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فاج��اأت الفنانة الكويتية اآمنة الكن��دري متابعيها عرب 
تطبي��ق "�صناب �صات"، بت�صجيل م�صور تتحدث فيه عن 

تعر�صها لل�رضب املربح على يد زوجها عبد اهلل.
وظه��رت الكن��دري يف مقط��ع الفيدي��و ال��ذي مت تداوله 
ب�ص��كل وا�صع عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل الإجتماعي، وهي 
تخ��رب جمي��ع متابعيها اأنه��ا تعر�صت لل���رضب على يد 
زوجه��ا وهددت��ه باملحكم��ة. وقال��ت لزوجه��ا بحرقة: 
"اهلل ل ي�صاحم��ك واهلل ينتقم من��ك اأنا لن اأخ�رض �صيئًا، 
هي��ك اهلك ربوك ت�رضبك زوجتك اأمام ربعك". وهددته 
قائل��ة: "كف��و انت ي��ا عبد اهلل وان��ا بدي اطل��ق، واذا ما 

طلقتني بت�صوف كيف بجرجرك باملحاكم".

الت��ي تعر�ص��ت له��ا م��ن  بع��د حمل��ة النتق��ادات 
البع���ض لدى اإطالق البومها اجلديد، خرجت النجمة 
اللبناني��ة الي�صا ع��ن �صمته��ا ورّدت بطريقتها على 

�صفحتها على "تويرت".
ووّجه��ت اإلي�صا كالمه��ا اإىل املحبني وغري املحبني، 
اإن كن��ت  اأم ل،  "اإن كن��ت حتبن��ي  وغ��ردت قائل��ة 
توافقن��ي ال��راأي اأم ل، علي��ك اأن حترتمن��ي. وعندما 

حترتمني �صن�صل اإىل ال�صالم!".
يذك��ر اأن الب��وم الي�صا الخري "�صهرن��ا يا ليل" حقق 
جناح��ًا كب��رياً واإنت�ص��اراً وا�صعًا يف الوط��ن العربي 
خ��الل ف��رتة ق�ص��رية ولق��ى اعج��اب اللف م��ن 

ع�صاقها.

بع��د اجل��دل الكبري ح��ول �صوره��ا م��ن دون حجاب، 
خرجت الفنانة امل�رضية �صابرين عن �صمتها، مربرة 
ذل��ك بحبها للفن. وقال��ت �صابرين يف ردها: "النا�ض 
كله��ا عرفتني وحبتن��ي من قبل احلج��اب، واإحنا يف 
م���رض ال�صتات حمت�صم��ات ولي�صت باحلج��اب الكامل 
لأن دينن��ا، ه��و الدين الو�صطي". واأ�صاف��ت: "اأنا ل بد 
اأن اأعطي كل �صخ�صية حقها، لأين مقدر�ض اأخون فني، 
واأن��ا يف النهاي��ة �صابرين املمثل��ة، ولي�صت �صابرين 
املحجب��ة".  يذك��ر اأن �صورتها م��ن دون حجاب التي 
انت���رضت من اأح��دث فيلم لها مع الفن��ان اأحمد حلمي 
اأثارت �صجة كبرية وانتقادها ب�صكل  "لف ودوران"، 

كبري من قبل اجلمهور.

اأكد الفنان امل�رضي ال�ص��اب اأحمد فهمي اأنه من 
ع�ص��اق ال��كالب واأن زوجت��ه منة ح�ص��ني فهمي 
ع��ززت في��ه حب احليوان��ات ب�صورة اأك��رب، لهذا 
كان م�صتمتع��ًا للغاي��ة يف ت�صوي��ر فيلمه "كلب 

بلدي".
وقام خ��الل ا�صت�صافت��ه يف برنامج "بو�صوح" 
مع الإعالمي امل�رضي عمرو الليثي بتقليد حماه 
الفنان القدي��ر ح�صني فهمي وطريقته يف الكالم 
وه��و يقول له اإنه �صعيد للغاية بنجاح الفيلم، اإل 
اإنه حت��ى الآن مل ي�صاهده نظراً لأنه لو ذهب اإىل 

الرئا�سية ال�صينما لن ي�صتطيع اخلروج منها جمدداً. اأنها �ست�سوت ملر�سحة احلزب الدميقراطي هيالري كلينتون يف االنتخابات  الواقع كيم كارد�سيان  اأعلنت جنمة تلفزيون 
االأمريكية.

