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اأطلق��ت الفّنانة اللبنانية �سريين عبد النور جمموعة 
من التغريدات،ع��ر ح�سابها الر�سمي على "تويرت"، 
ح��ول اأبرز اأحداث الع��ام 2016. وكتبت عبد النور: 
"ح��دث يف 2016: وبكام��ل ارادت��ي وحريتي اأن 
اتف��رغ ال�رستي بعيداً ع��ن التمثيل." تغريدة �سريين 
الق��ت العدي��د م��ن االنتق��ادات واال�ستن��كارات، اإذ 
اأّن بع���ض املغّردين اعت��روا اأّنها اعتزل��ت التمثيل 
ول��ن تع��ود اىل ال�سا�سة يف العام املقب��ل. ثّم عادت 
املمّثل��ة ال�ساب��ة، وغّردت من جديد: "ان��ا ما اعلنت 
اين اعتزل��ت التمثيل، بل و�سحت �سبب ابتعادي عن 
التمثيل العام املا�سي بال 2016 ! اما بال 2017 

بعد ما �رسحت عن اي قرار. �سكراً."

ع��ادت �سائعات املر���ض لتطارد الفّن��ان القدير 
امين زيدان الذي الحقت��ه �سابقًا �سائعات املوت 

اأي�سًا.
ون���رست مواق��ع الكرتونية �س��وراً حديثة للنجم 
ال�س��وري حت��ت عناوي��ن "املر���ض" و"التفجع" 
ب�سب��ب وفاة ابنه��ا مبر���ض ال�رسطان، علم��ًا اأن 
ابن��ه االأ�سغر نّوار وافت��ه املنية يف عام 2011، 
كم��ا اأن زيدان خ���رس الكثري من وزن��ه منذ بداية 
ع��ام 2016 احل��ايل، ح��ن جن��ح باإن��زال وزنه 
35 كيلوغ��رام بع��د خ�سوع��ه لعملي��ة جراحية 
ق���ض فيها معدته، نافي��ًا كل ما تردد م�سبقًا عن 

خ�سارة وزنه ب�سبب املر�ض.

بالتزام��ن مع اق��رتاب نهاية الع��ام 2016، ك�سفت 
النجم��ة امل�رسي��ة �سريي��ن عب��د الوهاب ع��ن اأعظم 
واأجم��ل م��ا ح�س��ل معها م��ن الع��ام.  وكتب��ت عبد 
الوه��اب يف تغري��دة ن�رستها ع��ر ح�سابها اخلا�ض 
عل��ى موق��ع التوا�س��ل االجتماعي توي��رت تعتر اأن 
م�ساركتها يف مهرجانات بعلبك كان االأعظم قائلة:
" ي��وم م�ساركتي يف بعلب��ك هيف�سل اأجمل واأعظم 
ح��دث يف٢٠١٦ ح�سل ليا... اأمتن��ى اليوم ده يتكرر 
كل �سن��ة، واأك��ون عن��د ح�س��ن ظ��ن كل جمه��وري 
اأن النجم��ة  اأحل��ى ذك��رى لي��ا".  يذك��ر  وتف�سل��وا 
امل�رسية قد �سارت هذا ال�سيف للمرة االأوىل يف هذا 

املهرجان الدويل.

يف مفاجاأة غري متوقعة وغري �سارة ملحبيها اأعلنت 
النجم��ة اللبنانية هيفاء وهب��ي باأنها �ستتغّيب عن 
اإحتف��االت عي��د راأ���ض ال�سن��ة له��ذا الع��ام.  وع��ر 
ح�سابه��ا اخلا�ض على موق��ع التوا�سل االجتماعي 
تويرت كتبت تقول:"اأيام قليلة تف�سلنا عن االحتفال 
براأ���ض ال�سن��ة، اأود به��ذه املنا�سب��ة االعت��ذار م��ن 
جمهوري لعدم تق��دمي اأي حفل غنائي الأنني قررت 
مت�سي��ة هذا العيد املميز مع عائلت��ي واالأ�سدقاء". 
يذك��ر اأن ه��ذا القرار م��ن النجمة اللبناني��ة يتزامن 
اإلي�س��ا  النجمت��ن  ق��راري مواطنتيه��ا  اأي�س��ًا م��ع 
ونيك��ول �سابا اللت��ن اتخذتا الق��رار نف�سه ولل�سبب 

عينه "مت�سية هذه الليلة مع العائلة".
تتوّجه �لنجمة �لعاملية ماريا كاري Mariah Carey �إىل دبي يف فرب�ير �ملقبل، لإحياء حفل طري�ن �لإمار�ت ملو�سيقى �جلاز، �أو "مهرجان دبي 

للجاز" كما يعرف �لآن.

