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م�سل�س��ل  خ��ال  م��ن  حققت��ه  ال��ذي  النج��اح  بع��د 
"الإ�س��طورة"، والذي ر�سحها لبطولته زوجها املخرج 
حمم��د �س��امي، ق��ررت الفنانة م��ي عم��ر التخلي عنه 
وع��دم العمل معه هذا العام لتتجن��ب النتقادات التي 
تعر�س��ت لها باأن زوجها هو �س��بب جناحها، واإنه زاد 

م�ساحة دورها على ح�ساب باقي بطات امل�سل�سل.
مي تعاقدت على بطولة ثاث م�سل�سات الأول بعنوان 
"عفاريت عديل عام" وتتعاون من خاله مع النجم 
عادل اإمام واملخرج رام��ي اإمام، والثاين بعنوان "هو 
وه��ي وه��و" اإخراج كرمي العدل. م��ي مل تكتف بعملني 
ب��ل تعاقدت اي�س��ًا عل��ى امل�س��اركة يف بطول��ة اجلزء 

اجلديد من م�سل�سل "حكايات بنات".

حل��ت املمثل��ة البحريني��ة �س��ياء �س��بت �س��يفة على 
برنام��جET  بالعربي مع الإعامي �س��بحي عطري، 
وحتدث��ت عن جوانب عديدة يف حياتها. واأكدت �س��بت 
اأنه��ا ل تقل��د الفنان��ات بهدف ت�س��ويه �س��ورتهن، بل 
للت�س��لية، ا�س��افًة اىل اأن ه��ذا التقلي��د ه��و عب��ارة عن 
"ف�س��ات" ت�س��يبها. و�س��ددت الفنان��ة ال�س��ابة اأنها 
ل تعي���ش ق�س��ة حب، وك�س��فت ع��ن موا�س��فات رجل 
اأحامه��ا قائل��ًة "اأحبه جمي��ًا، من املمك��ن اأن يكون 
اأ�س��قراً اأو اأ�سمراً. ومن ال�رضوري اأن يكون ريا�سيًا لكن 
لي�ش "Over"، ول تهمني اجلن�سية." وتطرقت �سياء 
اىل حلمه��ا وه��و التمثي��ل يف الأفام الهندي��ة، لكنها 

اأو�سحت اأنها لن تتخلى عن مبادئها.

خطف��ت اإطالة النجم��ة املغربية دني��ا بطمة النظار، 
واأث��ارت حوله��ا الكث��ر م��ن الت�س��اوؤلت ع��ن حقيقة 

حملها.
اإنت���رض مقط��ع فيديو عل��ى تطبيق "ان�س��تغرام" لبطمة 
خ��ال غنائه��ا يف حفل زف��اف يف الدوح��ة، وظهرت 
كاأنها حامل بف�س��تان اأبي�ش واأ�سود �سيق عن اخل�رض 
ووا�س��ع ع��ن البط��ن، م��ا اأث��ار ا�س��تغراب جمهوره��ا 
وت�س��اوؤلتهم ل �س��يما وانه��ا نحيفة، فه��ل زاد وزنها 

فعًا!
يذكر اأن بطمة مل ت�رضح عن مو�س��وع حملها يف وقت 
�س��ابق ومل ت�س��ارك جمهوره��ا عل��ى مواقع التوا�س��ل 

الجتماعي اأي �سورة لها حتى الآن.

ن�رضت �سفحة برنامج "معكم" لاإعامية منى ال�ساذيل 
�س��وراً ومقاط��ع فيدي��و ح�رضية حلفل زف��اف الفنانة 
اإمي��ي �س��مر غ��امن والفن��ان ح�س��ن ال��رداد. وظهر يف 
املقطع املن�سور على �س��فحة الربنامج على الفي�سبوك 
لقطات من داخل حفل زفاف اإميي �س��مر غامن وح�سن 
ال��رداد وال��ذي اأط��ل في��ه ع��دد كبر م��ن النج��وم على 
راأ�س��هم الفنان��ة دين��ا والفنان��ة مه��ا اأحم��د  والفنانة 
مرهان ح�س��ني والفن��ان عمرو يو�س��ف والكاتب تامر 
حبيب وغرهم. حمبو ح�س��ن الرداد لفت انتباههم لون 
بذلت��ه الكحلي والتي تعد غر معت��اد ارتدائها من قبل 
العر�س��ان يف حفات الزفاف، اأما ف�س��تان اإميي �س��مر 

