االأطل�صي مثل ال�صفينة االأ�صلية عام 2016.
ويف ح��ن اأن �رسك��ة واي��ت �ص��تار الي��ن ال�رسكة امل�ص��غلة 
لل�ص��فينة االأ�ص��لية قالت يف ذلك احلن اإن تيتانيك �صممت 
لك��ي ال تغ��رق فاإن نحو1500 �ص��خ�ض غرق��وا خالل اأوىل 
رحالتها عام 1912 من �ص��اوثامتون اإىل نيويورك بعد اأن 
ارتطمت ال�صفينة بجبل جليدي يف �صمال املحيط االأطل�صي. 
ورف���ض باملر الذي اأن�ص��اأ �رسكة بلو �ص��تار الي��ن يف العام 
املا�ص��ي اأن يكرر نف�ض العبارة. وقال "اأي �ص��يء ميكن اأن 
يغ��رق اإذا حدث��ت به فجوة." وعلى عك�ض ال�ص��فينة تيتانيك 
االأ�ص��لية �ص��يكون يف ق��وارب االإنق��اذ التابع��ة لل�ص��فينة 
تيتانيك 2 م�ص��احة كافية جدا تت�صع لكل �صخ�ض على منت 

ال�صفينة و�صيكون بها �صالمل للطوارئ.

وت�ص��ري الت�صميمات اأي�ص��ا اإىل اأنه �صيكون هناك 18 قارب 
اإنقاذ ميكن لكل منها اأن يت�ص��ع ملا ي�صل اإىل 250 �صخ�صا. 
و�صتكون ال�صفينة تيتانيك 2 �صفينة رحالت فاخرة بها ناد 
للقم��ار وم�رسح وم�صت�ص��فى حديث، لكن الركاب �ص��يجدون 
اأزي��اء على ط��راز اأزي��اء ع��ام1912 يف غرفه��م اإذا كانوا 
يرغب��ون يف ارتداء تل��ك االأزياء والتظاهر باأنهم يعي�ص��ون 

يف ع�رس انق�صى. و�صتعلن اأ�صعار التذاكر يف وقت الحق.
وقال��ت هيلن بنزيجر حفيدة مارجري��ت براون التي جنت 
من ال�ص��فينة تيتانيك وا�صتهرت با�ص��م مويل براون التي ال 
تغرق، اإن تيتانيك 2 �ص��تكون تخليدا لذكرى ركاب ال�صفينة 
االأ�ص��لية. واأ�ص��افت "اأرى اأن��ه تك��رمي كبري ل��كل من مات 
وكذل��ك لكل من جنا. ال اأعتقد اأن الكثري من النا�ض يدركون 
م��ا م��ر به الناج��ون. واأعتق��د اأن��ه كان هناك م��ا ميكن اأن 
نطلق عليه االآن ا�ص��طراب ما بعد ال�ص��دمة.. �صعورالناجن 
بالذن��ب". وقالت" اأعل��م اأن جدتي الكربى مل متر بيوم دون 
اأن تعي���ض في��ه مرة ثانية ما مرت ب��ه يف احلادث. اإذ قالت 
للعائل��ة اإن اأ�ص��واأ �ص��وت �ص��معته على االإطالق هو �ص��وت 
ال�رسخات .. اإىل اأن توقفت." وان�صمت بنزيجر اإىل املجل�ض 

اال�صت�صاري للم�رسوع.

بغداد

16        3 
ورشة عمل

صالح الحمداني

في أمان 
الله

ALJOURNAL
الأراء واملقالت تعرب عن راأي كتابها ول تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�ضحيفة

journaliraq.com

ريهامشاكيرا

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

لضمان االنتشار 

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

ads@journaliraq.com sales@alabshar.com 006947827824131006947828001070

متابعة - الجورنال

ق�ص��يت اأغل��ب النه��ار يف ور�ص��ة عم��ل بائ�ص��ة، يتح��دث 
منظميه��ا عن فر�ض عم��ل كربى لل�ص��باب العاطلن، وعن 
اأهمية القط��اع اخلا�ض، بزات املحا�رسين وقم�ص��انهم و 
�ص��بابية ما يطرحون من اأفكار، تدل - ح�ص��ب مقايي�ص��ي 
- على اأنني مت توريطي بح�ص��ورها، فه��ي ال تعدو كونها 
واح��دة م��ن اآالف ور�ض العمل التي ال ج��دوى منها، والتي 

هي يف النهاية حفلة تعارف بن املنظمات ال اأكر.
من��ذ ٢٠٠٣ ومنظم��ات املجتم��ع املدين ترتاكم، وتنق�ص��م 
، حتى اأم�ص��ت تقدر ب��االآالف - ح��وايل ١٥ األف منظمة - 
اأختزلت بف�ص��ل نظام ت�ص��جيل املنظمات املت�ص��دد، اىل ما 

