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نفت النجمة دمي��ة قندلفت الأخبار الواردة يف تقارير 
اعالمية حول حملها، م�شتغربًة اطالق ال�شائعات حول 
هذا اجلزء من حياتها اخلا�شة، على رغم تاأكيدها منذ 

اأيام اأن م�رشوع احلمل ما يزال موؤجاًل. 
ال�شوري��ة ع��ن تقديره��ا لهتم��ام  الفنان��ة  واأعرب��ت 
جمهوره��ا والو�شائ��ل العالمي��ة، م�ش��ددة عل��ى اأنها 
�شتعل��ن الأمر بف��رح، اإذا "ما مت باذن اهلل فال �شيء فيه 

ي�شتدعي كل هذه اجللبة وال�رشية!" وفق تعبريها. 
وكان��ت قندلفت قالت ح��ول تفكريها يف احلمل حاليًا 
قائل��ًة: "اأرى اأنني جاهزة لالأمومة، لكن احلمل يحتاج 
اىل حت�شريات وتن�شيق م��ع العمل الفني. و�شيكون يف 

عام 2017 اإن �شاء هلل." 

بعد ال�شجة الكب��رية التي اأحدثتها النجمة اللبنانية 
هيف��اء وهب��ي من خ��الل �شخ�شي��ة النحل��ة، اأعلنت 

ان�شحابها ووقف ا�شتخدام تطبيق "�شناب �شات".
وج��اء ق��رار وهب��ي بالتوق��ف ع��ن ا�شتخ��دام ه��ذا 
التطبي��ق بعد قرار ال�رشكة باإلغ��اء "فيلرت" اخلا�شة 
بالنحل��ة، وكطريق��ة لالعرتا�ض عن الم��ر، ودفاعًا 
ع��ن �شخ�شي��ة "bee Haifa" اوقف��ت ا�شتخدام��ه. 
ويف ه��ذا الط��ار، ن���رشت اح��دى �شفح��ات حمبي 
هيف��اء عل��ى "ان�شتغ��رام" �ش��ورة كاريكاتريية لها 
ب�شكل نحل��ة، مع ها�شت��اغ "اعيدوا فيل��رت النحلة"، 
وعل��ق نا�رش ال�شورة قائاًل: "ه��ي �شبب وجيه لر�شم 
الإبت�شامة على قلوبنا كل يوم، تعودنا عليها وعلى 

ه�شامتها.

دي��اب  اللبناني��ة ماي��ا  الفنان��ة  اأعلن��ت  ف��رتة  من��ذ 
ملتتبعيه��ا عل��ى تطبي��ق "ان�شتغ��رام" اأنه��ا �شتحي��ي 
حفلته��ا املقبلة يف ملهى ليلي مع��روف اأنه للمثليني 
يف ب��ريوت. ه��ذا العالن �ش��كل حالة م��ن اجلدل بني 
�شف��وف النا�شط��ني، الذين تداولوا اخل��ر ب�شكل كبري 

ومنهم من انتقد خطوتها ومنهم من دافع عنها.
 بدوره��ا، ردت دياب عل��ى منتقديها، ون�رشت �شورة 
عر ح�شابها الر�شمي على "ان�شتغرام" وكتبت: "قولوا 
يل انتو مني لتحكموا على الأخرين، قولوا يل اإنتو مني 
لتحكموا على خلق اهلل". وطلبت من اجلميع اأن يكونوا 
منفتح��ني قبل التحدث، وتقبل الآخرين، خ�شو�شًا اأن 

املو�شيقى ل تعرف حدوداً ول عرقًا ول مذهبًا.

ال�شينمائ��ي  لن��دن  مهرج��ان  اإدارة  اخت��ارت 
الدويل الفيلم امل�رشي "ا�شتباك"، للمناف�شة يف 
امل�شابق��ة الر�شمية للمهرجان يف دورته ال�60، 
والت��ي �شتب��داأ ي��وم 5 اأكتوب��ر )ت�رشي��ن الأول( 

املقبل، وت�شتمر حتى 16 من ال�شهر نف�شه.
وخا���ض فيلم "ا�شتب��اك" �شب��اق مهرجان كان 
ال�شينمائي ال��دويل، يف ق�شم نظرة ما، ور�شحته 
م���رش ليمثلها يف م�شابقة الأو�شكار لهذا العام، 

يف جائزة اأف�شل فيلم اأجنبي.
فيل��م "ا�شتباك" بطولة نيللي كرمي وهاين عادل 

انف�شلت املغنية ال�شابة تايلور �شويفت عن �شديقها املمثل ال�شهري توم هيدلي�شتون بعد مرور ثالثة �شهور فقط على عالقتهما العاطفية، حيث ارتبطت واأحمد مالك ومن تاأليف خالد وحممد دياب.
تايلور بتوم منذ بداية ال�شيف عقب انف�شالها عن الدى جى كالفن هاري�س باأ�شبوعني !.