170 غامن فقد ح�سد الآلف من عامات الإعجاب. اأجرًا يف جمال املو�سيقى بدخل بلغ  Taylor swift قائمة الن�ساء الأعلى  ت�سدرت النجمة العاملية تايلور �سويفت 
مليون دولر، ح�سب تقرير جملة فورب�س Forbes الأمريكية.

تق��دم الفنانة ال�س��ورية القديرة �س��كران مرجتى وللمرة الأوىل يف م�س��رتها 
الفني��ة �سخ�س��يتني خمتلفت��ني يف عم��ل واح��د مع كل م��ا يحمل��ه الأمر من 
حتدي��ات درامية على �س��عيد الن���ش واأدوات املمثل، وذلك با�س��تمرارها يف 
اأداء �سخ�س��ية "فوزية/اأم بدر" يف اجلزء املقبل من م�سل�س��ل "باب احلارة"، 
اإ�سافة اإىل �سقيقتها التواأم التي �ستدخل حياتها وتخ�رض "اأبو بدر" كل ثروته 

التي هبطت عليه.
تظه��ر �س��كران مرجت��ى للم��رة الأوىل بوجه��ني بامتاكه��ا م��ا يكف��ي م��ن 
اخل��ربة واملوهب��ة ملواجه��ة التح��دي اجلديد، علم��ًا اأنها مل��ن يعرفها خلف 
الكوالي�ش ويف احلياة ال�سخ�س��ية وحتى عرب ح�ساباتها على مواقع التوا�سل 
الجتماع��ي، �س��احبة وجه واحد بعيداً عن الت�س��نع الذي ي�رضب الكثر من 

الفنانني، الذين يتخفون بقناع ال�سهرة.
يف م�س��اهدات خا�س��ة، غالب��ًا ما تك��ون مرجت��ى الأخت الك��ربى يف العمل 

�ساحبة الهم الأكرب فيه والقلب عليه، وال�سند للزماء من دون "وجاهة".

 ح�س��ل الفن��ان امل�رضي ع��ادل اإمام عل��ى اأعلى 
و�س��ام ثقايف يف تون�ش، تكرميًا مل�س��رته الفنية 
الطويل��ة، وتقدي��راً لعطائ��ه الفن��ي ال��ذي اأث��رى 

ال�سينما امل�رضية والعربية.
وتلقى الزعيم عادل اإمام الو�سام الثقايف الأعلى 
من الرئي�ش التون�س��ي، الباجي قائد ال�سب�سي، يف 

حفل خا�ش لتكرميه بق�رض قرطاج يف تون�ش.
وق��ال الرئي���ش التون�س��ي للزعي��م ع��ادل اإم��ام: 
"الفرن�سيون يقولون اإن الثقافة هي ما يتبقى لنا 

عندما نن�سى كل �سيء.
ورداً عل��ى العبارة الفرن�س��ية، ق��ال الزعيم عادل 
اإم��ام بطريق��ة طريف��ة: "عندن��ا يف البي��ت كلهم 
يتكلموا فرن�س��اوي، فاعرف اإنهم بي�ستموين على 

نان�سي عجرم ه�سام عبا�ش �سابر الرباعي حمادة هال 
ي�س��تعد ع��دد م��ن جن��وم الغن��اء يف الوط��ن العرب��ي، لط��رح 

البوماتهم الغنائية اجلديدة مع نهاية العام اجلاري، 
فمنه��م م��ن يع��ود اىل الغناء بعد غي��اب طويل، 

