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ك�ضف��ت الفنانة مي�س حمدان خالل وجودها �ضيفة 
يف برنام��ج "ثالث��ي �ضو�ض��اء احلي��اة" ع��ن اإنها 

تعاين من فوبيا ركوب الطائرات.
وقالت مي���س حمدان اإنها دائمًا م��ا ت�ضاب بحالة 
هل��ع كلم��ا ركب��ت الطائ��رة، وه��ذا م��ا ح��دث لها 
بال�ضبط عندما وقع��ت �ضحية للفنان هاين رمزي 
يف مقلب��ه "هب��وط ا�ضط��راري " وال��ذي كان تدور 

اأحداثه يف طائرة تقرتب من ال�ضقوط.
واعتذرت مي�س حمدان على الهواء من هاين رمزي 
عل��ى رد فعله��ا العنيف، والذي رف�ض��ت اأن تو�ضح 
تفا�ضيل��ه، اإال اإنه��ا اأك��دت اأن خوفه��ا ال�ضدي��د من 

الطائرات جعلها ال تدرك  ما تفعله.

ن���رت ال�ضفح��ات املخت�ضة باأخبار النج��وم االأتراك 
�ض��ورة لتمثال م��ن ال�ضمع مت �ضنع��ه للفنانة الرتكية 
ال�ضه��رية بريي��ن �ض��ات وقد و�ض��ع يف اأح��د املتاحف 
با�ضطنب��ول وقد اأذهل ع��دداً كبرياً م��ن حمبيها لل�ضبه 
الكب��ري بينهم��ا. متث��ال ال�ضمع ال��ذي �ضن��ع خ�ضي�ضًا 
للرتكية بريين �ضات ج�ضد �ضخ�ضيتها التي ظهرت فيها 
ع��ر م�ضل�ضل "انتق��ام" واألب�س التمث��ال نف�س تفا�ضيل 
الف�ضت��ان ال��ذي ارتدت��ه يف امل�ضل�ض��ل لياأخ��ذ التمثال 
كام��ل تفا�ضي��ل بريي��ن �ض��ات ويث��ري اجل��دل بال�ضبه 
الكب��ري بينهما. �ضورة متثال بريين �ضات انت�رت بني 
مواقع ال�ضو�ضيال ميديا كث��رياً ولفتت االأنظار اإليها اإذ 

بدى التمثال �ضورة طبق االأ�ضل عنها.

�ضاركت الفنانة �ريه��ان حمبيها على ح�ضابها 
على ان�ضتغرام باأح��دث �ضورها بعد�ضة امل�ضور 

كرمي نور.
�ريهان كتبت تعليقًا على ال�ضورة التي ات�ضمت 
بال�ضب��اب والتج��دد لتق��ول: " االإرادة والعزمي��ة 
واالإ���رار واحل��ب ه��م ���ر احلي��اة"، لتنه��ال 
التعليق��ات م��ن قب��ل حمبيه��ا الذي��ن تغزلوا يف 
جماله��ا امللفت و�ضبابه��ا الذي تثبت��ه يوم بعد 
يوم. هذه لي�ضت املرة االأوىل التي تبهر �ريهان 
حمبيه��ا ب�ضوره��ا، ف��كل ف��رتة واأخ��رى تق��وم 
بجل�ض��ة ت�ضوير ترهن فيها عل��ى جمالها الذي 

مل يتاأثر اإطالقًا مبرور الزمن.

رغ��م مهاجمته له��ا طيلة املوا�ض��م الثالث��ة املا�ضية، 
ح��ل امللحن عم��رو م�ضطف��ى �ضيفًا يف برنام��ج "اأبلة 
فاهيت��ا" يف احللقة االأوىل من املو�ض��م الرابع. وخالل 
احللق��ة جمع بني عم��رو م�ضطفى واأبل��ة فاهيتا حوار 
�ضاح��ك يف فق��رة الطبي��ب النف�ض��ي والتي حتم��ل ا�ضم 
"�ضيزلوجن االأبلة". وخالل هذه الفقرة قالت اأبلة فايهتا 
لعم��رو م�ضطف��ى " هل ت�ضايق��ت من ح�ض��ن ال�ضافعي 
اأن��ه يجل�س طوال الوق��ت بجانب اأح��الم؟"، لريد عمرو 

م�ضطفى �ضاخراً "هذا اأكر عقاب حل�ضن ال�ضافعي".
وعندم��ا حاولت اأبلة فاهيتا ذك��ر ا�ضم املطربة �ضريين 
عب��د الوهاب قال لها عم��رو م�ضطفى "متجبي�س �ضرية 

�ضريين تاين".
 Sunny ليون  فت�سّدرت جنمة بوليوود �ساين  العامل،  اإلهاًما يف  امراأة   100 لأكرث  ال�سنوية  قائمتها   BBC الربيطانية  الإذاعة  اأ�سدرت هيئة 

العام. هذا  قائمة   Leone

  ت�ض��در فيلم الر�ضوم املتحركة ثالثي االأبع��اد "موانا"، اإيرادات 
دور ال�ضينم��ا يف اأمري��كا ال�ضمالي��ة، ح�ضبم��ا اأظه��رت تقدي��رات 
ا�ضتوديوه��ات ال�ضينم��ا وحق��ق الفيل��م، ال��ذي ي�ض��ارك يف اآداء 
اأ�ض��وات �ضخ�ضيات��ه كل م��ن دواي��ن جون�ض��ون واأويل كارافال��و 
ونيك��ول �ضريزينجر، اإيرادات بلغ��ت 55.5 مليون دوالر. وتراجع 
اإىل املرك��ز الث��اين فيل��م االإث��ارة واملغام��رات واخلي��ال العلمي 
" فانتا�ضتي��ك بي�ضت�س اند وير ت��و فايند ذمي"، الذي ي�ضارك يف 
بطولت��ه كل من اإيدي ريدماين وكولن فاريل و�ضامانثا مورتون، 
باإيرادات بلغت 45.1 مليون دوالر. وجاء يف املركز الثالث فيلم 

االإثارة واملغامرات "دكتور �ضرتاجن".
 الذي ي�ضارك يف بطولته كل من بينيديكت كامربات�س وريت�ضيل 
ماك-اآدام���س وتيل��دا �ضوينت��ون، حمقق��ًا اإي��رادات بلغ��ت 13.4 

مليون دوالر.

فاجاأ  املو�ضيقار حلمي بكر اجلميع بطلبه ال�ضادم 
م��ن الفن��ان ال�ضعب��ي اأحم��د عدوي��ة، بع��دم الغناء 
جم��دداً �ض��واء يف حف��الت اأو �ضه��رات اأو لق��اءات 

تليفزيونية.
وب��رر حلم��ي بكر طلب��ه هذا م��ن اأحم��د عدوية اأن 
االأخري مل يعد قادراً على الغناء ب�ضكل �ضليم، وعليه 
اأن يتوقف عن فعل ذلك من اأجل م�ضلحته، بح�ضب 

ت�ريحه لليوم ال�ضابع.
واأ�ض��اف حلم��ي بك��ر قائاًل:"عدوي��ة يغن��ى االآن 
"حالوة روح"، واأراه كالطري الذي يرق�س مذبوحا 
م��ن االأمل عندما يغنى"، وي�ضيف حلمى بكر:"عيب 
اننا جنيبه يتاأمل ويتوجع ونقنع النا�س انه بيغنى 

ونقعد نتفرج عليه، حرام يغنى بال�ضكل ده".

يع��ّد هذا الفيلم اأحد اأ�ضهر اأف��الم التاريخ، كما يعّد من 
كال�ضيكي��ات ال�ضينما العاملية. وق��د احتفل يف اأيلول 
املا�ض��ي مبنا�ضبة مرور 50 عام��ًا على عر�ضه ، وقد 
لع��ب هذا الفيلم دوراً رئي�ضيًا يف �ضهرة املمثل "ديفيد 
ل��ني" و"عمر ال�ريف"، وق�ضت��ه تدور حول ال�ضيا�ضي 
والرّحالة الريطاين لورن�س )بيرت اأوتول( يف م�ضارب 

ال�ضيا�ضة العربية. 
ويظهر الفيل��م معاناة لورن�س اأثن��اء زيارته للمنطقة 
العربي��ة وكذل��ك اأزمات��ه ال�ضخ�ضية واعت��داء االأتراك 
علي��ه. وب���رف النظر ع��ن �ضيا�ض��ة الفيل��م املدافعة 
عن بريطاني��ا، فاإنه يبقى عماًل مهمًا من حيث �رده 
احلقبة التاريخية الت��ي تقع اأحداثه فيها، و�ضفافياته 
اجلمالية ما جعل النقاد يطلقون عليه "�ضاحب اأجمل 

�ضحراء �ضّورت على ال�ضا�ضة".
�ضوِّر بداية يف ال�ضحراء االأردنية مبنطقة وادي رم ثم 
انتق��ل الت�ضوير اإىل ق�ر اآيت بن حدو، قرب ورزازات 
باملغ��رب ث��م ا�ضباني��ا. األ��ف املو�ضيق��ى الت�ضويرية 
موري���س ج��ار وق��ام باأعم��ال املونت��اج اآن كوت���س. 
كت��ب ال�ضيناريو واحلوار دافيد بولت ومايكل ويل�ضون 
ا�ضتن��ادا على كت��اب توما���س اإدوارد "لورن�س اأعمدة 
احلكم��ة ال�ضبعة" الذي ي��روي اأحداث الث��ورة العربية 
الك��رى بقي��ادة ال�ري��ف ح�ض��ني واأح��داث احل��رب 
العاملي��ة االأوىل باملنطق��ة، وا�ضتغ��الل اال�ضتخبارات 

الريطانية الأحداث املنطقة مل�ضلحتها عر لورن�س.
وق��د مت تر�ضي��ح املمث��ل امل���ري عم��ر ال�ريف يف 
هذا الفيل��م جلائزة اأو�ضكار اأح�ضن ممث��ل م�ضاعد، كما 
ق��ام الفنان امل�ري جمي��ل راتب بدور ماجد يف هذا 

الفيلم. 
. وقد فاز الفيل��م بالعديد من اجلوائز ونال ا�ضتح�ضان  
عدد كب��ري من امل�ضاهدين منذ بدء عر�ضه وحتى االآن 

،واعت��ر يف راأي الكثريي��ن من جمه��ور ال�ضينما باأنه 
الفيل��م االأعظم يف تاريخ ال�ضينم��ا االأمريكية ، ومنهم 
االمريك��ي مارت��ني �ضكور�ضي��زي الذي اعت��ره ملهما 
ل��ه يف كثري من اأعماله. ويف ع��ام 1998 اعلن معهد 
الفيل��م االمريكي قائمة الأف�ض��ل مئة فيلم امريكي يف 
الق��رن الع�رين وحل فيلم لورن���س باملركز اخلام�س 
بعد اأف��الم: املواط��ن الكب��ري ،وكازابالن��كا ،والعراب 

،وذهب مع الريح .
كان املخ��رج االإنكلي��زي دافيد ل��ني املتفاجئ االأول 
يف ني�ض��ان   1963، يف هولي��وود ح��ني ف��از فيلم��ه 

"لورن�س الع��رب" بالعديد من جوائز االأو�ضكار، ومن 
بينه��ا اأو�ض��كار اأف�ضل فيل��م واأو�ض��كار اأف�ضل خمرج. 
فه��و - لئن كان يتوق��ع لفيلمه املاأخوذ يف تفا�ضيله 
من كت��اب »اأعمدة احلكمة ال�ضبع��ة« للوران�س، جناحًا 
جماهريي��ًا كب��رياً - ما كان ليخط��ر يف باله و�ضوله 
اىل قم��ة النج��اح الفني اي�ضا، بخا�ض��ة وان فيلمه - 
على رغم كل �ضيء - انكليزي، ولي�س اأمريكيا، وحتى 
اذا كان اأ�ض��ال قد اأ�ضف��ى عليه خرية االأبع��اد الفنية، 
م��ن مو�ضيقى موري�س ج��ار التي عزفته��ا فرقة لندن 

ال�ضيمفونية ال�ضهرية .

بغداد

20        2 
اث��ار اق��رار قان��ون احل�ض��د ال�ضعبي من قب��ل جمل�س 
الن��واب العراقي جدال كب��ريا يف االو�ضاط االعالمية 
،قب��ل ال�ضيا�ضي��ة بفع��ل التوجه��ات الراف�ض��ة  لهذه 
الف�ضائ��ل من بع���س دول املحي��ط االقليمي ،والتي 
ترى فيه قوة كبرية �ضت�ضكل يف امل�ضتقبل حجر عرثة 
يف تنفي��ذ خمططاته��ا الرامية اىل تق�ضي��م العراق او 
ا�ضتمرار حالة الالا�ضتقرار والتي تتحرك من خاللها 