فجع��ت الأو�صاط الثقافي��ة العراقية ، واجلالي��ة العراقية يف 
كن��دا برحي��ل �صي��خ املخرج��ني العراقي��ني الفن��ان الراح��ل 
عمانوؤيل ر�صام ، الذي ا�صيب بعار�ض �صحي مفاجيء دخل 
عل��ى اث��ره امل�صت�صف��ى يف تورونتو لك��ن الأج��ل كان اأ�رضع 
فغادرن��ا اإىل الأخدار ال�صماوي��ة بعد عمر 76 �صنة ق�صاه يف 

خدمة بلده العراق يف جمال اخت�صا�صه .
ول��د الراح��ل الكب��ري يف املو�ص��ل ع��ام 1940 ، وتخ��رج 
م��ن معهد الفن��ون اجلميل��ة يف 1961 ، وعم��ل خمرجا يف 
تلفزي��ون الع��راق ول��ه ع��دة م�صل�ص��الت �صه��رية منها )حتت 
مو�ض احلالق وحكايات الأيام الع�صيبة وفتاة يف الع�رضين 
وح��رب الب�صو���ض وغريه��ا( .. وكان اآخ��ر لقاء لن��ا به خالل 
مهرج��ان الرتاث العراق��ي الأ�صبوع املا�صي .. رحم اهلل فقيد 

العراق الغايل والعزاء لأهله .

مهرج��ان  اإدارة  و�ص��ع  العاليل��ي  ع��زت  الفن��ان  اأن  وبق��وة  ت��ردد 
الإ�صكندري��ة ال�صينمائ��ي يف ورطة بعد اأن ان�صحب فج��اأة و�صافر اإىل 
القاه��رة قب��ل يوم واح��د من اخلت��ام، وذلك لعدم وج��ود تنظيم جيد 
للمهرج��ان. وكان م��ن املفرت���ض اأن يعلن عزت العاليل��ي مع باقي 
جلنة حتكيم م�صابقة الفن��ان نور ال�رضيف عن الفيلم الروائي العربي 
الرابح وي�صلم اجلوائز، اإل اأن ان�صحابه �صكل �صدمة لإدارة املهرجان. 
عزت العاليلي كان من �صمن جلنة التحكيم اخلا�صة باملهرجان مع 
الفنانة �صل��وى خطاب واملمثل العراقي حممود اأبو العبا�ض واملمثلة 
املغربي��ة �صع��اد خوي��ي واملمثلة ال�صوري��ة �ص��الف فواخرجي. ويف 
ه��ذا ال�صدد، نفى م�ص��در م�صوؤول من اإدارة مهرج��ان الإ�صكندرية اأن 
يكون عزت العاليلي ورط املهرجان بان�صحابه، موؤكداً على اإنه كان 
يع��اين من اإرهاق �صديد وبع�ض امل�ص��اكل يف الكلى، بخالف تعر�صه 

لالإ�صابة يف يده لهذا ان�صحب وعاد اإىل القاهرة.

اأقيم قب��ل اأيام يف حديقة مادي�صون �صكوير غاردن يف 
نيوي��ورك حفل توزي��ع )جوائز املو�صيق��ى الأمريكية( 
MTV Awards للع��ام 2016 لالأغاين امل�صورة 
الفيدي��و كليب وق��د ح�صلت فيه جنمة الب��وب ال�صهرية 
)ريهان��ا( عل��ى جائ��زة النج��م الراح��ل مل��ك الب��وب 
 Michael Jackson )الأ�صطورة )مايكل جاك�صون
Video Vanguard Award لالأغاين امل�صورة 
الت��ي ي�ص��وت عليها اجلمه��ور والتي حمل��ت ا�صمه هذا 
الع��ام وجاء ه��ذا التكرمي عن جمم��ل اأعمالها الغنائية 
والفني��ة. وتعترب هذه اجلائزة من ا�صم��ى اجلوائز التي 
تق��دم للفنان��ني لتوؤك��د اأهمي��ة الفن��ان ودوره يف كل 

املجالت الفنية والثقافية والن�صانية.
ع��ربت ريهانا النجم��ة ال�ص��وداء املا�صي��ة وكما يطلق 
عليه��ا عن فرحتها باجلائ��زة التي اهدتها لكل الن�صاء، 
خ�صو�ص��ا ال�ص��ود منه��ن واأن حلمه��ا مل يع��د حلما بل 
اأ�صب��ح حقيق��ة، وتع��د ريهان��ا )28( عام��ا م��ن اأ�صهر 
مطرب��ات الب��وب ح�صل��ت عل��ى العدي��د م��ن اجلوائ��ز 
والتك��رمي حيث نالت جوائز غرامي 8 مرات وجائزتني 
بري��ت و11 جائ��زة بيلب��ورد وتعت��رب واحدة م��ن اأكرث 
م��ن 100 �صخ�صية موؤثرة يف الع��امل، غنت ريهانا يف 
احلفل الذي بدت فيه متاألقة اأربع اأغنيات يف الفتتاح 
واخلتام منه��ا وت�صلمت جائزتها م��ن املطرب الكندي 
دري��ك ال��ذي هم���ض يف اأذنها قائ��ال )احبك( مم��ا اثار 