�شاف��رت الفنان��ة حوري��ة فرغل��ي لأداء منا�شك احلج موؤخ��راً حيث 
�شتع��ود بعده��ا اإىل القاه��رة ل�شتئن��اف ن�شاطه��ا الفن��ي لتكم��ل 

دوره��ا بفيلم "طل��ق �شناعي" مع 
ماج��د الك��دواين، وه��و العمل 

ال�شينمائ��ي اجلدي��د ال��ذي 
مل يتحدد موع��د عر�شه 
بانتظ��ار الإنته��اء من 
ت�شوي��ره. ُيذك��ر اأنه��ا 
منا�ش��ك  اأداء  اعت��ادت 
احل��ج يف كل ع��ام منذ 

ت�شاف��ر  حي��ث  �شن��وات 
وزي��ارة  الفري�ش��ة  لأداء 

امل�شجد النبوي. 

 بعد اأن انتهت من زيارة اأبنائها يف اأمريكا عادت الفنانة �شوزان 
جن��م الدي��ن لتب��داأ املو�ش��م الدرامي له��ذا العام من خ��الل العمل 
الدرام��ي »�ش��وق« الذي �شتق��ف لأول مرة اأمام كام��ريا املخرجة 
ر�شا �رشبتجي، وع��ن دورها يف العمل قالت جنم الدين بت�رشيح 
خا�ض ملوقع �شيدتي: »يف البداية اأنا �شعيدة اأن تكون م�شاركتي 
الأوىل م��ع املخرج��ة ر�شا �رشبتجي من خ��الل عمل مهم ويجمع 
كوكب��ة كب��رية من جنوم الدرام��ا ال�شورية، واأن��ا اأج�شد يف العمل 
ال��دور الأكرث عنفًا ج�شديًا ونف�شيًا، وهي �شخ�شية »روز« الطبيبة 
الن�شائية التي كانت �شحية من �شحايا احلرب ال�شورية، لت�شبح 
�شبي��ة يف اأيدي التنظيمات الإرهابية، وتنقل روز معاناة ال�شبايا 
داخ��ل ال�شجون وم��ا يتعر�شن ل��ه من اأن��واع العذاب��ات النف�شية 
واجل�شدي��ة، والكثري من اأ�رشار تلك العوامل الت��ي تقدم يف الدراما 

للمرة الأوىل.

 ق��ارىء املربع��ات املع��روف فال��ح ال�شامرائ��ي يعد 
واح��دا من اق��دم مطربي هذا الل��ون اجلميل يف الغناء 

العراقي. يقول 
دخلت مبن��ى التلفزيون ع��ام 1966 كان عمري 10 
�شن��وات �شارك��ت يف برام��ج ركن الطف��ال الذي كان 
يقدم��ه الفن��ان �شامي الربيع��ي وكان مدر�ش��ا عندنا 
مبدر�ش��ة الهيثمي��ة يف حمام املال��ح بالف�شل . وكان 
يق��دم الرنام��ج م��ع املرح��وم ف��اروق عب��د احلافظ 
و�شارك��ت معهم بع��دة برامج احد ه��ذه الرامج �شور 
يف معر�ض بغداد الدويل مع عمو زكي  وح�شريي ابو 

عزيز رحمه اهلل. 
وا�شاف: كما عمل��ت كممثل كومبار�ض وادوارثانوية 
بعدة متثيليات عراقية منها جنان والوفاء وابو رغال 
والمراطور مع ح�شن ح�شني ورا�شم اجلميلي و�شمري 
القا�شي وكارلو هاريت��ون وطارق احلمداين وعدنان 

ابراهيم وخليل الرفاعي رحم اهلل املتوفني وغريهم
 بعده��ا انتمي��ت اإىل بي��ت املق��ام العراق��ي وتعلمن��ا 
املقامات والطوار وامليانات والب�شتات من ال�شاتذه 
ورواد املقام واملربع البغدادي امثال خالد ال�شامرائي 
احلاج حامد ال�شعدي املرحومني �شامي احلاج لطيف 

