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احتفل��ت النجمة ال�سورية رويدا عطي��ة بحفل خطوبتها 
ر�سمي��ًا م��ن حبيبه��ا جن��م �ست��ار اأكادمي��ي ا�سماعي��ل 
منا�سرتيل بعدما اأعلن��ت ر�سميُا عن ارتباطهما عاطفيًا 
من��ذ فرتة. رويدة عطية ن�رشت �سور من حفل خطوبتها 
ع��ر �سفحته��ا الر�سمي��ة عل��ى موق��ع تطبي��ق ال�س��ور 
ان�ستق��رام واأرفقته��ا بتعلي��ق قالت في��ه: "باحلزن قبل 
الف��رح ايدك على اي��دي، والنك �سند اخرتتك تكون لو ما 

كانت الدنيا عيد تكون عيدي.. خطوبة"
ارت��دت رويدا عطية ف�ستان اأبي���ض من الدانتيل باأكمام 
طويل��ة وارت��دى العري�ض بدلة كال�سيكي��ة �سوداء وظهرا 

معًا باإطاللة خالبة

م��ا زال الو�س��ع ال�سحي للمو�سيق��ار اللبناين ملحم 
ب��ركات يتف��اوت �سع��وداً وهبوط��ًا، ويحت��ل حي��زاً 
كب��راً من اهتمام و�سائ��ل االإعالم مرئية وم�سموعة 
ومكتوب��ة.  فاملو�سيق��ار يتواجد من��ذ اأيام يف غرفة 
العناي��ة الفائقة وذل��ك بعد تدهور حالت��ه ال�سحية 
واحتق��ان ال�سوائ��ل يف رئتي��ه.  وبح�س��ب �سديق��ه 
املقرب ال�ساعر نزار فرن�سي�ض فاإن �سحة املو�سيقار 
تتح�سن وهو يتجاوب م��ع العالج واأن و�سعه دقيق 
يف اليوم��ني املقبلني، بحي��ث �سيبقى حتت املراقبة 
حت��ى يطمئن االأطباء عل��ى اأن كل �سيء ي�سر ب�سكل 
جي��د.  نتمن��ى للمو�سيقار ال�سف��اء العاجل واأن يعود 
اإىل حمبي��ه باأ�رشع وقت ممك��ن، واأن تكون االأخبار 

عن اإ�سابته باملر�ض اخلبيث غر �سحيحة. 

ك�سف��ت الفنان��ة التون�سي��ة لطيف��ة للم��رة االوىل عن 
�سب��ب ع��دم زواجه��ا حت��ى االآن، �سارح��ة موقفه��ا 
بطريق��ة طريف��ة. وقالت خالل حواره��ا مع برنامج 
"كل ي��وم" م��ع االعالم��ي عم��رو اأدي��ب اإن ال�ساعر 
والفن��ان عبد الوهاب حممد هو ال��ذي ن�سحها بعدم 
ال��زواج النها كانت دوؤوبة وتدر���ض وتغني وحت�رش 

اىل اال�ستديو باكراً وتعمل ب�سغف.
واأو�سح��ت قائل��ة: "مل��ا االأ�ستاذ عب��د الوهاب �ساف 
يف املوهب��ة، والح��ظ اإين دوؤوب��ة عل��ى الدرا�س��ة يف 
االأكادميي��ة وح�س��ور الروف��ات يف االأ�ستوديو قال 
يل اأوع��ي حد ي�سحك عليكي ويخليك تتجوزي ..م�ض 
هت�ستفادي..الف��ن زي الفري��ك م��ا بيحب���ض �رشيك"، 

وختمت "انا را�سية بكده".

بع��د �سفائه��ا م��ن املر���ض ال��ذي ارقده��ا لف��رتة يف 
امل�ست�سف��ى وجه��ت االعالمي��ة فاديا الطوي��ل ر�سالة 
ة اإىل كل الن�س��اء يف العامل م��ن خالل �سفحتها  مع��ررّ
الر�سمي��ة عل��ى موق��ع "ان�ستغرام". ن���رشت االعالمية 
املمي��زة �سورتها وه��ي ترتدي اال�س��ود وتلف عليها 
دائم��ًا..  "تفائل��ي  قائل��ة:  وعل��ق  الزه��ري،  ال�سع��ار 
وا�ستقبلي اأم��اًل ورديًا مفعمًا بنكه��ة احلياة". تفاعل 
اجلمه��ور ب�س��كل وا�س��ع مع ال�س��ورة والق��ت اعجاب 
العديد من متابعيه��ا، وقامت االعالمية جلني عمران 
باإع��ادة ن�رش ال�سورة كحمل��ة ت�سجيع للن�ساء للتوعية 
عل��ى خماط��ر �رشطان الث��دي وعلى ���رشورة الك�سف 