حما�ض وتفاعل اجلمهور.
حقق��ت ريهانا اأرباح��ا تفوق اخليال وجت��اوزت ن�صبة 
مبيع��ات البوماته��ا 60 ملي��ون ن�صخة وه��ي الفنانة 
الأك��رث مبيعا على م��ر الع�صور. �صبق ان ف��از ب�جائزة 
) ماي��كل جاك�ص��ون( النج��م كانيي��ه وي�ص��ت يف العام 
 2014 2015 و�صبقت��ه النجم��ة بيون�صي��ه يف العام 

Guns n Ro s  وعدة فنانني كبار اآخرين مثل فرقة
es الأمريكية ومادونا. ومن اجلدير بالذكر اأن النجمة 
العاملية )بيون�صيه( 34 عاما قد ت�صدرت وهيمنت على 
كل جوائ��ز ال� )ام ت��ي يف( ب� 8 جوائز ول��دى و�صولها 
اأ�صعلت امل���رضح والهبت حما�ض اجلمهور باأغنيتها من 
البومه��ا )ع�ص��ري الليم��ون( Lemonade وح�صدت 
بيون�صي��ه يف هذا احلف��ل عدة جوائز م��ن بينها جائزة 
اأف�صل فيديو ملغنية عن اأغنية Formation واأف�صل 
ت�صمي��م لرق�ص��ات واأف�ص��ل ت�صجي��ل م�ص��ور لأغني��ة 
ه��ذا الع��ام وغريها م��ن اجلوائ��ز التي ي�ص��وت عليها 
املعجب��ون. و�صه��د حفل توزي��ع جوائز ال���)ام تي يف( 

لالأغ��اين امل�صورة ع��ودة جنمة الب��وب بريتني �صبريز 
الت��ي ا�صتع��ادت جمده��ا وعودته��ا اىل دائ��رة ال�صوء 
بع��د اأنقط��اع ا�صتمر حوايل ع�رض �صن��وات لتقدم عر�صا 
مبهرا اثارت فيه حما�ض اجلمه��ور على اأنغام اأغنيتها 
Make Me لتعلن للجميع اأنها موجودة وبقوة من 
خ��الل البومه��ا الأخ��ري Glory. ومن ب��ني الفائزين 
الآخرين املغني الراحل )ديفيد بوي( عن اأغنية )جنمة 
�ص��وداء( Blackstar لأف�ص��ل اخ��راج فني ونال جنم 
ال��دي ج��ي ال�صكتلندي كالف��ن هاري�ض جائ��زة اأف�صل 
 This Is What اأغني��ة عن فئة الرج��ال عن اأغني��ة

You Came For التي غنتها ريهانا.

»أم تي في« الموسيقية للعام 2016 ريهانا في المقدمة وتهدي فوزها للنساء السود جوائز الـ

