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يتعرض لالستجواب استقالة لجين عمران

 فاجاأت �لنجمة �للبناني��ة �إلي�سا حمبيها ومتابعيها 
عرب موقع �لتو��سل �الجتماعي تويرت، باإعالنها خرب 
تاأجيلها لطرح �ألبومها �ملنتظر �لذي كانت قد �أعلنت 
ع��ن موعد �س��دوره يف �لن�س��ف �لثاين م��ن �سهر �آب 

�حلايل، حتى �سهر �أيلول �ملقبل.
وقال��ت �إلي�سا من خالل جمموعة من �لتغريد�ت )بعد 
در��س��ة متاأني��ة، قررت �أن��ا وفريق عمل��ي �أن �أح�سل 
عل��ى ف��رتة من �لر�ح��ة يف �سه��ر �آب، الأع��ود للموعد 
�الأ�سل��ي ل�سدور �ألبوم��ي �لعا�رش يف عي��د �الأ�سحى 
�ملب��ارك(. وتابع��ت )�أع��رف باأنك��م كنت��م بانتظ��ار 
طرح��ه �لقريب، لكني �أعتمد عل��ى دعمكم، تذكرو� �أن 

�الأ�سياء �جلميلة تاأتي لهوؤالء �لذين ينتظرون(.

ق��دم �لنجم كم��ال �أبو رية �عتذ�ر� تاأخ��ر كثري� لطليقته 
�لفنان��ة �لكوميدي��ة ماجدة زكي، بعدم��ا ك�سف �ل�ستار 
للم��رة �الأوىل عن ��سب��اب طالقهما، موؤكد� �أن��ه "�أخطاأ 
كثري� بحقه��ا، و�سايقها بعدما �سعر �أنها لي�ست �ل�سيدة 
�لتي لطاملا حلم بها"، م�سري� �إىل �أن "�نف�ساله �أثر �سلبا 
على حالته �لنف�سية و�ملهنية، ال�سيما �أنه مل يعتد �لبعد 
ع��ن �أبنائه".قال كمال بت�رشيح��ات لربنامج بو�سوح 
مع �العالمي عمرو �لليثي �ملذ�ع على ف�سائية �حلياة: 
"�أخط��اأت يف ح��ق ماجدة زكي، عمل��ت حاجات كتري 
�سايقته��ا، و�لظ��روف �أحيان��ا تغري �لنا���س و�أنا جيت 
يف ف��رتة �سعرت �إنها لي�ست �ل�سي��دة �لتي تزوجتها، �أنا 
�جتوزته��ا الأ�سب��اب معينة و�أحببته��ا حلاجات معينة، 

لكنني فوجئت �إن م�س ده �للىي �أنا �ختارته".

ك�س��ف �لفنان �إدو�رد خالل وجوده �سيفا يف برنامج 
"و�ح��د م��ع �لنا�س" مع �الإعالمي عم��رو �لليثي عن 
�ل�سد�ق��ة �لقوية �لتي جتمعه م��ع �لفنان ر�مز جالل. 
وق��ال �إدو�رد �أن "ر�مز جالل من �أع��ز �أ�سدقائه و�إنه 
د�ئما ما ي�ساركه بطول��ة �أفالمه"، موؤكد� �أن "بينهما 
رو�بط م�سرتكة جعلت �سد�قتهما مميزة للغاية، وهذه 
�لرو�بط هي �جلنون و"�لتفاهة" وطيبة �لقلب". وقال 
�إدو�رد خ��الل حديثه يف �لربنام��ج باأنه "عمل مقلبا 
يف ر�م��ز ج��الل وذلك �أثن��اء ت�سويرهم��ا فيلم "غ�س 
�لزوجي��ة"، حيث قام بتعليق ر�مز جالل يف حبل يف 
�له��و�ء ورفع��ه �ىل �العلى ب��دل �ن ينزله بع��د �نتهاء 

�مل�سهد.