خا�س��ت االإعالمية امل�رسية ريهام �سعيد اأ�سواأ جتربة يف حياتها، 
وذل��ك عندم��ا ق��ررت اأن تتج��راأ وتدخل اأح��د االأماكن الت��ي ُيربى 
فيه��ا النحل لتلفت نظ��ر امل�سوؤولن اإىل �رسورة توف��ري ال�سكر ملا 
ُي�سمى "املناحل" للحفاظ على هذه ال�سناعة التي ت�ساهم يف دعم 

االقت�ساد امل�رسي من خالل ت�سدير الع�سل اإىل اخلارج.
ريه��ام الت��ي جت��راأت وربطت ملك��ة النحل على وجهه��ا، تعر�ست 
لهجوم عدد كبري من النحل يف م�سهد خميف من دون اأن تتعر�ض 
لل�س��وء يف البداية، لكن بعد فرتة من الزم��ن ام�ستها يف االختبار 
وعندم��ا طلب��ت اأن ُتنهي االأمر تعر�س��ت للدغ��ة اإذ رك�ست هاربة 
وفق م��ا اأظه��ر الفيديو الذي انت���رس. االإعالمي��ة امل�رسية و�سفت 
التجربة باأ�سعب واأ�سواأ التجارب التي خا�ستها يف حياتها، الفتة 
اإىل اأن �س��وت النحل كان مزعجًا وب�سعًا ومث��رياً لال�سمئزاز قائلة 

"قر�سوين جامد و�سوتهم كان مقرف وب�سع".

بعدم��ا و�سع��ت النجمتن رانيا يو�س��ف وروبي الرهان 
عل��ى امل�سل�س��ل اجلدي��د "دم مرمي" ورف�س��ت كل واحدة 
منهن فر�سة امل�ساركة مب�سل�س��ل جديد مباراثون دراما 
رم�سان 2017، اأعلنت اجلهة املنتجة ب�سورة مفاجئة 
توق��ف التح�س��ريات لت�سوير العم��ل، وتاأجيل��ه ملو�سم 
2018، دون اإب��داء اأ�سباب مع احتفاظها بالتعاقد مع 
النجمت��ن والفنان ال�ساب وليد ف��واز الذي توىل ر�سميا 
اعالن اخلر. رانيا كانت تراهن على م�سل�سل "دم مرمي" 
ليك��ون اأول بطول��ة له��ا مبو�س��م درام��ا رم�س��ان، كما 
رف�ست النجمة روب��ي العودة بعد فرتة انقطاع لظروف 
احلمل والوالدة اال عر امل�سل�سل نف�سه الذي حمل عنوانا 
جانبيا وهو "ترنيمة ابلي�ض" وينتظره الكثري من ع�ساق 

م�سل�سالت الكاتب حممد اأمن را�سي.

فن��ان عراقي �ساب طموح دفعه حبه للفن من الدخول 
لعامل الغن��اء وحتقيق جناح بارز من خالل م�ساركته 
يف برنام��ج ارب اي��دول وو�س��ل اىل مراح��ل متقدمة 
فيه واثبت جنوميته يف وقت قيا�سي انه الفنان مهند 
املر�سوم��ي ال��ذي كان للجورنال ه��ذا احلوارال�رسيع 

معه ...
 -من هو مهند املر�سومي ؟ 

�ساب عراقي طموح ، حامل بدون توقف ي�سعى للنجاح 
مبثابرة وعزمية. 

-متى دخلت الو�سط الفني ؟
ق�س��م  اجلميل��ة وحتدي��دا  الفن��ون  قب��ويل يف معه��د 
املو�سيقى كانت اخلطوة االوىل للدخول للو�سط الفني 

وبداية امل�سوار. 
 -كيف يتم اختي��ارك لالغاين وعلى ماذا تعتمد اكرث 

هل على اللحن ام الكلمة ؟
بالكلم��ة  اح�سا�س��ي  م��ن  تب��داأ  لالغني��ة  اختي��اري 
وترجمته��ا بلحن متناغم وبعدها ال�سورة االخراجية 
هي مهمة لكي يتعرف النا�ض على �ساحب هذا العمل

