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نفذ في�ض��ل الفي�ضل املوديل ال�ضعودي مقلبًا م�ضحكًا 
بزوجته الفنانة مرمي ح�ضني، حيث رمى عليها ح�رشة 
�ضغ��رة من البال�ضتي��ك فهربت االخ��رة م�رشعة ومل 

ت�ضتطع اأن تتمالك نف�ضها من خوفها وتفاجئها 
ن���رش مقط��ع الفيدي��و للحادثة عل��ى مواق��ع التوا�ضل 
االجتماع��ي التي فق��دت خاللها ح�ض��ني قدرتها على 
التم�ض��ك وبك��ت بحرق��ة، و�ض��ط �ضح��كات وموا�ض��اة 

زوجها الذي عمد لتهدئتها واالعتذار منها.
انت���رش املقط��ع عل��ى مواق��ع التوا�ض��ل االجتماع��ي 
وتفاوت��ت التعليقات بني من دافع عن مرمي، يف حني 

و�ضف البع�ض االآخر رد فعلها باملبالغ به.

�ض��ّورت النجم��ة نيلل��ي مقد�ض��ي اأغنيته��ا اجلدي��دة 
"مافي���ض رّجالة" على طريقة الفيدي��و كليب باإدارة 
بعقل��ني  يف  يوم��ني  مل��دة  ح��داد  ف��ادي  املخ��رج 

وا�ضتوديوهات "Retina"يف لبنان.
ظه��رت نيلل��ي يف الكلي��ب يف طالت ع��دة، ارادت من 
خالله��ا ان تظهر املراحل التي قد مت��ّر بها املراأة يف 
حياته��ا الع�ضيب��ة والفرح��ة، خ�ضو�ضًا انه��ا ج�ضدت 
�ضخ�ضي��ة امل��راأة الت��ي تتطل��ق م��ن زوجه��ا ب�ضب��ب 
ت�رشفات��ه ال�ضيئ��ة. وقد اهتم��ت باأزيائه��ا م�ضت�ضارة 
املو�ضة �ضري��ن ا�ضعد من ت�ضميم امل�ضممة اللبنانية 
نت��ايل كرم، اما ال�ضعر ف��كان لزكريا �ضكر من �ضالون 

"يحيى وزكريا" واملاكياج ملّيا عوا�ضة.
ارادت نيلل��ي من خالل هذا الكلي��ب ان تو�ضل ر�ضالة 

ن���رشت الفنانة  امل�رشية �ضه��ر ال�ضايغ على ح�ضابها 
الر�ضم��ي على تطبي��ق اإن�ضتجرام �ضورت��ني من اأحدث 

جل�ضة ت�ضويرية خ�ضعت لها موؤخراً.
ظه��رت  فيه��ا �ضه��ر ال�ضاي��غ خ��الل ال�ض��ور مبالمح 
ي�ض��كك يف  خمتلف��ة متام��ًا، مم��ا جع��ل جمهوره��ا 

خ�ضوعها لعمليات جتميل.
لي�ض��ت ه��ذه امل��رة االأوىل الت��ي ت�ضاءل به��ا اجلمهور 
ع��ن حقيقة خ�ض��وع �ضهر لعمليات جتمي��ل، فقد تكرر 
ه��ذا االأمر مع مرتان من قبل بع��د ن�رشها ل�ضور على 
مواق��ع التوا�ضل االجتماعي من جل�ضات ت�ضوير لها ، 
وهناك من ذهب خل�ضوع ال�ضور لربنامج الفوتو�ضوب 

وهو �ضبب تغير �ضكل �ضهر ال�ضايغ.

فاج��اأت النجمة الرتكية بيل��ني كارهان ال�ضهرة 
ب�ضخ�ضي��ة ال�ضلطان��ة م��رمي م��ن م�ضل�ض��ل ح��رمي 
ال�ضلطان جمهورها حني ك�ضفت عن حملها الثاين 

والذي مل يتوقعه الكثر من متابعيها.
بيل��ي كاره��ان الت��ي تزوج��ت موؤخراً م��ن رجل 
االأعمال ببيدري غونتاي اأجنبت منه طفلها االأول 
علي يف وقت ق�ضر وهو ما جعل حمبيها يقلقون 
عل��ى حياتها امل�ضتقبلي��ة وتعر�ضها ل�ضغط كبر 

يف حياتها.
بيل��ني كارهان ك�ضفت اأنها �ضعيدة بحملها الثاين 
وهي ت�ضتعد لطفل جديد واأخ البنها علي بحما�ض 

هي وزوجها.
بعد عالقة دامت 9 �شنوات وزواج ملدة 4 �شنوات، �شعق اأحد اأ�شهر ثن�ئي�ت هوليوود اأجنلين� جويل وبراد بيت جمهورهم� ب�إعالن بداأهم� ب�إجراءات 

الطالق.