بغداد
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عبد الحميد الصائح 

الحق 
يقال

 ل يوج��د ا�صتجواٌب حكومٌي اأو برملايٌن يف كل العامل غري 
�صيا�ص��ي ،  اإل اذا كان ا�صتجواب��ا ملجرم��ني يف ال�صج��ون 
ومراك��ز التحقي��ق . وليوجد تعامل بني اأح��زاب اأو تدافع 
اأو حتا�ص���ض اأو تناف��ر اأو ت�صه��ري اأو ت�صف��ري اأو تكب��ري اّل 
وكان م�صّي�ص��ا ، فال�صيا�ص��ة لعب��ة مت�صعب��ة وتربير جاهز 
لكل فعل ع��دى الفعال اجلنائي��ة والالاخالقية بالطبع . 
ولذلك نرى ان وثيق��ة الرباءة القانونية او ماي�صمى بعدم 
املحكومية تن�ض على عدم احلكم بجرمية خملة بال�رضف 
او تهم��ة غ��ري �صيا�صية .  وعليه ينبغ��ي ان يعتز امل�صوؤول 
دواف��ع  الربمل��ان  ا�صتجواب��ه يف  دواف��ع  لأن   العراق��ي 
�صيا�صي��ة ، �صيا�صي��ة، مبعن��ى ال�صيا�ص��ة  ال�رضي��ح ال�صليم 
اليجاب��ي الأمني ، معنى ال�صتحق��اق و الرقابة واخلربة  
والتناف���ض ، معنى احل�صاب والثواب، والتحقق من �صالمة 
الأداء واأمان��ة الذم��ة. لكن التهم التي توج��ه   ) لظاهرة ( 
ال�صتجواب��ات املتتالية لوزراء حكومة ال�صيد العبادي، ل 
تعن��ي ال�صيا�ص��ة ذاتها ، بل تغمز لعناوي��ن اأبعد كثريا من 
احلر���ض على م�صالح الب��الد ، غمز من ن��وع الت�صفيات 
واُلث��اأر ب��ني مت�صابه��ني مت�صارك��ني يف وليم��ة الوط��ن 
الواحدة، �صكتوا جميعا عن انف�صهم جميعا لكرث من ثالثة 
ع���رض قرنا هي �صنوات مابع��د الفني وثالثة ... فقد اأده�ض 
العراقي��ني هذه ال�صحوة الربملانية املفاجئة  ل�صتجواب 
ال��وزراء ا�صتجواب��ا حتت احل��زام  لي�صفع مع��ه متثيل ول 
اخ��راج، واطّل��ع العراقي��ون يف م�صه��د متاأخ��ر ج��داً على 
وزراء بالده��م يت�صاقطون واحدا واحدا مع رطب ال�صيف 
م��ن �صجرة احلكوم��ة، و�صط �صمت جذعه��ا وفالح احلقل 
امل�ص��وؤول عن كل �صغرية وكبرية فيه��ا ، وقبلها اقتطعت 
ر لن��ا على انه��ا )احلل(  اغ�ص��ان بكامله��ا  كان��ت ُت�ص��وَّ
وانه��ا قادمة من مع���رض العلماء او مع���رض القت�صاديني 
او ن��ادي ال�صبع �صناي��ع، فنكت�صف بعد توق��ف )الكامريا 
اخلفي��ة( انه��م لي�صوا تكنوق��راط!!   ل�صيء يح��دث ل اأ حد 
يجيء ، �ص��وى ا�صافة فقرة مهمة اىل جدول ال�صيد رئي�ض 
ال��وزراء، ه��ي متابعة ا�صتج��واب وزرائه عل��ى التلفزيون 
مل��لء �صواغرهم بالوكالء . ومع ذلك فال�صيء امل�صّجع يف 
املو�ص��وع اننا بتنا على اأمٍل با�صتجواب كل املق�رضين ، 
من عم��ال النظافة اىل املقاولني الذي��ن ا�صتلموا الفلو�ض 
وما �صلموا امل�صاريع حلد الن ، كي ي�صتجيب اهلل ولو مرة 
واح��دة لدع��اء امل�صاكني و يريهم يوما به��وؤلء يف الدنيا 
قبل الخرة ، ل��رى روؤيا العني املجردة يف ال�صجون ،كَل 
م��ن �رضق من مال العراقيني �ص��واء كان املبلغ دولرا، اأو 

�صتة مليارات واربعمائة وخم�صني مليون دولر.
 فمهم��ا كان��ت الوج��وه ومهما َتتل��ون الدواف��ع،  ليعني 
ذل��ك للعراقي �صيئا، طاملا مل يحظ هذا ال�صعب بوزير بارز 
يدخ��ل تاري��خ العراق بالعم��ل والجناز والنزاه��ة  ، مثل 
وزي��ر املالية العراقي  اليهودي ال�صه��ري �صا�صون ح�صقيل 
، او وزي��ر املالي��ة امل���رضي خال��د الِذك��ر ال�صه��ري طلعت 
ح��رب، الذي انقذ م�رض م��ن التبعي��ة القت�صادية وا�ّص�ض 
له��ا البنوك الك��ربى وو�صعها على �صك��ة ال�صتقالل  قبل 
حكم الع�صكر وحكم رجال الدين، طاملا ليوجد يف العراق 
الي��وم وزير مثل هوؤلء نقيم له متاثي��ل ال�صكر والعرفان، 
ن�صمي با�صمه �صوارعنا لنذّكر ابناءنا باإجنازاته ، متاثيل 
ل نحطمه��ا بع��د ان ن�صحل��ه بانف�صن��ا، اأو تك���رض راأ�ص��ه 
الوليات املتحدة المريكية، طاملا ليوجد  ذلك النموذج 
ه��م بع�ص��ا، وليك�ص��ف  امل���رّضف الي��وم،  فلي���رضب بع�صُ
الرف��اق رفاقه��م الذين َرموا بالوط��ن و�صعبه على قارعة 
طري��ق العامل، ال�صائر اىل التق��دم والبناء واحلياة   ، ليكن 
ذلك، وابو زايد ، فقد انتهت بينهم اللعبة على ما يبدو اىل 

�رضبات اجلزاء.
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