فا�شل البغدادي الفنان �شبحي الربوتي وغريهم.
*قلت له اي لون غنائي يعجبك؟

- الل��ون البغدادي وهو جميل. كذل��ك املربع واملقام 
والغني��ة البغدادية وه��ذا اللون اغلب ال��دول العربية 

حتبه وت�شمعه لنه ميثل تراث بغداد وكل العراقيني.
* ملن تغني؟

- اغن��ي دائما للوطن للحب لالخ��وة و لوحدة الكلمه 

ولنتقاد احلالت ال�شلبي��ة والف�شاد للجي�ض والعمار 
وكل املنا�شبات الوطنية.

* مع من تتعامل من ال�شعراء؟
- م��ن ال�شع��راء حمي��د الزي��دي وقارئ املرب��ع كامل 
الكرخ��ي وابراهي��م البيات��ي وعلي الع��زاوي واخرين 

منهم رحمهم اهلل
وعلي اجلبوري ابو كرمي واحيانا اقوم بكتابة املربع 

بنف�شي.
• هل �شاركت يف مهرجانات؟

نع��م �شارك��ت يف جمي��ع  املهرجان��ات للمنا�شب��ات 
الوطني��ة  واحلف��الت عن طري��ق الذاع��ة والتلفزيون 
والقن��وات الف�شائي��ة والجنبية والعربي��ة . كذلك يل 
�ش��ولت وج��ولت ي��وم اجلمع��ة يف قاع��ة �شنا�شيل 

باملرك��ز الثقايف البغ��دادي ب�ش��ارع املتنبي يف ايام 
اجلمعة. كذلك لدي م�شاهمات يف املتحف البغدادي.

كيف ترى م�شتقبل املقام واملربع؟  
- اذا مل تقم الدولة ووزارة الثقافة والفنون وال�شياحة 
وامل�شوؤول��ني بدعم تراثنا وخا�شة ه��ذا اللون اجلميل 
�شينقر���ض كما انقر���ض اللون الب��دوي برحيل جبار 
عكار وابو جي�ش��ي رحمهم اهلل.  ب�رشاحة لي�ض للدولة 

اي اهتمام بنا ول دعم ول م�شاعدة.
وا�ش��اف:  بخ�شو���ض املربع – لال�ش��ف -هناك من 
يحاول طم�ض واقعه الرتاثي حتى ايفادنا متوقف ول 
ي��وم ار�شلون��ا اىل مهرجانات دولي��ة او عربية خارج 
الوط��ن لنق��ل تراثن��ا اجلميل للع��امل . امتن��ى ان يعاد 

النظر بهذا اللون الغنائي املهم واعادة ال�شاأن اليه.

فالح السامرائي: 
المربع البغدادي سينقرض كما انقرض اللون البدوي

بغداد
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الحق 
يقال

)اأ�ش���رار بالح���دود(،  لي����س ه���ذا ا�شم منظم���ة دولية 
على غ���رار منظمات االطب���اء وال�شحفيني واملحامني 
وما �شاب���ه من املنظم���ات اخلدمي���ة واالن�شانية التي 
اعتدن���ا ت�شميتها على ه���ذا النحو ، ،كما  مل يكن ا�شما 
منتخب���ا من ا�شح���اب )التخ�ش����س( انف�شهم ، بل هو 
فك���رة اولية  ابتكرها عدد م���ن النا�شطني ال�شباب يف 
كولومبي���ا بع���د ان �شاد يف بالدهم اي���ام ال�شبعينيات 
م���ن الق���رن املا�شي  حك���م املافي���ات وغي���اب القانون 
،وانت�ش���ار جرائ���م ال�شرق���ة  والت�شلي���ب والت�شفيات 
، وه���و ا�ش���م حركة افرتا�شية  اطلق���ه اولئك  ال�شباب 
عل���ى جمهولني م���ن املجرم���ني واال�ش���رار وا�شحاب 