فاج��اأت املطرب��ة امل�رشي��ة  ال�ضاب��ة  واحلا�ضل��ة عل��ى لق��ب ارب اي��دول 
املو�ض��م االول كارمن �ضليمان جمهوره��ا باإمكانية الغناء باللغة الهندية، 
حي��ث ن�رش االإعالمي االإذاعي ف��ادي اإبراهيم فيديو لكارم��ن �ضليمان على 
ح�ضاب��ه الر�ضم��ي على تطبي��ق اإن�ضتجرام وه��ي تغني باللغ��ة الهندية بكل 
براع��ة ومتك��ن  واأبدع��ت كارم��ن �ضليم��ان يف الغن��اء، و�ضح��رت اجلمهور 

ب�ضوته��ا العذب، وك�ضفت كارمن خالل الفيديو 
اأنه��ا ال تعرف معن��ى كل كلم��ات االأغنية 

الت��ي تغنيه��ا لكنه��ا تع��رف مو�ض��وع 
االأغني��ة ب�ض��كل ع��ام. يذك��ر اأن اآخ��ر 
�ضليم��ان  كارم��ن  املطرب��ة  اأعم��ال  
ه��و م�ضاركته��ا يف  م�ضل�ض��ل "لي��ايل 

احللمي��ة" اجلزء ال�ضاد���ض الذي عر�ض 
يف �ضهر رم�ضان املا�ضي.

امتنع��ت الفنان��ة ال�ضابة �ض��ارة �ضالمة ع��ن ح�ضور 
العر���ض اخلا�ض لفيلمه��ا اجلديد "�ضاب��ر جوجل"، 
ال��ذي ت�ض��ارك الفن��ان حممد رج��ب بطولت��ه، ب�ضبب 
خالف��ات ن�ضب��ت بينه��ا وبني خم��رج العم��ل حممد 

حمدي، االأمر الذي اأثار غ�ضب رجب.
واأكدت ، اأن اآخر اأيام الت�ضوير حدثت اأكرث من م�ضادة 
بني �ضارة وخمرج العمل، وغ��ادرت الت�ضوير، ولكن 
مل يتوق��ع اأحد اأن متتنع ع��ن امل�ضاركة يف االحتفال 

بالفيلم.
وب�ضب��ب امل�ضادر، امتنعت �ض��ارة اأي�ضًا عن الرتويج 
للفيل��م اأو التح��دث عن��ه، مم��ا زاد م��ن غ�ضب حممد 
رجب الذي اأعل��ن ندمه الختيارها مل�ضاركته الفيلم، 

معلنًا اأنه لن يكرر التعاون معها جمدداً.

فر�ضاننا هناك.. ونحن هنا ننعم بالن�رش. هكذا يخت�رش 
مهرجان امل�رشح العراقي الثاين �ضد االرهاب فعاليته 
بتعبر يحمل بني طياته حتية للرجال الفر�ضان الذين  
يت�ض��دون  ب�ضجاع��ة فائق��ة لدواع���ض االره��اب يف 
�ض��وح القتال، كما يحمل االم��ان واالطمئنان والن�رش 
وال�ض��الم لل�ضع��ب العراق��ي ال�ضابريف مدن��ه ونواحيه 
وق�ضباته.  ي�ضارك يف املهرجان  16 عر�ضا م�رشحيا 
من املحافظات العراقية اىل جانب عرو�ض اخرى من 
بغ��داد. يتقدمه��ا ،يف حف��ل االفتتاح ال�ضاع��ة الثامنة 
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الفنان ماجد درند�ض، 
يعقبها عر�ضا خا�ضا لفرق��ة امل�ضتحيل يقدمه الفنان 
ان���ض عب��د ال�ضم��د. كم��ا �ضت�ضارك في��ه كلي��ة ومعهد 
الفن��ون اجلميل��ة ووزارة الدف��اع. وم��ن املحافظ��ات 
ت�ض��ارك الب�رشة ومي�ضان ووا�ض��ط و�ضالح الدين وذي 

قار وال�ضليمانية واملثنى واالنبار ودياىل.
وتت�ضم��ن الفعالي��ات اقامة جل�ضات نقدي��ة للعرو�ض 
املقدم��ة يف �ضب��اح اليوم الت��ايل. ي�ض��ارك فيها نقاد 
وا�ضات��ذة امل���رشح د ح�ض��ني عل��ي ه��ارف ود ريا�ض 
مو�ضى �ضكران ود جبار خماط ود حممد ح�ضني حبيب 
ود يو�ض��ف ر�ضيد ود جبار ح�ضني �ض��ربي و�ضعد عزيز 