-حدثني عن عالقتك باآلة العود ؟
الع��ود هو �سديقي ال��ذي يعرف كل ا���رساري ، يعرف 
ح��زين وفرحي ومااع�سق ومااح��ب ومايدور يف بايل 

�سديق يتكلم عندما اعر له مابداخلي .
-مبن تاأثر مهند وجعله قدوته يف الفن ؟

تاأث��رت بالف��ن العراقي اال�سيل امث��ال ناظم الغزايل 
كاظ��م ال�ساه��ر ومن املدر�س��ة امل�رسي��ة حممد عبد 

الوهاب ام كلثوم فريوز وغريهم
-جترب��ة ارب اي��دول ماذا ا�سافت ل��ك وهل ت�سجع 
املقبلن للدخول يف جم��ال الفن على ان يخو�سوا 

مثل هكذا جتارب اداء ؟
 mbc جترب��ة مهمة من خ��الل حمطة عمالق��ة ك
وق��د ا�ساف��ت يل الق��وة يف انطالقت��ي الفني��ة اي 

اخلطوة االوىل من م�س��وار االلف ميل. 
احلقيقي��ة  املوهب��ة  ذوي  ا�سج��ع 
ان يظه��روا موهبته��م يف امل��كان 

املنا�سب.
-ماه��ي ال�سعوبات الت��ي تواجه 
الفن��ان العراق��ي لك��ي ي�س��ل اىل 

امل�ستوى العربي ؟
احلبي��ب  بل��دي  الأو�س��اع  نظ��را   
العراق تعيق م��ن انطالقتي الفنية 

م��ن بل��دي والعي���ض ب��ن احبائ��ي 
مم��ا يجع��ل التحدي��ات اأ�سع��ب 

ان  كم��ا  الوط��ن.  خ��ارج 
معظ��م الفنانن العرب 

ن  ف�س��و يتنا
غني��ة  الأ با

العراقي��ة وكوين عراق��ي ي�سهل من 
اإتقان االأغ��اين العراقي��ة والعمل 
عل��ى  نف�س��ه  يفر���ض  الناج��ح 

امل�ستوى العربي
-م��ع من حت��ب ان تتعامل من 
واملخرجن  وال�سعراء  امللحنن 

يف اعمالك ؟
 ال يوجد احد معن لكني حمظوظ 
كب��ار  ا�سات��ذة  م��ع  بالتعام��ل 
يف الو�س��ط الفن��ي امث��ال امل��وزع 
املو�سيق��ي وامللح��ن ج��ان م��اري 
ريا�س��ي ،املو�سيق��ي مي�س��ال فا�سل 
، امللح��ن عل��ي �سابر وال�ساع��ر فرا�ض 
احلبيب ام��ا االخراج فقد تعاملت مرتن 

مع ال�سديقة املخرجة رنا �ساهر
اذا كانت امام��ك فر�سة اختيار فنان او 
فنان��ة لعمل ديو من �ستخت��ار وملاذا ؟ 
ا�سال��ة ن���رسي وهذا دائم��ا ما اقوله 
م��ن  ا�سيل��ة  فني��ة  مدر�س��ة  الأنه��ا 

االح�سا�ض وال�سوت الطربي 
-ماهي امنية مهند املر�سومي ؟ 

امنيت��ي ال�س��الم اوال يل ولوطني 
ول��كل �سخ���ض يف ه��ذا الكون .. 
اما بالن�سب��ة يل فنيا .....اأمتنى 
ان ي�سل �سوتي الأبعد احلدود 

-كلمة اخرية جلمهورك ؟
ان  اح��ب  �س��يء  كل  قب��ل 
ا�سك��رك عل��ى ه��ذا احل��وار 
الرائ��ع امتنى ل��ك التوفيق 

الدائم 
عل��ى  �سك��را   .. اجلمه��ور 
عل��ى  �سك��را  حمبتك��م 
دائم��ا  انت��م  متابعتك��م 

عائلتي

بغداد
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حتت�سن اليونان موؤمت��را دوليا لوزراء خارجية 
الع��راق  ب�سمنه��ا  التاري��خ  10 دول يف  اأق��دم 

لت�سكيل رابطة االأمم العريقة.
واحلقيق��ة ال ميكن االإجابة عن �س��وؤال اأول دولة 
يف التاريخ با�سم واح��د، حيث اأن مفهوم الدولة 
تغري كث��رياً، فاأق��دم دولة يف التاري��خ ميكن ان 