ال�شوابق واللواحق .
تق���وم فل�شف���ة هذه املجموع���ة على �ش���رورة  التوجه 
ملخاطب���ة املجرمني انف�شه���م بدل خماطب���ة ال�شلطات 
او ال�شرط���ة او رج���ال القان���ون الذي���ن الح���ول له���م 
املجرم���ني  اذى  احت���واء  اىل  ،وته���دف  والوج���ود 
وال�شراق وبائع���ي الذمم من املوظف���ني وامل�شوؤولني 
.  وا�شتمالته���م وك�ش���ب عطفه���م وحثهم عل���ى الراأفة 
بالنا����س واملمتل���كات )قدر امل�شتط���اع !( يف حماولة، 
يعتقد اولئ���ك ال�شباب انها على قلة تاثريها فهي اكرث 
جدوى من الياأ�س واال�شت�ش���الم للقدر ،ولذلك وزعت 
املجموع���ة ر�شائل الفتة وغريبة عل���ى اجلدران ويف 
االماك���ن العام���ة وابواب املن���ازل واملح���ال التجارية 
واملن�ش���ات واملناط���ق النائي���ة التي ع���ادة ماتتعر�س 

النتهاكات املجرمني وممار�شاتهم ال�شريرة . 
م���ن ب���ني ه���ذه الر�شائ���ل الطريف���ة ر�شال���ة تق���ول  : 
)عزي���زي املج���رم اذا ق���ررت ان ت�ش���رق ف���ال ت�ش���رق 
فق���ريا( ..واخ���رى تقول  )عزيزي املج���رم اذا �شرقت 
ح���اول ان ال تقت���ل( .. و )اذا ا�شط���ررت للقت���ل ف���ال 
تقت���ل طف���ال او حام���ال ( و )  اترك قليال مم���ا ت�شرقه( 
و ) ت�ش���دق عل���ى �شحاياك بقل���ة الق�ش���وة ( واطرف 
الر�شائل تلك التي تق���ول .. )عزيزي املجرم اإذا امكن 
اأج���ل جرميتك( او ) اأج���ل جرميتك اىل الغد رجاء( .. 
ال�شلط���ات الكولومبي���ة ا�شتدعت ه���ذه اجلماعة غري 
احلكومي���ة للتحقيق يف ن�شاطها الغريب هذا ،  بتهمة  
ان �شلوكهم  يعد عمال ت�شاحليا مع املجرمني انف�شهم 
ويتعامل مع اجلرمية على انها م�شلمة وحقيقة وحق 
لفاعلها، وهو نوع م���ن التواطوؤ وامل�شاومة الي�شاهم 
يف تاأهي���ل املجرم���ني  الذي���ن يجب ان يك���ون مكانهم 
ان  ،غ���ري  الق�شا����س  او  واال�شالحي���ات  ال�شج���ون 
اجلماع���ة ردت من جانبها على احلكومة  بالقول : ان 
عجز ال�شلطات عن احلد من تزايد الف�شاد و اجلرمية 
يف الب���الد،  يدفعن���ا اىل اتب���اع امل�شاوم���ة املعنوي���ة 
م���ع مرتكبيها  به���دف تقلي�س  اجلرمي���ة او احلد من 
انواعها الدموية يف االقل ، وك�شب تعاطف املجرمني 
انف�شه���م مع احلاالت االن�شاني���ة املوؤملة التي يتعر�س 
له���ا االبري���اء يف البلد .ف���اذا مل جند م�ش���وؤوال �شهما 
يحمين���ا ، نبحث ع���ن جمرم �شهم ال يق�ش���و كثريا وال 

ي�شرق اكرث مما ينبغي على االقل  .
 وبغ�س النظر عمن كان على حق ،االجهزة احلكومية 
الكولومبي���ة او ذل���ك الن���وع من الن�شط���اء، فان االمر 
ي�ش���ري اىل املتاهة واحلرية الت���ي تعي�شها جمتمعات 
املجرم���ني  اي���دي  واط���الق  باال�شطراب���ات  ابتلي���ت 
والطفيلي���ني الذي���ن يعي�ش���ون يف الظ���الم ويف كنف 
الفو�ش���ى ال�شيا�شي���ة واالجتماعي���ة ، وتن���وع دوافع 
اجلرمية ، حت���ى ا�شبحت الرحم���ة والراأفة م�شروعا 
�شريا للنا����س، وحتكيم العقل واملنط���ق من اخلبائث 
،  لك���ن الع���ودة اىل النف����س و�شح���وة ال�شمري التي 
الياأ�س منه���ا حتى مع اعتى املجرمني ، من اجل حفظ 
دم���اء وممتل���كات النا�س واعرا�شه���م امنا هو جتديد 
للثق���ة بهذا الوجود ، وه���و يف كل االحوال فعل خري  

مهما كان متاأخرًا، ال يفوت اأوانه .
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