 فاج��اأ �لنج��م �الردين من��ذر رياحن��ة �جلمه��ور 
خالل حف��ل �لفنانة �لتون�سية لطيفة يف مهرجان 
"جر���س" و�سع��د عل��ى �مل���رشح ورق���س وغنى 
معه��ا. ن���رشت لطيفة مقاط��ع فيدي��و وجمموعة 
م��ن �ل�سور من �حلفل �لر�ئع �لذي غنت فيه �أجمل 
�أغانيه��ا �لقدمي��ة و�جلديدة، ورق�س��ت �لدبكة مع 
رياحن��ة، كما �ساركتها يف �حلف��ل جنمة برنامج 
لطيف��ة  �رت��دت  ���رش�رة.  ن��د�ء   "The voice"
jumpsuit ف�س��ي �للون مع �أكمام كالفر��سة، 
وترك��ت �سعره��ا �لطوي��ل من�س��دل عل��ى ظهرها، 

و�كتفت مباكياج ب�سيط ومميز.
وافقت بيبا ميدلتون Pippa Middleton، �شقيقة دوقة كمربدج كايت ميدلتون Kate Middleton، على الرتباط برجل الأعمال املليونري جيم�س 
ماثيوز James Matthews. وقد طلب الرجل البالغ من العمر 40 عاما يد بيبا، البالغة من العمر 32 عاما، خالل �شريهما يف منطقة ليك دي�شرتيكت 

ذات املناظر اخلالبة يف �شمال غرب اإجنلرتا.

�الأمريكي��ة  �ل�رشط��ة  ب��د�أت 
للممث��ل  ال  مط��وَّ ��ستجو�ب��ا 
�الأمريك��ي �ل�سهري توم كروز، 
بع��د تلقي��ه مكامل��ة غريبة من 
"�هلل  �نته��ت بعب��ارة  جمه��ول 
�لنج��م  وكان  �أك��رب". 
تلق��ى  ق��د  �لهولي��وودي 
جمه��ول  م��ن  مكامل��ة 
يتوعده فيه��ا ب�سن هجوم 
�إرهاب��ي على �إحدى كنائ�س 
طائفة  وه��ي  �ل�سينتولوج��ي، 
دينية يتبعها توم كروز، وينهي 

مكاملته بعبارة "�هلل �أكرب".

 ت��د�ول ن�سطاء مو�قع �لتو��س��ل �الإجتماعي وبع�س �ملو�قع �لفنية 
خ��رب ��ستقالة �الإعالمية جل��ن عمر�ن من برنام��ج "�سباح �خلري 
ي��ا ع��رب" �لذي يعر���س يوميا عل��ى �سا�سة قناة �ل��� mbc، �الأمر 
�لذي �سكل �سدم��ة حقيقة لدى متابعيها ومعجبيها �لذين �عتادو� 
عل��ى لقائها عرب �سا�س��ة �لربنامج على مدى 8 �سن��و�ت متو��سلة. 
وكان��ت قد ن�رشت جلن عمر�ن عرب �سفحتها �لر�سمية على تطبيق 
�الإن�ستق��ر�م منذ يومن كلمات تف�رش قر�ره��ا يف �ال�ستقالة قائلة: 
"�لع��د �لتن��ازيل بد�أ. لكل منا يف حياته نقاط حتول �ما �أن تنقله 
حلي��اة �أف�سل �أو حياة �أ�سوء. �لبع���س ي�سنع نقاط حتوله و�لبع�س 
ينتظرها. و�نا �خرتت �أن �أكون من �ل�سنف �الأول الأين �أوؤمن باأنني 
خم��رية ول�ست م�سرية. حرة ول�س��ت عبدة. �أعرف م��اذ� �أريد. �أدر�س 
�هد�يف ووجهتها وتوقيتها �ملنا�سب. وبناء� عليها �أ�سنع قر�ر�تي. 