ياأتي من خالل معيارين:
ل��ه حاك��م  اأق��دم جتم��ع �س��كاين  االول معي��ار 
واعتب��ار اأن ه��ذه اأول دول��ة يف التاري��خ، ف��اإن 
احل�س��ارة امل�رسي��ة القدمي��ة تك��ون ه��ي اأقدم 
دول��ة يف التاريخ، لكن هذه الدولة مل تعد قائمة 

بحدودها القدمية.
 فف��ي ب��الد م��ا ب��ن النهري��ن خ��الل الع���رس 
ال�سوم��ري او مايعرف ب�)ع���رس فجر ال�سالالت( 
،اطلق على ه��ذا الع�رس ت�سمي��ات و م�سطلحات 
خمتلف��ة نذك��ر منه��ا ع���رس م��ا قب��ل �رسجون: 
اال�س��م ال��ذي اطلق��ه الباحثون القدم��اء و ع�رس 
الل��ن امل�ست��وي املح��دب الن يف ه��ذا الع���رس 
طغ��ى ا�ستعمال ه��ذا النوع من الل��ن يف البناء، 
لك��ن الباحث��ون االملان اطلقو علي��ه ا�سم ''ع�رس 
لك���ض'' ن�سبة اىل مدينة لك�ض ال�سومرية ال�سهرية. 
كم��ا ا�ستعمل م�سطلح ''ع���رس ال�سالالت او فجر 
ال�س��الالت'' وهناك م��ن ا�ستعمل كذل��ك م�سطلح 

''دول املدن'' وع�رس احل�سارة ال�سومرية.
 اأم��ا م��ن حيث املعي��ار احلديث، فهن��اك 3 دول 
تتناف���ض فيم��ا بينه��ا على لق��ب اأق��دم دولة ما 
زالت قائمة يف التاري��خ؛ �سان مارينو واليابان 
وال�س��ن. ف�س��ان مارين��و يعتره��ا املوؤرخ��ون 
موج��ودة من��ذ 301 مي��الدي، وبالت��ايل تكون 
ه��ي اأقدم دولة يف التاري��خ وهي اأي�سا �ساحبة 
اأق��دم د�ست��ور لدول��ة يف التاري��خ. الياباني��ون 
يدعون اأنهم اأق��دم دولة يف التاريخ قائمة حتى 
االآن، فه��م يقولون اإن دولته��م قائمة منذ 660 
قب��ل املي��الد، واأن الياب��ان بالت��ايل اأول دول��ة 
يف التاري��خ م��ا زالت قائمة، وهو اأم��ر يوؤمن به 
ع��دد من املوؤرخن يف العامل. اأما الدولة الثالثة 
املتناف�س��ة عل��ى لق��ب اأق��دم دول��ة يف التاري��خ 
فهي ال�سن، وهنا يدع��ي املوؤرخون ال�سينيون 
اأن احل�س��ارة ال�سينية القدمي��ة كانت دولة منذ 
221 قب��ل امليالد، وه��و اأمر اأي�سًا قابل لالأخذ 

والرد.
انن��ا يف الوقت الذي نوؤمن باأن��ه قد حان الوقت 
للم�ساحل��ة لي�س��ت �سيا�سي��ة فقط وعل��ى قاعدة 
امل�ستقب��ل.. فم��ا ي�سغلنا هو النظ��ر اإىل االمام ال 
االلتف��ات اإىل اخلل��ف، فخ��الل الق��رن الع�رسين 
ع��رف العراق ع��ددا من االنظم��ة ال�سيا�سية التي 
اأعط��ت كل منه��ا بع���ض احلقوق لبع���ض النا�ض 
وخلقت تفاوتا طبقيا وطائفيا يعاين منه العراق 
اىل الي��وم، وعندئ��ذ ف��اإن امل�ساحل��ة التاريخية 
�سوف تتحقق يف امل�ستقبل.. يف ظل دولة مدنية 
ودميقراطي��ة حديث��ة تعط��ي كل احلق��وق ل��كل 
النا�ض، بدال من ان تتعكز عليهم وتقطع رواتبهم 
بحج��ج واهي��ة يف وقت التق��دم ملواطنيها احلد 

االدنى من حقوقهم !!.

دولة فجر السالالت..
برواتب مقطوعة !!

سعد الكعبي

سوالف 
عراقية
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يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

مهند المرسومي: العود صديقي الذي يعرف كل أسراري

ًتطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة


