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النج��م امل���ري حمم��د �ص��عد اأ�ص��يب بحالة من ال�ص��دمة 
ب�ص��بب رف��ع فيلم��ه اجلدي��د "حت��ت الرتبي��زة" م��ن بع�ض 
دور العر���ض ال�ص��ينمائي رغ��م ع��دم م��رور ا�ص��بوع واحد 
على بدء عر�ص��ه وذلك ب�ص��بب �ص��عف اإيراداته. حممد �صعد 
يح��اول اإقناع مدي��ري دور العر���ض باإبقاء فيلم��ه موؤكداً 
انه �ص��يتواجد ب�ص��االت ال�ص��ينمات من اأجل جذب اجلمهور 
مل�ص��اهدة فيلم��ه ال��ذي مل يحق��ق �ص��وى اإي��رادات �ص��ئيلة 
وج��اء باملركز االأخري ب�ص��باك تذاكر ال�ص��ينما امل�رية اإال 
ان بع�ض مديري العر���ض اأكدوا لل�ركة املنتجة للفيلم ان 
االإقبال ال�صديد على فيلم "لف ودوران" للنجم اأحمد حلمي 
دفعهم لزيادة �صاالت العر�ض له ودفعهم لرفع فيلم "حتت 

الرتبيزة" لرتك م�صاحة لالأفالم التي حتظى باإقبال كبري.

انت���ر بي��ان لتنظيم "داع���ض" االإرهاب��ي يهدد 
من خالله الفّنانة نان�ص��ي عج��رم والقيمني على 
حفلها يف مدينة �ص��يدا جنوب��ي لبنان، ويحاول 
من��ع احي��اء احلفل��ة. واأّك��دت النجم��ة اللبنانية 
واه��ايل املدينة والقيمني على احلفل، حر�ص��هم 
عل��ى ادخ��ال الفرح اىل قلوب اجلمه��ور، مع عدم 
اي��الء اهمي��ة كب��رية للتهدي��د. واأّكدت امل�ص��ادر 
االأمني��ة اأن االأم��ن يف �ص��يدا م�ص��تتب ومم�ص��وك 
"ب��راً وبح��راً وجواً". وكانت عج��رم توجهت يف 
اول تعلي��ق له��ا على م�ص��اركتها يف مهرجانات 
�صيدا ال�صياحية بحفل فني، بتحية حب ومعايدة 
اىل ابن��اء �ص��يدا واجلن��وب واىل اللجنة املنظمة 

للمهرجانات.

مبجرد اأن انتهت الفنانة �صريين عبد الوهاب من غناء 
اأغني��ة "ليالين��ا" للفنانة الراحل��ة وردة خالل لقائها 
م��ع الفنان��ة اإ�ص��عاد يون���ض يف برناجمها "�ص��احبة 

ال�صعادة" وعينيها اأخذت تزف بالدموع.
�صريين عبد الوهاب اأكدت على اأن كلمات هذه االأغنية 
جتعلها تتاأثر ب�ص��دة، خا�صة مع حلن املو�صيقار بليغ 
حم��دي، لتعلق اإ�ص��عاد يون�ض عل��ى االأم��ر موؤكدة لها 
اإنه��ا هي االأخرى ام�ص��كت دموعها حتى ال تظهر على 

الهواء.
وتك��رر ذات املوقف م��رة اأخرى عندما غنت �ص��ريين 
عبد الوهاب اأغني��ة "كده يا قلبي" وفور انتهائها من 

الغناء عينيها دمعت.

اأب��دى النجم امل���ري تامر ح�ص��ني مفاجاأته من 
اخل��ر ال��ذي تناقلت��ه بع���ض املواق��ع الفني��ة عن 
اتفاقه على تقدمي فيلم "ورد بلدي".  تامر الذي اأكد 
احرتامه لالأ�ص��ماء امل�ص��اركة يف العمل وللقييمني 
علي��ه، نفى اخلر جملة وتف�ص��ياًل وذلك عر جملة 
كتبها عر ح�ص��ابه اخلا���ض على موقع التوا�ص��ل 
االجتماع��ي في���ض ب��وك ج��اء فيها: "�ص��حيت من 
الن��وم لقي��ت خر اإين بعم��ل فيلم ا�ص��مه ورد بلدي. 
مع كامل احرتامي لكل االأ�صماء املذكوره يف اخلر 
وبالتاأكي��د ي�رفني التعام��ل معهم ولكن هذا خر 
غري �صحيح على االإطالق ومعرف�ض حاجه عن ا�صم 

الفيلم ده وجميع تفا�صيل اخلر خاطئة". 
تعر�صت عار�صة الأزياء ال�صهرية، الفل�صطينية الأ�صل، بيال حديد Bella Hadid اإىل موقف حمرج، فخالل عر�صها لت�صميم مميز، مرتدية حذاء 

بكعب طوله 6 اأن�ش، �صقطت ال�صابة البالغة من العمر 19 عامًا اأر�صًا
ومل جتذب �صقطت بيال عد�صات ال�صحافة فقط، بل �صملت احل�صور باأ�صره، حيث �صوبت عد�صات الهواتف نحوها ب�صكل كبري.

�رقت ال� Diva املغربية �ص��مرية �ص��عيد االأ�صواء باجلل�صة الت�صويرة 
االأخ��رية الت��ي خ�ص��عت لها والت��ي بدت فيه��ا على حو�ض ال�ص��باحة 
ترتدي ثوبًا ق�صرياً وفوقه طبقة من النايلون.  �صمرية بدت اأ�صغر �صنًا 
وبكامل تاألقها وقد تلقت العديد من التعليقات االإيجابية املثنية على 

اإطاللتها ومن بينه��ا عر�ض زواج من اأحد 
معجبيها: " كلما كرت ازددت جمااًل، 

اأن  اأرج��وك تزوج��ي ب��ي". يذك��ر 
النجم��ة املغربية كانت قد اأحيت 
حفل عيد االأ�ص��حى املبارك يف 
�ص��اركها  وق��د  ال�ص��خنة  الع��ني 
فريق �صارموفرز الغنائي، حيث 

م�ص��رتكة  اأغني��ة  برفقته��ا  ق��دم 
كمفاجاأة خا�صة للجمهور.

م��ع ن��زول فيل��م "ل��ف ودوران" للفن��ان اأحم��د حلم��ي يف دور 
العر���ض واأخ��ذت العديد من التقارير ال�ص��حفية الت��ي توؤكد اأن 
الفيل��م جت��اوز اإي��راده يف الي��وم االأول فيلم "جحي��م يف الهند" 

للفنان ال�صاب حممد اإمام.
ومن جانبه علق حممد اإمام على اخلر املتداول اأن اأحمد حلمي 
جت��اوز اإي��راد فيلمه م��ا حققه هو �صخ�ص��يًا، لين�ر �ص��ورة من 
اخلر وعلق عليه عر ح�ص��ابه على ان�ص��تقرام قائاًل: "وماله ده 
حلمي بر�ص��ه...األف م��روك للفنان اأحمد حلم��ي والفنانة دنيا 
�ص��مري غ��امن وجلمي��ع اأ�رة فيل��م ل��ف ودوران كله يف �ص��الح 

جمهور عظيم".
متابعو حممد اإمام علقوا على ما كتبه من كلمات رقيقة يف حق 
اأحمد حلمي موؤكدين له احرتامهم ال�ص��ديد له وروحه الريا�صية، 

واإنه فنان حقيقي بالفعل يحب اخلري للجميع.

-حدثيني عن نف�صك ودرا�صتك ؟
فاطم��ة رعد علوان م��ن مواليد 1992 حا�ص��لة على 

�صهادة البكالوريو�ض يف هند�صة الرجميات 
-متى بداأت لديك موهبة الكتابة وكيف اكت�صفتها ؟

ب��داأت بع��د تخرجي م��ن اجلامع��ة يف �ص��نة 2014 ، 
احيان��ا بع�ض اال�ص��ياء تكت�ص��ف ب�ص��بب حافز احلزن 
ال��ذي يقط��ن القل��ب حي��ث كان ال�ص��بب الرئي�ص��ي يف 

اكت�صاف موهبتي واىل االن ي�صاهم يف ابداعي  .
-على ماذا تعتمدين يف كتاباتك هل على امل�صاهدات 

ام اخليال ؟
كتاباتي ال تعتمد على �صيء حمدد بع�صها امزج فيها 
الواق��ع مع روح اخليال وان�ص��ج منها ق�ص��ائدي التي 

احاكي بها روحي واالم�ض بها م�صاعر النا�ض .
 -ماهي الر�صالة التي حتبني ان تو�صلينها من خالل 