والأن حدود طموحي �ل�سماء ف�سوف �أبحث د�ئما عن �الأف�سل

�جرت�)�جلورن��ال( حو�ر� �رشيعا م��ع �مللحن و�ملطرب 
�لعر�ق��ي �ساحب �للحن و�ل�سوت �جلميل لنتعرف على 

م�سو�ره �لفني و�خر م�ساريعه �لفنية 
حو�ر –هيفاء �لقره غويل

�لفن��ان و�مللح��ن �لكبريعل��ي ب��در �نطل��ق يف بد�ياته 
كغ��ريه م��ن �لفنان��ن و�مللحن��ن ولكن��ه �ثب��ت نف�سه 
و�أ�سب��ح عمود من �أعم��دة �الأغنية �لعر�قية يف ع�رشنا 

هذ�.
در���س عل��ي ب��در يف معه��د �لفن��ون �جلميل��ة وتخ��رج 
و�أ�سب��ح م��ن �الو�ئل يف ع��ام 1997م، ومت قبوله يف 
كلي��ة �لفنون �جلميلة ودر�س فيها �سنتن ولكن، ب�سبب 

ظروف �حلرب �سافر خارج �لبالد.
تعام��ل �لفنان علي بدر م��ع كثري من �ملطربن �لكبار: 
�سع��د �حلل��ي، ح��امت �لعر�قي، قا�س��م �ل�سلط��ان، ح�سام 
�لر�س��ام، حمم��د عب��د �جلب��ار وحممد �ملدل��ول وبع�س 
كبار �لطرب �لعر�ق��ي و�ي�سا �جلدد من ذوي �ال�سو�ت 

�جلميلة و�لر�ئعة.
كما و�نه حافظ يف �أحلانه على �الغنية �لعر�قية وعلى 

رقيها ومل ي�سئ لها.
و�نطلق علي بدر موؤخر� كمطرب ذو �سوت د�فئ ور�قي 

ور�ئع
و�أ�سبح له قاعدة جمهورية كبرية على م�ستوى �لعر�ق 

وخارج �لعر�ق.
-�ين كانت بد�ياتك؟

• بد�يتي كانت و�نا طفل �سغري يف مرحلة �الإبتد�ئية 
عندم��ا �خت��ربوين م��ع جمموع��ة م��ن �لتالمي��ذ �نذ�ك 
وف��زت �الأول ك�س��وت وم��وؤدي ومت �ختي��اري الأمث��ل 

فرقة �ملدر�سة يف �ملنا�سبات و�الحتفاالت.
-�لكث��ري م��ن �لفنان��ن يف بد�ية م�سو�ره��م يو�جهون 

�سعوبات، ماهي �ل�سعوبات �لتي و�جهت علي بدر؟
�سعوب��ات  و�جه��ت  م�س��و�ري  بد�ي��ة  كل  يف  •�أكي��د 
وم�س��اكل منه��ا عل��ى �سبي��ل �ملث��ال، كي��ف �قنع جنم 
م��ن جنوم �لغناء ب��اأن يغني حلن من �حل��اين و�نا غري 
مع��روف، �إ�سافة �إىل �حل��رب �لتي �سنت عل��ّي من قبل 
بع�س �مللحنن �نذ�ك وخوفهم من �أن يربز ��سمي و�سط 

��سمائه��م و�لكثري من �ل�سعوبات فالبد�ية لي�ست �سهلة 
�بد� مثلما يتوقعها �لبع���س. �لبد�ية كانت عندما كنت 
طالب��ا يف معهد �لفنون �جلميلة ب��د�أت كملحن باأغنية 

"قلبي وجعني" للفنان قا�سم �ل�سلطان.
�أكي��د و�جهتني �سعوبات كثرية الأنني كنت يف بد�يتي 
ومل �أ�ستط��ع �ي�س��ال �حل��اين للفنان��ن ب�سهول��ة ولكن 
�حلمد�هلل بعد ما وثقو �لفنانن مبوهبتي و��ستمعو� �إىل 

�حلاين �سارو� يطلبون مني هم باأبنف�سهم.
 -�ين جتد نف�سك �أكرث يف �لتلحن �أم �لغناء؟

•كث��ري �ساألوين نف�س هذ� �ل�سوؤ�ل و�جلو�ب هو �لتلحن 
الأنه��ا مهنت��ي �لت��ي �ع�سقه��ا و�لغناء جم��رد هو�ية ال 