عنه مبكراً لكي ي�سهل عالجه والتخل�ض منه.
تعر�ست النجمة العاملية �سارة جي�سيكا باركر ملوقف حمرج جدًا على الهواء اأثناء ظهورها يف اأحد الربامج. وخالل حديثها مع 

امل�سيف، متّزق ف�ستان النجمة وبان ذلك ب�سكل الفت خالل الت�سوير.

حال��ة م��ن الهجوم تعر�ض له��ا النجم ح�سن الرداد موؤخ��راً من بع�ض 
ال�سحافيني الذين طالب��وا مبقاطعة اأخباره الفنية، وال�سبب رده على 
�سحايف ب�سكل اعتره البع�ض مهني، عندما �ساأله عن حقيقة عالقته 
باإمي��ي �سمر غامن. م��ن ناحيته علق ح�سن ال��رداد على الهجوم عليه 
ع��ر ح�سابه على في�سب��وك قائاًل: "حماولة من نف���ض ال�رشكة ونف�ض 
املوقع التي متتلكه والتي �سخرته فقط لت�سويه �سورتي عند اجلمهور، 
ف�سلت حماولة )عميل قطر(، ثم ف�سلت حماولة )رق�ض املذبوح( واالن 
حماول��ة عم��ل وقيعة بيني وب��ني ال�سحافة املحرتمة الت��ي اأكن لها 
وللعامل��ني به��ا كل التقدير واالحرتام، ملا موق��ع واحد يكتب عنك ٣ 
موا�سيع كلها �سلبية يف اأقل من اأ�سبوعني فهذا ال يف�رش �سوى التوجه 
املبا�رش والرغبة االأكيدة للنيل منى وهذا يف�رش حماولتهم للبحث عن 
م��ادة اإعالمية قدمي��ة واختزالها وعمل مو�سوع به��ا ولكن مثل تلك 

ال�سحافة ال�سفراء ال تدوم 

�س��ب حريق �سخ��م جدا يف مطعم الفن��ان املعتزل 
ف�س��ل �ساكر يف الرميلة بالقرب م��ن مدخل �سيدا 
ال�سم��ايل يف لبن��ان بع��د منت�س��ف اللي��ل، حي��ث 

التهمت ال�سنة النران كامل املطعم.
وعل��ى الفور ح���رش اىل املكان فوج اطف��اء بلدية 
�سي��دا وعمل عنا���رشه على اخم��اد احلريق الذي 
�ساع��د على انت�ساره انفجار وجود قارورة غاز يف 

مطبخ املطعم
ومل ي��وؤد احلري��ق اىل وقوع اي ا�ساب��ات، ومن ثم 
ح�رشت اىل املكان القوى االمنية وفتحت حتقيقًا 

باحلادث ملعرفة ا�سباب احلريق.
يذك��ر ان املطعم كان ميلكه �سابقًا الفنان املعتزل 

وكان ا�سمه » احلان« على ا�سم اإبنته.

و�سع��ت وزارة الثقاف��ة حقول جائزة االإب��داع العراقي 
لت�سعة حقول لعام 2016 بعد اأن كانت مقت�رشة على 
خم�س��ة حقول فق��ط يف ن�سختها االأوىل ع��ام 2015، 

و�سملت حقل املو�سيقى �سمن حقولها الت�سعة.
ويف هذا املجال قال الفنان املو�سيقار ن�سر �سمه: "اإن 
تخ�سي�ض وزارة الثقافة يف العراق جائزة لالإبداع يف 
جم��االت متعددة هو بحد ذاته داف��ع مهم جدا للحراك 
الثق��ايف والإعط��اء نوع م��ن املحفزات للجي��ل اجلديد 
والق��دمي واملعا�رش، مما �سي�سه��م بالتاأكيد يف ت�سليط 
ال�س��وء على بع�ض الرم��وز املهمة املوج��ودة، وقد ال 
يعل��م بها اح��د كونها متخفي��ة اأو ال ت�ستطيع الو�سول 
اإىل االإع��الم ، لك��ن جم��رد وج��ود جائزة مهم��ة ت�سلط 
ال�سوء على الفئات العمرية املختلفة و�سنوف االإبداع 
املتع��ددة هذا بح��د ذاته يركز على طاق��ات واإبداعات 