يقرب االلف وخم�صمئة منظمة ر�صمية.
ال زال الع��دد كب��ريا طبع��ا، والقلي��ل م��ن ه��ذه املنظم��ات 
يعترب فاعال يف املجتمع العراقي الع�ص��ي على اال�صتجابة 

للتغيري واحلرية والعمل املدين.
اأغلب املنظمات هي يف النهاية :  " �ص��يارة جديدة للرجل، 
وذه��ب وفري للمراأة " كما ق��ال يل حمدثي الدكتور االأردين 
الي�صاري الذي يدير مركزا مهما حلقوق االن�صان يف عمان. 
وهي بال �ص��ك م�صدر تك�صب للعديد من اأ�صحاب املنظمات 
وزوجاته��م واأوالده��م. ه��ذا ال يعني بالطبع  ع��دم وجود 
منظمات فاعلة وموؤثرة، اإ�ص��تطاعت بتحركها ومظاهراتها 
وحت�ص��يدها من ال�ص��غط على احلكومة والربملان من اأجل 
اإ�ص��دار اأو اإلغاء قوان��ن عديدة، كان له��ا االأثرالكبري على 

املجتمع العراقي �صيا�صيا واإجتماعيا.
ال اأدري مل��اذا يتكلم اأغلب املحا�رسين يف جمال املجتمع 
املدين بكلمات غري مفهومة، كاأنها مرتجمة من لغة اأخرى 
حرفي��ا وم��ن دون ت���رسف، وال اأدري مل��اذا يقدم��ون لنا 
�ص��ايا حمروق��ا كاأنه ترك من��ذ البارحة عل��ى نار يفرت�ض 

اأنها هادئة.
يب��دو اأنن��ي مل اأذك��ر ح�ص��نة واح��دة ملنظم��ي الور�ص��ة، اأو 
للمجتم��ع امل��دين ب�ص��كل عام ! لذل��ك دع��وين االآن اأنوه اىل 
بع�ض احل�صنات ومنها : اأن اأغلب املحا�رسين  غري مملن، 
وه��م يرتك��ون جم��اال وا�ص��عا لتغي��ري وانه��اء املحا�رسة 
يف اأي حلظ��ة، اإ�ص��افة ل���رسط التفاعل مع احل�ص��ور الذي 

ي�صعونه على اأنف�صهم وغالبا ما يلتزمون به،
ه " وال اأري��د اأن اأق��ول الولي��دة،  يف الدميقراطي��ة " امِلع���رسرْ
هناك اأ�ص��ياء جميلة كثرية مل ن�ص��تفد منها - ب�صكل مر�ض 
ٍ- ب�ص��بب " امل�ص��ادين للدميقراطي��ة "، اأهمه��ا منظم��ات 

املجتمع املدين.
يف اأمان اهلل

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�ضًا الدخول اإىل اأي �ضفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ض����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�ضة، كما ميكنك م�ضاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ضره على ح�ضاباتك اخلا�ضة 

على �ضبكات التوا�ضل الإجتماعي كالفي�ضبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

تيتانيك 2 ستكون في المحيط األطلسي عام 2017

ايزابيل اوبير تستمر بحصد الجوائز

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً

فازت املمثلة الفرن�صية ايزابيل اوبري بجائزة جديدة يف الواليات 
املتح��دة مكاف��اأة عل��ى ادائه��ا دور ام��راأة تتعر�ض لالغت�ص��اب 
وتالح��ق املعت��دي عليها يف فيلم "اإيل"، يف خ�ص��م حملة جوائز 
االو�ص��كار يف هولي��وود. فبع��د نيله��ا جائ��زة "غوث��ام اواردز" 
وجائ��زة "نيويورك فيلم كريتيك�ض �ص��ريكل اواردز"، نالت اوبري 
جائ��زة جمعية نق��اد االفالم يف لو���ض اجنلو�ض. وقد ت�ص��اعدها 
هذه اجلوائز يف احل�ص��ول على تر�صيح يف احدى فئات االو�صكار. 
وميث��ل فيل��م "اإيل" لب��ول فريهوفن فرن�ص��ا يف ال�ص��باق اىل نيل 
جائ��زة اف�ص��ل فيلم اجنب��ي يف االو�ص��كار، فيما كرم��ت املمثلة 
الفرن�ص��ية البالغة 63 عاما ال�صهر املا�صي خالل مهرجان "ايف 
في�ص��ت" للفيل��م يف هوليوود ال��ذي يرتاده اع�ص��اء يف اكادميية 
فن��ون ال�ص��ينما وعلومه��ا الت��ي متن��ح االو�ص��كار واملر�ص��حون 

املحتملون للفوز بها. 