عبد ال�ضاحب وكاظم الن�ضار ويا�رش الرباك.
كذل��ك �ضي�ضه��د املهرجان توقي��ع كتاب الناق��د ب�ضار 
علي��وي املو�ض��وم – امل���رشح واالره��اب - . كما قرر 
املهرج��ات تق��دمي جوائ��زه لالب��داع الف�ض��ل فرق��ة 
واف�ض��ل ن���ض واف�ضل اخ��راج واف�ضل ممث��ل وممثلة. 
و�ضيق��ام املهرج��ان با�رشاف مبا�رش م��ن قبل الوكيل 
االق��دم ل��وزارة الثقاف��ة، مدي��ر ع��ام دائ��رة امل���رشح 
وكال��ة، اال�ضت��اذ جابر اجلاب��ري كرئي���ض للمهرجان، 
وب��ادارة الفن��ان غ��امن حميد رئي���ض ق�ض��م امل�ضارح. 

كم��ا مت االإع��الن عن اأ�ضم��اء اللجنة العلي��ا للمهرجان 
والت��ي تتاأل��ف م��ن ال�ض��ادة : - د. علي ال�ض��اله رئي�ض 
�ضبك��ة االإعالم العراق��ي / رئي�ضا - فالح ح�ضن العاين 
مدير ع��ام دائرة العالقات الثقافية  يف وزارة الثقافة 
/ نائب��ا لرئي���ض اللجن��ة العلي��ا - ك��رمي طاه��ر حمد 
نائ��ب رئي�ض بلدية الكرادة / ع�ض��وا. - خليل ابراهيم 
حمم��د مدير عام كهرباء الر�ضاف��ة / ع�ضوا. - حكيم 
عب��د الزه��رة مدير ع��ام دائرة العالق��ات واالإعالم يف 
اأمان��ة بغ��داد / ع�ض��وا. - الل��واء الرك��ن عب��د اجلليل 
الربيع��ي قائد عمليات بغداد / ع�ض��وا. - اللواء ظافر 
املحمداوي قائ��د الفرقة االأوىل يف ال�رشطة االحتادية 
/ ع�ض��وا. - ا�ضماعيل ابراهي��م اجلبوري معاون مدير 
ع��ام الدائرة ونائ��ب رئي�ض املهرج��ان / ع�ضوا. - د. 

اإقب��ال نعي��م خمرجة وممثل��ة / ع�ضوا. - ف��وؤاد ذنون 
امل�رشف الفن��ي على الفرقة الوطني��ة للفنون ال�ضعبية 
/ ع�ض��وا. - مرت�ض��ى �ضاب��ر العام��ري مدي��ر منظمة 
داري االإن�ضاني��ة / ع�ضوا. - طه ر�ضيد مدير العالقات 

واالإعالم يف الدائرة / مقررا للجنة.
ويذك��ر ان املهرج��ان �ضكل جلن��ة م�ضاه��دة للعرو�ض 
العرقي��ة  املحافظ��ات  زارت  امل�ضارك��ة  امل�رشحي��ة 
وتتك��ون م��ن الفنان��ني: اآ�ضيا كم��ال وكاظ��م الن�ضار 
وبا�ض��ل �ضبي��ب واياد الطائي. ان ه��ذا املهرجان يعقد 
يف ظ��ل ظ��روف �ضعب��ة مت��ر بها الب��الد لك��ن الهدف 
ال�ضام��ي للوقوف �ضد االرهاب كان اقوى وتغلب على 
جمي��ع املعوق��ات. واليكم ج��دوال خا�ض��ا بالعرو�ض 

امل�رشحية وتوقيتاتها واماكن عر�ضها.