جيل يعي�ض بيننا قد نعرفه اأو ال نعرفه".
واأ�ساد �سمه ب��دور وزارة الثقافة قائال: "اأحيي اجلهود 
املبذول��ة لل��وزارة بتخ�سي�سه��ا طاق��م خا���ض لهذه 
اجلائ��زة واأمتن��ى اأن تكون له��ذه اجلائزة م��ردود اأخر 
معنوي كبر وهو ان ت�سهم بن�رش اأعمال الفائز وت�سعه 
يف خارطة الوطن العربي والعامل، مثال االأولوية تكون 
للفائزي��ن الثالث��ة يف اإر�ساله��م اإىل دول متع��ددة يف 

العامل للم�ساركة مبختلف الفنون".
واقرتح �سمه اأي�سا، اأن يتم االتفاق مع احد ال�سخ�سيات 
من اأ�سح��اب املطابع املهمة يف بغ��داد لتبنى اإ�سدار 
كتي��ب جم��اين م��ع وزارة الثقافة لطبع كت��اب �سغر 
اأنيق عن اجنازات الفائز اأو على �سكل كرا�ض من )40( 
�سفحة ك�سل�سل��ة با�سم اجلائزة يتغر فقط ا�سم املبدع 
و�سورته لكن الت�سميم واحد، كتاب يبني اأهمية اجناز 
الفائ��ز املبدع وان هذه اجلائ��زة لي�ست مبلغ ب�سيط بل 
بقيمته��ا املعنوية وما �ستقوده عل��ى املبدعني، فعلى 
�سبي��ل املث��ال جائزة نوب��ل تتبنى طبع العم��ل الفائز 
ن�س��خ عل��ى م�ست��وى الع��امل وتنظ��م ل��ه املهرجانات 
والدع��وات والت��ي تعتر اأه��م من امللي��ون دوالر التي 

متن��ح للفائز فاأي كان املبل��غ 5000 دوالر اأو اقل اأو 
اأك��ر، املهم ما يج��اور املبلغ من و�س��ع معنوي فهذا 

�سيعطي للجائزة قيمة خا�سة.
واق��رتح  ن�س��ر �سم��ه، اأن ت�سب��ح ه��ذه اجلائ��زة هي 
جائزة دولة تقديرية ويرفع مبلغ اجلائزة اإىل خم�سني 
األ��ف دوالر، حت��ى تكون قادرة اأن ت�سه��م يف م�ساعدة 

الفائ��ز، مثال يري��د الفن��ان تاأ�سي�ض كال��ري اأو يطبع 
االأديب والقا�ض اجنازه ويت�سنى للمو�سيقار بتاأ�سي�ض 
فرق��ة مو�سيقي��ة، فزي��ادة مبل��غ اجلائ��زة م��ن )-50
100( اإل��ف دوالر وه��ذا لي�ض �سعبا عل��ى الدولة اإذا 
كانت جائزة الدول��ة التقديرية التي تخ�س�سها وزارة 

الثقافة للمبدعني.