يف مترير اهدافها .
فلم يكن من املفاج��يء تلك الت�ريحات املت�ضنجة 
م��ن قب��ل �ضخ�ضي��ات حكومي��ة كب��رية ون��واب يف 
الرمل��ان وق��وى �ضيا�ضي��ة حم�ضوب��ة عل��ى الطي��ف 
"ال�ضن��ي" ،فراح��ت تتباك��ى عل��ى م�ضلح��ة الوطن 
و�ضي��اع الت��وازن وم��وت الت�ضوي��ة الوطني��ة والتي 
بات��ت يف نظرهم ب��ال قيمة والت�ضتح��ق حتى النظر 

اليها .
واالغرب من ذلك ظه��ور م�ضطلح جديد يف قامو�س 
ال�ضيا�ض��ة العراقي��ة القابل��ة للتناق�ض��ات ومقارب��ة 
رئي���س  نائ��ب  النجيف��ي  ا�ضام��ة  ،فه��ذا  اال�ض��داد 
اجلمهورية يوؤك��د ما ن�ضه"باأن االأج��واء العامة يف 
الع��راق ما زال��ت حتتاج اإىل الكثري ف��اإرادة االأغلبية 
اأو دكتاتوري��ة االأغلبي��ة ينبغ��ي اأن تتوق��ف ل�ضالح 
احرتام الدميقراطية وحقوق املكونات مهما �ضغرت 
حجومه��ا وادانة اأي منهج اق�ضائي ال يحرتم حقوق 
املواطنني واإرادته��م " ،وهنا وجه الغرابة فاحلديث 
ع��ن الدميقراطية ي�ضوقن��ا اىل تعريف هذا امل�ضطلح 
بب�ضاط��ة "ه��ي �ضكل من اأ�ضكال احلك��م ي�ضارك فيها 
معظم املواطنني املوؤهلني على قدم امل�ضاواة - اإما 
مبا���رة اأو من خ��الل ممثلني عنهم منتخبني - يف 
اق��رتاح، وتطوي��ر، وا�ضتحداث القوان��ني، لكن حديث 
النجيف��ي واالخري��ن يف احتاد الق��وى يبحثون فيه 
عن دكتاتورية االقلية وفر�س مايرونه على ح�ضاب 

االخرين .
لق��د اظهرت ق�ضي��ة احل�ضد ال�ضعب��ي ان هنالك من ال 
يري��د له��ذا البل��د ان تكون في��ه قوة ت��ردع من يفكر 
بتق�ضيم��ه ف��راح يكي��ل له��ا االتهامات بينم��ا كان 
افراده��ا يدفع��ون الدم من اجل حتري��ر املحافظات 
الغربي��ة ،كم��ا بين��ت االجتاه��ات املغر�ض��ة والتي 
�ضخ��رت ابواقها وعناوينها لتعك�س �ضورة �ضوداوية 
ع��ن م�ضتقبل الع��راق ،فجاءت عناوي��ن دولة احل�ضد 
ال�ضعب��ي ،واحل�ضد ف��وق القانون يف الع��راق ،وموت 
اجلي�س العراقي ،وامللي�ضيات حتكم العراق ...وغريها 
من الطروحات التي مع��روف من يتبناها وي�ضوقها 
يف االع��الم العراق��ي والعرب��ي ،وو�ضل��ت اىل ح��د 
الطع��ن ب���رف العراقيات يف اقد���س واكر منا�ضبة 

دينية ي�ضهدها العراق والعامل .
ول��ذا مل يكن من الغريب ان نق��راأ يف االعالم العربي 
"املتطرف" ان قادة احل�ضد ينتظرون القانون لنهب 
العراق ،ونوري املالكي يت�ضارع مع حيدر العبادي 
على رئا�ضة احل�ضد متهيدا لالنقالب عليه ،وان احل�ضد 
�ضيكون مبثابة احلر�س الثوري االيراين الخ ،من هذه 
"الرتهات" التي ال يريد العقل عن بع�س االعراب ان 
يغادره��ا ،يف حني يرددها بغباء وبطريقة ببغائية 
وم��ن دون ح�ضاب م�ضلحة ابن��اء مكونه الذي يرزح 
حت��ت ن��ري االرهاب والرد واجل��وع ، من قبل بع�س 
املح�ضوبني على ال�ضيا�ضة العراقية ..وبطريقة "على 

ح�س الطبل ال�ضعودي خفي يارجليه".
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