16  عرضا من 11 محافظة في مهرجان المسرح العراقي الثاني ضد االرهاب 

بغداد
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عبد الحميد الصائح 

الحق 
يقال

 ح��ني يهاج��ر العراقي ت��راه متوع��دا نف�ضه بعدم 
الع��ودة ثاني��ة اىل الع��راق حتى ل��و منحوه كنوز 
الدني��ا: اريد اعي�ض مبدينة ما بيهه اي عراقي وال 
افتح تلفزيون عربي وال ا�ضمع اخبار العراق ع�ضى 
م��ا يحرتك ه��وه واللي بي��ه ، فرتاه وح��ده او مع 
عائلت��ه ،ينتقل اىل  خ��ارج املدن يف بريطانيا او 
اي من مدن اوربا خا�ضة ال�ضواحي  ذات الطبيعة 
اخلالبة التي تت�ضابق غيومها مع ابنيتها ال�ضاهقة 
. م��دن ون�ض��اء وانظم��ة دقيقة كاأن��ك يف مدارات 
ف�ضائية ، حرية مفتوحة ومن�ضبطة يف ان واحد ، 
افعل ما ت�ضاء اال ما يزعج غرك او يوؤذيه ، فر�ض 
للتعليم والرعاي��ة والتنمية وحتديث دائم للحياة 
واملعلوم��ات، ال ح��دود للمتعة وال ح��دود للتعلم 
وال ح��دود لالبتكار ، تواأمة بني احلقيقة واخليال 
واجلم��ال والنظ��ام واخلدم��ات، اذن كل �ضيء قد 
توف��ر وما علي��ك اال ان تغلق بابك ،  لتحقق اعظم 
امنياتك وان��ت يف طريق الهروب ، وهي القطيعة 

مع العراق واالنقطاع التام عن �ضماع اخباره .
خال�ض��ة االم��ر لق��د حت��رر �ضاحبي م��ن مر�ض 
ع�ضال امل به ا�ضمه )العراق( ، دخل اجلنة املوؤقتة 
، وحمد اهلل كثرا على )نعمة( االبتعاد عن الوطن،  
غر هاتفه ومل يبلغني وغرت هاتفي ومل ابلغه .. 

وغط يف �ضبات طويل .
 كلما اتذكره ا�ضع��ر بذلك الفتى العائد اىل احلياة 
.. ا�ضع��ر به وق��د ا�ضتع��اد عافيته م��ع جمال تلك 
املدين��ة واهله��ا ولياليها وبري��ق ظالمها وبهاء 
نوره��ا، اتخيل��ه كيف تغر �ضكل��ه ومزاجه ولغته 

و�ضعادته بهذا االنقطاع .
 يف لن��دن ال اح��د اطالق��ا ياأتي��ك ب��دون ، ولذلك 
ن��ادرا جدا ما افت��ح الباب ملن يطرقه،  فكيف بك 
وانت ت�ضتمع ليال اىل طرقات على الباب ذكرتني 
باأيام ال�ضبعينيات يف �ضارع ع�رشين بالنا�رشية 

. طرقات �رشيعة و�ضوت باللهجة العراقية .. :
 - افتح ، افتح ولك. 

- منو، .. منو ..  اوف هاي انت  وين ؟ �ضجابك  .؟
- اتدم��رت حتى و�ضلتلك ، لي���ض خوية لي�ض ، ال 

ت�ضاأل ال تكول، ذبيت اخوك ون�ضيته.
-  خر ،  لي�ض ؟ انت عاي�ض باأرقى املدن ..

- اكيد ، طبعا ،  ماكو ن�ضبه ، كل �ضي متوفر مثل 
مات�ضوف ، ب�ض يا اخي وح�ضة مابعدها وح�ضه .

- مو انته اختاريت مدينة مابيهه احد.
- جمنون .. لي�ض انه اكدر ا�ضرب ما ا�ضوف عراقي 
، يا اخي مدين��ة مابيهه احد، تلفزيون ماعندي ، 
ات�ضال التلفون مايحل م�ضكلة .. اي.. و�ضاالخبار 
ثم اجاب بنف�ضه وانطلق هو ي�ضاأل وهو يجيب عن 
ال�ضيا�ضة واو�ضاع و)�ضت�ضوف االمور وين رايحه(  
- ث��م وا�ض��ل - ، اين م��ا اك��در بع��د  ، مليت اريد 
اي �ض��ي ، اي �ضي يذكرين بالعراق ، ان�ضليت �ضوف 
ح��ايل ، زوجت��ي بيه��ه كاآب��ة ، اوالدي م��ا ادري 
�ضبيه��م ،  �ضوفل��ي بيت ميك ، منطق��ة بيهه عرب، 

عراقيني  دخيل اهلل ودخيلك. 
و�ضمعته��ه  الب��الد  ه��اي  وجم��ال  عظم��ة  كل 
ونظامهه ياخوي  مات�ضوه عندي �ضارع ما مبلط 
بالع��راق ..وكل هاي النا�ض امللونة اللي ت�ضوفهه 
، ماحت�ض�ضن��ي باحلياة مثل ملة زغ��ره  بالعراق 
حتى لو ملة نا�ض على اآث��ار انفجار.....املو�ضوع 

م�ضتمر ....
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