نصير شمه يقترح بأن تكون جائزة اإلبداع جائزة دولة تقديرية
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املاأ�س��اة  تاري��خ  حتي��ط  الت��ي  اال�سئل��ة  اأب��رز   
االن�ساني��ة الك��رى الت��ي �سهدته��ا واقع��ة الطف 
اخلال��دة ، هي عن عاملية ه��ذه احلادثة واثارها 
االن�ساني��ة العامة بعيدا عن حدود الدين واتباعه 
ومتغراته االعتيادية يف التاريخ . وابرز اال�سئلة 
يف عاملي��ة وان�ساني��ة املاأ�س��اة، مل��اذا جند غر 
امل�سلم��ني وحت��ى العلماني��ني وغ��ر املتدين��ني 
يحيي��ون ق�سة احل�سني وميجدون اثرها االن�ساين 
رغم انه��م ال ي�سعون اىل ثواب او يخافون عقابا. 
االجاب��ة ال�رشيحة املبا�رشة عن ذلك انك من اي 
االب��واب واملناف��ذ والزواي��ا والبن��ود نظرت اىل 
در���ض احل�س��ني وجدته ع��ادال وخال��دا ، من باب 
الدين فق��د كان خروجه �رشيحا لف�ض اال�ستباك 
بني الدنيا ولزوجتها وم�ساوئ ال�رشاع فيها من 
جه��ة ، وقيم الدين العليا التي ارادت لالإن�سان ان 
يكون م�سلحا ينت�سل احلياة من الهمجية واجلهل 
والتوح���ض. واذا اردت ان تنظ��ر اىل ذل��ك الدر�ض 
خ��ارج الدي��ن �سيك��ون واح��دا من اعظ��م درو�ض 
اال�س��الح والعدل والثبات �س��د الظلم. لذلك ترى 
احل�س��ني وماأ�سات��ه حتت��ل االولوي��ة يف تر�سي��خ 
قي��م الزه��د والت�سحي��ة . فلي���ض م�ستغربا ونحن 
ن��رى كب��ار امل�سلح��ني واملجاهدي��ن يف احلياة 
من رم��وز �سعوب اخرى، يق��راأون تاريخ احل�سني 
بده�س��ة ، ويحلل��ون مبداأ انت�س��ار ال�سحية ، وما 
وراء احل��دث م��ن ع��ر ومواع��ظ ويتخذونه قدوة 
يف الن�سال من اج��ل احلرية . لكن در�ض احل�سني 
العامل��ي االن�ساين اخلالد ، ال��ذي وجد موطئا يف 
ارواح الب�رشي��ة عل��ى هذا النحو ، ف��رط به الكثر 
من دع��اة الت�سيع واالنت�ساب اىل مدر�سة احل�سني 
ع، حي��ث تاج��روا به��ا وا�ستغل��وا ح��ب النا���ض 
وانتماءه��م له��ا ، وراحوا يوغل��ون يف التخريف 
واملبالغ��ات والق�س�ض اخليالي��ة التي ال تعد من 
جوه��ر ر�سال��ة احل�س��ني اخلال��دة ، فم��ا ح�سل ال 
حاج��ة بن��ا اىل ان جنع��ل منه �سح��را ،وتخريفا ، 
الأن��ه �سحر ان�س��اين ومعجزة ب�رشي��ة اراد اهلل لها 
ان تك��ون هك��ذا . واالم��ام احل�سني لي���ض �ساحرا 
حا�ساه ، ولي�ض �سخ�سا جتريبيا دخل مواجهة ال 
يع��رف نتائجها ، ب��ل هو ابن النب��وة وابن بيتها 
و ر�سال��ة م�ستقب��ل االن�سانية . وه��و خال�سة هذا 
البي��ت م��ن القي��م واملثل ، ف��اذا كان��ت قيما من 
ال�سم��اء فهو قد حررها وحافظ عليها ودفع ثمنا 
كبرا الإعالء �ساأنها . واذا كانت و�سعية من ن�سج 
الب�رش امل�سلحني فكان اب��رز دعاتها وتر�سيخها 
يف ال�سمر االن�ساين . اهمية ق�سية احل�سني علية 
ال�سالم كانت مف�سال بني تاريخني ، تاريخ الدين 
يف ح��دود اقليمي��ة وحروب وخالف��ات مل يح�سم 
بع�سها حت��ى يومنا هذا . وتاري��خ انتقال الدين 
اىل كون��ه ر�سال��ة ان�ساني��ة عام��ة جلمي��ع الب�رش 
، امن��وا ب��ه دينا ، ام اف��ادوا منه قيم��ا ودرو�سا . 
وقيمة تلك املواجه��ة االن�سانية امنا كانت حربا 
ب��ني الباط��ل كله حي��ث انعدم��ت فيه��ا )جميع( 
جوان��ب ال�سهام��ة والفرو�سي��ة واالخ��الق والقيم 
،مقاب��ل احلق كله حيث ا�ستنها���ض )جميع( قيم 
البطولة والت�سحية واعالء كرامة الب�رش على هذه 
االر���ض . ان��ه يوم احل�سني اخلال��د ، يوم االن�سان 

على هذه االر�ض.
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