غري.
 -بر�أي��ك ماه��ي مقوم��ات �لفنان �لناج��ح وعلى ماذ� 

يجب �أن ي�ستند �لفنان يف �ختيار�ته لالأغاين؟
•�وال يحب �أن يتمتع مبوهبة وب�سوت جميل وم�ساحة 

جيدة.
ثانيا يجب �أن ميتلك كارزمة وح�سور جتعله قريبا من 

قلوب �لنا�س.
ثالث��ا يج��ب �أن يثقف نف�س��ه فاملوهب��ة وحدها جتعل 

م�سو�ره �لفني ق�سري.
ر�بع��ا يجب �أن يكون ذكي��ا يف �الختيار ويختار �غاين 
تنا�س��ب �سوته و�مكانيته وجدي��دة يف �لطرح ويحبها 

�لنا�س.
 -من قدوتك يف �لفن ومبن تاأثرت؟

•يف كل مرحلة من مر�حل عمري وقدوتي يتغري
 فهم كثريون من �ملعلم �أيام �البتد�ئية و�إىل �الآن

�أم��ا مب��ن تاأث��رت فمن��ذ طفولت��ي و�ن��ا �ع�س��ق �لفنان 
قحطان �لعطار وتاأثرت به.

-ماهي �آخر �عمالك �لفنية �جلديدة؟
•هناك جمموعة �أحلان ملجموعة فنانن من �أحلاين 

وهناك �أعمال حتت �لتنفيذ يل وب�سوتي.

الفنان علي بدر:

بدايتي لم تكن سهلة كما يتوقع البعض 

بغداد

45    28 
   الربوفي�ش���ور "�ش���موئيل هيلفون���ت"، اخلب���ري يف معهد "هوفر" 
بجامعة �ش���تانفورد، قّدم يف حما�ش���رة يوم الثنني املا�ش���ي، بحثًا 
اأ�شماه "ال�ش���تبداد وراء احلدود"، �شمن ور�شة عمل عن "اأر�شيف 
ح���زب البع���ث، وانظمت���ه ال�ش���تبدادية". و"هيلفون���ت"، معروف 
جدًا يف الأو�ش���اط الأكادميية الأمريكية، باأنه حما�ش���ر يف برنامج 
العالق���ات الدولية يف جامعة بن�ش���لفانيا، وزمي���ل يف معهد اأبحاث 

ال�شيا�شة اخلارجية. 
 يق���ول الربوفي�ش���ور اإّن "البع���ث العراق���ي، حك���م لعق���ود يف اإطار 
�شيا�ش���ة حملي���ة حم�ش���ة، اإل اأّن���ه كان ذا امتدادات وا�ش���عة النطاق 
يف املكات���ب التي اأن�ش���اأها يف اخلارج، وهي م�ش���وؤولة حينذاك عن 
ال�ش���وؤون الدولية. ويوؤكد الباحث اأّن �شجالت حزب البعث حتتوي 

اآلف ال�شفحات التي تناق�س عمليات التنظيم يف اخلارج. 
 ويالح���ظ الربوفي�ش���ور الأمريكي، اأّن عملي���ات البعث يف اخلارج، 
اأخذت بالت�شاعد بدءًا من �شنة 1979 ال�شنة التي ت�شلم فيها �شدام 
ح�ش���ني، رئا�ش���ة النظ���ام، واحلزب. وق���ال اإّن "موج���ات املهاجرين 
العراقيني اجتاحت دول اأوروبا حتى �ش���نة 2003 التي اأنهت فيها 
احلرب الأمريكية-الغربية يف العراق وجود النظام، لتبداأ يف البلد 
حقبة مل تو�ش���ف اأبدًا اإل باأنها اأ�ش���واأ من احلقبة التي �ش���بقتها، اإل 
يف نطاق بع�س احلريات، املهّددة اأي�شًا باأ�شواأ اأنواع النحرافات. 
ووج���د الباحث اأّن "تنظيمات حزب البعث" التابعة ل�ش���دام، كانت 
اأق���وى م���ا تكون علي���ه يف حركته���ا الإقليمي���ة، ول�ش���يما يف نطاق 
ال���دول العربية. لكّن ذلك ل يعني اأّن التنظيمات البعثية يف اأوروبا 
كانت "�ش���عيفة". واأو�ش���ح اأنها جميعًا كانت حتت �شيطرة �شدام، 
واأّن "الع���دو الل���دود" له���ا كان ح���زب البع���ث ال�ش���وري، برغ���م اأّن 