ومنه��م من اختفى مل��دة ع��ام اأو عامني فقط 
ومنهم من قدم اعمال بلهجات جديدة 

نان�سي عجرم و 9
م��ن اأب��رز الألبوم��ات املقرر طرحه��ا خال 

الفرتة املقبلة نهاية هذا العام ، األبوم النجمة 
نان�سي عجرم، الذي من املقرر اأن يحمل عنوان 

»نان�س��ي 9«، وه��و األب��وم متكام��ل الأ�س��كال 
والأل��وان، حي��ث �س��تقدم في��ه نان�س��ي اللهجات 

امل�رضي��ة واللبناني��ة واخلليجي��ة... وتتعاون من 
خال��ه وللم��رة الأوىل مع عدد من ال�س��عراء 

وامللحنني امل�رضيني، اأبرزهم ال�س��اعر 
تامر ح�س��ني، اإ�س��افة اإىل فريق عملها 
ال��ذي ي�س��م كًا م��ن ال�س��عراء حمم��د 
رفاع��ي وخال��د ت��اج الدي��ن وبه��اء 
الدي��ن حمم��د، وم��ن امللحن��ني وليد 
�س��عد وحممد يحي��ى وخالد عز، ومن 
املوزع��ني ط��ارق مدك��ور، و�سي�س��م 
الألبوم 12 اأغنية، من بينها اأغنيتان 
من كلمات زياد برجي وتوزيع هادي 
�رضارة، بعنوان »خراب بيوت«، و»اأنا 
ع��م بل�ش اأحب��ك«. واجلدير ذك��ره اأن 
اإح��دى اأغنيات نان�س��ي، الت��ي كانت 

قد �س��جلتها يف م�رض يف ا�س��توديو 
»ليل��ة«، كان��ت قد تعر�س��ت للتلف 
يف  �س��ب  ال��ذي  احلري��ق  ب�س��بب 

ال�ستوديو منذ اأ�سهر عدة.
 الفرتة اللي فاتت 

اىل  اأي�س��ًا  يع��ود  عبا���ش  ه�س��ام 
ع��امل الألبومات بع��د غياب دام 

7 �س��نوات، وذلك منذ اأن طرح 

ع��ام 2009 األبوم��ه »ماتبطلي�ش«، لكن هذه املرة �س��يحمل 
األبوم��ه اجلديد عن��وان »الفرتة اللي فاتت«، و�سيت�س��من 14 
اأغني��ة يقدمها باللهج��ة امل�رضية كعادت��ه يف كل األبوماته 
ال�س��ابقة. ويق��ول ه�س��ام ع��ن األبوم��ه: »ب��داأت العم��ل عل��ى 
األبوم��ي من ثاث �س��نوات بالتحديد، لكن ب�س��بب الأو�س��اع 
ال�سيا�س��ية والأزمات التي كانت تتعر�ش لها م�رض والبلدان 

العربية، ف�س��لت تاأجيل��ه، مما اأدى اىل حدوث 
تط��ورات يف الأغني��ات التي ت�س��منها، 

فا�س��طرت واملنت��ج حم�س��ن جاب��ر 
جدي��داً«...  األبوم��ًا  نط��رح  اأن 
مو�س��حًا: »قررت طرح الألبوم 
يف عي��د املي��اد، لأن غياب��ي 
ط��ال، واخرتنا اأغني��ة »الفرتة 
الل��ي فاتت« عنوان��ًا لاألبوم 
اجلديد، الذي يت�سمن 14 
لأنها  اأغني��ة، 

تعرب عن كل الأ�سكال املو�سيقية«.
 عي�ش با�سا 

وبع��د ف��رتة غي��اب دام��ت خم���ش �س��نوات، يع��ود املطرب 
حمادة هال باألبومه اجلديد »عي�ش با�سا« الذي من املقرر 
اأن يت�س��من 13 اأغنية مع �رضكة الإنتاج »هاي كواليتي«، 
وهو الألبوم الذي تاأخر طرحه لأكرث من 3 �سنوات بدون 
�سبب... وتعاون من خاله مع جمموعة كبرة من 
ال�سعراء، منهم اأمين بهجت قمر، واأمر طعيمة، 
وم��اك ع��ادل، وم�س��طفى كام��ل. وك�س��ف 
حمادة عن �س��بب تغير ا�س��م األبومه قائًا: 
»الألبوم كان �س��ُيطرح حتت عنوان »ن�ش 
عمري«، لك��ن بعد التاأجيل املتكرر الذي 
تعر�ش له، ف�سلت اأن اأغر ا�سمه بعدما 
�س��ممت اليه اأغنية ال�س��اعر م�س��طفى 
كامل، وهي »عي�ش با�س��ا«، اإذ وجدتها 

خمتلفة من حيث الكلمة واللحن«.
 مايل ومال النا�ش 

كذل��ك تراج��ع املطرب �س��ابر 
الرباعي عن قراره يف عدم 
طرح األبوم��ات غنائية، 
ف�س��جل األبوم��ًا جديداً 
من املقرر �سدوره مع 
بداي��ة الع��ام اجلدي��د، 
ع��دداً  يت�س��من  وه��و 
اللهج��ات  م��ن  كب��راً 
العربي��ة، منه��ا امل�رضية 
واخلليجي��ة  واللبناني��ة 
والتون�س��ية. يف األبومه اجلديد، قرر 
�س��ابر اأي�سًا �س��م اأغنيته »ال�سينغل« 
الت��ي طرحه��ا اأخ��راً بعن��وان »مايل 
وم��ال النا���ش«، والتي كتبه��ا الراحل 
عب��د الرحمن الأبن��ودي وحلنها طال 
ووزعها حممد م�س��طفى، كما �سي�ستمل 
الألبوم على اأغنيتي »ي�س��عديل هالطلة« 
م��ن اأحلان طال، و»اأنا بح��ن« من تاأليف 
ال�س��اعر هاين عبد الكرمي وتلحني وليد �سعد، 

وتوزيع حممد م�سطفى.

أسرار النجوم.. نانسي عجرم بثالث لهجات وهشام عباس يعود بعد غياب وصابر الرباعي يتراجع عن قراره!
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 الحسنة  
عبد الحميد الصائح 

الحق 
يقال

لي�ش من املعقول، ان تقّدم طلبا للتعيني يف البنك وتكتب 
يف املوؤه��ات واخلربة ال�س��ابقة - على �س��بيل املثال - 
ك فورا ، �ساعر،  انك �ساعر اأو رجل دين ،  من املوؤكد رف�سُ
يعن��ي م�س��طرب الق��رار ، مزاج��ي ،  قلبك حتت ل�س��انك ، 
تتحك��م عاطفت��ك مبجري��ات العم��ل ، توؤثر عل��ى تقييمك 
للمواقف املالية اجلمالي��ات اكرث من  املنطقيات . كذلك 
اذا قل��ت رجل دي��ن ،  قلبك مت��ورم بالتاري��خ ،لك ثارات 
يومية مع الرذيلة مما تراه او تتوهمه ، كما ت�س��غلك كرثة 
ال�س��تغفار ع��ن  تدقي��ق احل�س��ابات اليومي��ة ومتغرات 

ال�سوق وامزجة الزبائن .
يف املقابل:

ل ميكن ان تقدم طلبا لانتماء اىل احتاد الدباء او نقابة 
ال�س��حفيني لأن��ك مدي��ر بنك او �س��ابط �رضطة او �س��ائق 
تاك�س��ي او بائع عقارات، كل جن�ش من هذه املوؤ�س�س��ات 
له منط حمدد من املوا�س��فات ،  لي�س��ت هذه ن�سيحة من 
منتدي��ات النرتني��ت التي ل��ن تبخل عليك ب��اأي معلومة 
ول��ن ت��رد لك �س��وؤال، لكنه��ا عق��دة عراقية فق��ط ، واقول 
عراقي��ة لن املتوف��ر  م��ن اخلربات  يف اغلب اجلن�س��يات 
املزدوج��ة واملفردة يوؤكد اأّن ل قوم مثلنا بينهم كائنات 
ملتب�س��ة مركب��ة ، فتجد املرء  نا�س��طا مدني��ا مدافعا عن 
حقوق الن�س��ان ب�رضا�سة، اذا ا�ستمعت اليه تقول : هذا هو 
مفت��اح الفرج وت��راه هو  نف�س��ه مقاول و�س��اعرا وتاجرا 
�س��ائما م�س��ليا  علمانيا، معار�س��ا للحكومة و�س��ديقا 
لوزي��ر الداخلي��ة ، ويف  الوق��ت نف�س��ه ت��راه �س��يفا على 
الف�س��ائيات يتح��دث عن كتل��ة �سيا�س��ية بعينها وميجد 

قائدها بطريقة مقرفة .
مت��ى تنت�رض مناذج كهذه وتع�س���ش يف حياتن��ا الثقافية 
وال�سيا�س��ية والع�سائرية واملوؤ�س�س��اتية عموما ؟ ، حينما 
تهب��ط املعاي��ر ويت�س��در امل�س��هد الع��ام والعم��ل العام 
قليلو اخل��ربات وغر املحرتفني . هذا بال�س��بط ما ينهي 
الدولة ويقو�ش موؤ�س�س��اتها، و هذا بال�س��بط �سبب غياب 
املحرتف��ني يف دوائر الدولة. لي�ش احلالية فقط بل الدولة 
العراقية يف جميع مراحلها ، ل�س��يما بعد ثورة 58 حيث 
دخل الع�س��كر ال�سيا�سة فدخل ال�سا�سيون الع�سكرية فدخل  
البلطجية على الثنتني ! ، واختل توازن املجتمع والدولة 
، وغابت املهنية عن الع�سكري الذي ا�سبح وزيرا للرتبية 
، وال�سيا�سي الذي ا�سبح �سابطا ،والريا�سي الذي ا�سبح 
خطيب جمعة  ،بل و�س��ل المر اىل منح  رجال دين رتبا 
ع�س��كرية لأغرا���ش القي��ادة او التقاعد ل ف��رق. وتعيني 
الطب��اء وزراء للمالي��ة واخلارجي��ة واخط��ر م��ا ح�س��ل 
موؤخ��را ه��و الع��رتاف ب�س��هادات فخرية و�س��هادات من 
جتمع��ات ل جامعات على انها اجازات علمية ر�س��ينة ، 
فغدا العراق اكرث  بلدان العامل  فيها رتب ع�س��كرية كبرة 
و�س��هادات جامعي��ة علي��ا دون اولي��ات او ا�س��تحقاق او 
ر�س��يد . ه��ذا التلفي��ق امل�رضعن حرام يف ���رضع اهلل ويف 
القوان��ني الوطني��ة ويف قيا�س��ات احرتام ال�س��ول التي 
ت�س��ر عليه��ا الب��اد ، وه��و �س��بب جوه��ري يف اخ��رتاق 
الرهاب حياتنا وا�ساعة الف�ساد وتعبيد دروب الحتيال 
وت�س��طيح املث��ل والقيم واملناه��ج واملوؤ�س�س��ات العلمية 
والو�سول ال�رضيع للمنا�س��ب واملراتب دون معلم وباأقل 
التكاليف، ل�س��يما وان ما يقابل ذلك ه��ي ارواح ابنائنا 
الت��ي تزهق يف �س��وح املواجهة مع الرهاب ، وم�س��ائر 
ابنائن��ا من خريج��ي اجلامع��ات – احلقيقي��ني – الذين 
تنعدم فر�ش ا�س��تثمارهم والفادة من خرباتهم . واخرا 
الوطن الذي مل يعد يعرف عدوه من �س��ديقه، طاملا كان 

ابناوؤه على هذا النحو.
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