كتاباتك ؟
غايتي من الكتابة هي التحرر من �صجن الذات عندما 
اكتب ا�ص��عر بحري��ة كاملة تاأخذين احل��روف اىل مدن 
واماك��ن احل��م بالتواج��د فيه��ا ، ويف اغل��ب االحيان 
اكتب الجل النا�ض من اجل و�صف ما يف اعماقهم من 
حزن ومن امل ومن فرح  وا�صوغ م�صاعرهم على �صكل 

ق�صيدة 
 -من هو قدوتك يف جمال ال�صعر او الكتابة؟

قدوتي يف ال�صعر هو نزار قباين بل هو ع�صقي االزيل .
-من هم ال�صعراء الذين تاأثرتي بهم ؟

اولهم نزار قباين اغلب كلماته جتعلني اعي�ض حلظات 
احلب الذي حتتاجه روحي وال�صاعر االخر هو حممود 
دروي�ض �ص��عره وحزن كلماته وطريقة و�ص��فه موؤثرة 

جدا يف النف�ض لذلك اجد نف�ص��ي يف زوايا �ص��طورهم . 
وتاأخذين ق�صائدهم اىل عامل اخليال 
-هل �صاركت يف مهرجانات لل�صعر ؟

مل ا�صارك كثريا يف مهرجانات لل�صعر لكن �صاركت يف 
)مهرجان رم�ص��ان يف بغداد( ج�صدت احد الن�صو�ض 
على �صكل م�رحية بعنوان )موطني( ج�صدها املخرج 

عالء ابو داين واقيم هذا املهرجان يف اماكن عدة .

 -ماهي ابرز ق�صائدك؟
ابرز ن�صو�صي 

باردة يدي 
ُمتجمدة م�صاعري 

ثغر �صغري يف داخلي 
�صيدت فيه عناكب الزمن بيوتها

واأمتالأ بغبار اخليانة 
لن يكون لذلك الثغر اأي اكتمال 

مهما حييت
قالوا يل حينما 

هزل ج�صدي 
وبانت عظامي

مما ت�صكي ؟
قلت اأنفع اأن �صكوت ؟

هل �صيمتلئ ذلك الوعاء الفارغ 
القابع داخلي!

هل �صتزهر �صنيني؟
واأعود ل�صبا ع�ريني؟

اأ�صمتوا جميعًا
فال حبيب �صيعود وال جرحًا �صي�صفى 

وال حياة بعد موت ...
 -ماهي امنية فاطمة رعد؟

ال احب كلمة امنية الن االماين متوت احب ان ا�صميها 
هدف فالهدف ي�صتحق ان تطارديه اما االمنية ال تفيد 
لي���ض مبق��دورك مطاردتها  هديف يف ه��ذه احلياة ان 
ي�ص��ل اح�صا�ص��ي جلميع النا�ض ان اذكر بعد موتي ان 
ال متحيني االزمنة  واطمح ان اكون كنزار قباين الذي 
بقي ح��ي يف كلماته مازال يعي�ض يف حياة الكثريين 
حروفه مازالت تتحدث تنطق وت�رخ وي�صمع �صداها 

اىل االن هكذا اريد ان ا�صبح ..

الشاعرة فاطمة رعد:

 حافز الحزن الذي يقطن قلبي كان سببًا في اكتشاف موهبتي

بغداد
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واجهة األخبار

عبد الحميد الصائح 

الحق 
يقال

لي�ض هذا مو�صوعا عن االأخبار، اإنه مو�صوع عن واجهة 
االأخبار ، وواجهة االأخبار، نبت من ذلك الذي يخرج بني 
�صبات الكونكريت ال�صيا�ص��ية اىل حدائق احلوار االآمن ، 
بال اأذية وال خ�صائر. انه منتدى اعالمي اأن�صاأه ال�صحفي 
العراقي البارز حممد الغزي م�ص��تغال خدمة الوات�ص��اب ، 
لفتح احلوار على م�ص��اريعه بني اجلميع وحول اجلميع، 
ق�صايا وحوادث و�صخ�صيات دون رهبة اأو خ�صية اإمالق.
وجترب��ة ا�ص��تخدام – كروب��ات - الوات�ص��اب والفاي��ر 
وال�ص��كايب للح��وار العراق��ي املتن��وع انت���رت ب�ص��كل 
ملح��وظ يف االآون��ة االخرية، وحتول بع�ص��ها اىل مراكز 
للدرا�ص��ات وا�ص��تطالع الراأي  وما ي�ص��مى بج�ض النب�ض 
ال�صيا�ص��ي ، وقد كتبت �ص��ابقا ب�ص��كل خا�ض عن احداها 
متمثلة مبرك��ز الرافدين للحوار الذي يديره ال�ص��يد زياد 
الطالق��اين، كم��ا اثار االنتب��اه  واالعجاب  اي�ص��ا  اكرث 
م��ن جتربة مهمة مثل ملتق��ى النباأ للح��وار الذي يديره 
ال�ص��يد حمم��د الطالق��اين وهو فئة م��ن موؤ�ص�ص��ة ثقافية 
وفكرية مهمة، ومواطنون من اجل املواطنة الذي يديره 
التميميان املجتهدان ف�ص��يلة ال�ص��يخ غي��ث والدكتورة 
نهل��ة ، و امللتقى الثقايف العراقي الذي يديره االعالمي 
والكات��ب ع��الء اخلطي��ب، وملتق��ى التكنوق��راط ال��ذي 
يديره املهند�ض عماد العب��ادي، املقيم يف لندن، ولي�ض 
عماد االعالمي وال�ص��يخ الذي ترك م�ص��يفه وذب جر�ض 
بالواجهة، وغريها الكثري الكثري من املواقع واملجاميع 
التي تنت�صل احلوار املغلق العدواين املخيف من االروقة 
واملوؤ�ص�ص��ات ال�صيا�ص��ية العراقي��ة لتطل��ق �راح��ه يف 
اأماكن بديلة على الف�ص��اء دون  تدخل، �ص��وى ال�صوابط 
الطبيعي��ة التي تنظ��م االنفعال العراق��ي  الزائد وتطرفه 
وقلبه للطاول��ة، وحرق مراكب االعداء واال�ص��دقاء معا 
ح��ني ال يعجب��ه ال��كالم . لذل��ك تتفاجاأ وان��ت تدخل اأيا 
م��ن هذه املواقع بوجود كل من تعرفه من ال�صخ�ص��يات 
الفكري��ة وال�صيا�ص��ية واالعالمي��ة والديني��ة والتجارية 
واالمنية، ال�ص��امت الك�صول منهم وال�صامت املتل�ص�ض 
اأو امل�صارك الفاعل، خمتلفا متاما عما �صمعت به او عنه، 
ت��راه يف الواجه��ة يتح��اور به��دوء وليون��ة ورفق حول 
ا�ص��عب املواقف واكرث امل�ص��طلحات ح�صا�ص��ية، و اكرث 
املراحل ت�صنجا، يناق�ض ب�صر واأريحية وبلغة املجاملة 
والوح��دة الوطني��ة التي ت�ص��عد اىل اأعل��ى )جمالياتها( 
.وما ان ي�ص��تبك ع�ص��وان خمتلفان حتى يتداعى �ص��ائر 

االع�صاء باللطف واذابة اجلليد .
امتي��از واجه��ة االخبار بحكم خرة امل���رف عليه، انه 
موقع اأخبار وراأي، ولي�ض للراأي فقط ، ولذلك جتد احلوار 
�صاخنا حيا حول مو�صوع ال�صاعة، وجتد دائما اأحدا من 

اطراف امل�صكلة املطروحة او ابطال اخلر .
لك��ن الواجه��ة وغريها م��ن الوات�ص��ابات والفايرات مل 
ت�ص��لم من نقطتني عراقيتني بامتي��از ال ميكن التخل�ض 
منهم��ا، االوىل احلوارات حني تكون ر�ص��ائل اىل اآخرين 
جهات ودوال و�صخ�ص��يات، ولي���ض اىل اطراف احلوار او 
امل�ص��غيني ل��ه ، مما يغرقه��ا بال�ص��عارات والرعونة يف 
ت�ص��ويق االف��كار،  والثانية تتمثل ب�ص��لف بع�ض ممثلي  
الكت��ل واملل��ل والنحل العراقي��ة، الذي��ن ال ينطقون عن 
اله��وى دفاعا عنها حقا او باطال ب��كل ما اوتوا من لف 
ودوران و�صر على النقد والت�صكيك ورمبا التجاوز دون 
ادن��ى اع��رتاف عن م�ص��وؤوليتها مبا يج��ري . الالفت يف 
االأم��ر هنا ق��درة واجهة االخب��ار واأخواته��ا على حتمل 
كل ذلك .. فاذا كانت ال�صيا�ص��ة تتحمل ازعاجات ال�صعب 
البطران عليها، واذا كان ال�صعب يتحمل طوفان ال�صيا�صة 

واثامها .. فان واجهة االخبار تتحمل اعباءهما معا .
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