اأيديولوجيتهما واحدة. 
 وق���ال اإّن "منظومات البع���ث يف اأوروبا حتركت على جميع العرب 
الذي���ن كانوا يعي�ش���ون خ���ارج بلدانهم، وحاولت جتني���د من كانوا 
يتعاطف���ون م���ع امل�ش���الح العراقي���ة، طبق���ًا لو�ش���ف الربوفي�ش���ور 
هيلفون���ت". ووج���د وثائ���ق ت�ش���ري اىل اأّن امل�ش���وؤول البعث���ي لأي 
منظوم���ة يف اأي دول���ة اأوروبي���ة اأو عربي���ة، اأو اإ�ش���المية، كان هو 
امل�ش���وؤول الفعل���ي لل�ش���فارة العراقية، ومل يكن م�ش���موحًا ا�ش���تغال 

القنوات الدبلوما�شية من دول تدخله ال�شخ�شي. 
 وب���نّي الباح���ث، اأّن املنظومة احلزبية، كانت م�ش���وؤولة يف الدرجة 
الأ�ش���ا�س ع���ن مراقب���ة العراقي���ني املقيم���ني يف البل���دان الأجنبية، 
والعربي���ة. وي�ش���ري "هيلفون���ت" اإىل اأّن ه���ذه املنظوم���ات تول���ت 
عمليات جمع املعلومات "التج�ش�ش���ية"، ون�ش���ر الدعاي���ة، واأحيانًا 
ت�شهيل "اأعمال التخريب والإرهاب والغتيالت" املق�شودة، لهدف 
حمدود، اأو غاية تتعلق باأوامر خا�ش���ة من �ش���دام نف�ش���ه. وبعبارة 
اأخرى –يقول الباحث-كان التو�ش���ع ال�شلطوي الداخلي، قد حتّول 
اإىل حم���اولت حثيثة لالمت���داد يف الهيمنة ال�ش���لطوية يف اخلارج 
با�ش���تخدام و�ش���ائل �ش���تى، تعتمد جميعه���ا تقريبًا عل���ى منظومات 

البعث واملنظومات املخابراتية التي زرعها النظام يف اخلارج. 
    واأو�ش���ح الربوفي�ش���ور اأّن �ش���دام غ���ري ا�ش���م "مكت���ب العراقيني 
يف اخل���ارج"، اىل مكتب "القائد املوؤ�ش����س"، ويعني بذلك مي�ش���يل 
عفلق، باعتباره اأ�ش���هر املهاجرين ال�ش���وريني لدى البعثيني. مت ذلك 
من���ذ الثماني���ات. وعدا ذل���ك كانت هن���اك تنظيمات خا�ش���ة بالطلبة 

العراقيني، وبالن�شاء املقيمات يف اخلارج. 
   ويخل����س الباحث، الذي حاولت هنا اخت�ش���ار ما قراأته يف تقرير 
باللغ���ة الإنكليزية عن هذه املحا�ش���رة اىل اأّن نظام �ش���دام، �ش���خ�ّر 
اأم���واًل طائل���ة، لتحري���ك ه���ذه املنظوم���ات، باجت���اه اأول "الهيمنة 
الكامل���ة عل���ى عراقي���ي اخل���ارج، وال�ش���تفادة من جتنيده���م يف ما 
اأ�ش���ماها عمليات ا�ش���تبدادية، لتطويق "املهاجري���ن والالجئني اىل 
اأوروبا" ب�ش���كل خا�س. ويق���ول الباحث الأمريكي، اأّن حما�ش���رته 
جمّرد خال�ش���ة �ش���ريعة لبحث مو�ش���ع ع���ن التو�ش���ع "البعثي" يف 
دول الع���امل، زاعمًا اأن البحث يدر�س "موؤ�ش���رات هامة" باجتاه فهم 

ال�شيا�شة اخلارجية العراقية، حتى احلالية منها.    
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