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ُفجع��ت النجم��ة دمي��ة قندلفت مب��وت جدته��ا، ناعيًة 
اإياه��ا بكلم��ات موؤث��رة ع��ر �صفحته��ا اخلا�صة على 

موقع "في�صبوك"
وقال��ت الفّنانة ال�صورّي��ة: "�صت ال�صت��ات و بيت الكرم 
..بيناتن��ا ذكري��ات و عم��ر ، اإنت��ي ايل لبن��ان و وط��ن 
ت��اين، و ريحة قه��وة الو�صلة بقيانة ، م��ن بعدك بدو 
يخ��اف علّي من طريق ال�صفر؟! "بكري يا تيتى، النهار 

الو عيون"".
واأ�صاف��ت: "و عاق��د ماكنت��ي تخ��ايف م��ن هالغفوة، 
متل��ك و اكرت كّنا نخاف م��ن غفوتك... تيتى جورجيت 
رحت��ي و اأخدتي معك جزء من طفولتي، تيبقى احلنن 

موجعنا...".

ك�ص��ف تطبي��ق "اأنغامي" ع��ر �صفحت��ه الر�صمّية على 
"توي��رت" ع��ن االعالن الرتويجي لفيدي��و كليب اأغنية 

الي�صا "�صهرنا يا ليل".
واأطّل��ت ملك��ة االح�صا�س وهي تنتظ��ر حبيبها الهارب 
و�صول��ه  بانتظ��ار  �صيج��ارة،  وت�صع��ل  ال�صج��ن،  م��ن 
ليلتقي��ا يف ال�صيارة من جهتهم، اأبدى الرّواد حما�صهم 
مل�صاهدة الفيديو كليب كاماًل، فيما ت�صاءل البع�س عن 

"عالقة الي�صا اجلريئة بال�صجن الهارب".
 ُيذك��ر اأّن اأغني��ة "�صهرن��ا يا لي��ل"، من األب��وم الفنانة 
اللبنانية اجلديد، وهي من كلمات مالك عادل واأحلان 
حممد يحيى، اأّما الفيديو كليب ف�صّور بعد�صة املخرجة 

اأجني جمال.

انت���ر يف الفرتة االأخ��رة فيديو على مواق��ع التوا�صل 
االجتماع��ي، ُيظه��ر �صّي��دة وه��ي تتوّج��ه اىل الفّنان��ة 
اللبناني��ة مريام فار���س بالقول: "انت م��ن ماخدة؟؟ 
ع�ص��و خمبيتي؟؟" اإ�ص��ارًة اىل زوجها ال��ذي ال يظهر يف 
االع��الم. من جهته��ا، رّدت مري��ام على ه��ذه املقولة 
الت��ي و�صفته��ا باللذيذة، وقال��ت: "ه��و �صخ�س عادي 
مثلنا مثله. هو يقول يل: اأنت النجمة ول�صت اأنا"، م�صرًة 
اىل اأّن زوجه��ا "ال ي�صعى اىل اأن يك��ون �صخ�صًا معروفًا 
اأو جنمًا حتت االأ�صواء." واأو�صحت ملكة امل�رح، خالل 
مقابلة مع قن��اة "اجلديد" اللبنانية، اأّن "ال م�صكلة لدى 
الّنا���س اذا ظه��ر زوجها يف اح��دى ال�ص��ور، اإاّل اأّن هذه 

م�صكلة بالن�صبة لنا، ف�صن�صبح حم�صورين اأكرث.

ا�صتطاع��ت الفنان��ة اأحالم اأن تكون مث��ار اهتمام رواد 
مواق��ع التوا�صل االجتماعي مع عر���س اأول حلقة من 

.Arab Idol برنامج اراب ايدول
حي��ث ا�صتطاع��ت اإح��دى املت�صابقات تدع��ى هاجر اأن 
تلف��ت اأنظار جلن��ة حتكيم اراب اي��دول ب�صوتها املميز 
للغاي��ة، خا�ص��ة عندما اأطربت جلن��ة التحكيم بغنائها 
الهن��دي. لياأت��ي اأغ��رب تعليق م��ن اأحالم عل��ى جمال 
�صوت املت�صابقة، لتقول لها اأنت: "حمب�صي�صه"، لتتاأهل 

املت�صابقة للمرحلة التالية.
رواد مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي تباين��وا يف االآراء 
حول معني كلم��ة "حمب�صي�صه"، لي�صتخل�صوا يف نهاية 

اأعلنت كيم كارد�ضيان البالغة من العمر 36 عامًا اأنها لن تتمكن من ح�ضور حفل تكرمي والدها يف الـAngel Ball، وهي حفلة االأمر اإنها تقريبًا تعني اإنها رائعة.
�ضة لأبحاث ال�ضرطان. �ضنوية تقام جلمع التربعات املخ�ضّ

 بع��د ما ُكتب ع��ن ا�صتعال حرب االألقاب بن النجم��ة اليمنية ال�صابة بلقي�س 
فتحي وابنة بلدها اأروى حيث اعترت االأخرة اأنها اأحق بلقب "فنانة اليمن 
االأوىل" عل��ى ح�صاب مواطنتها بلقي�س كونه��ا اأول مطربة من اليمن خرجت 
اإىل ال�صاح��ة العربية وحقق��ت ال�صهرة، فال يحق اأن تاأخ��ذه فنانة اأخرى رغم 

اإ�صادتها ببلقي�س وجناحها. 
وبعد ما قيل اإن بلقي�س قالت: "ل�صت حم�صوبة على اليمن فقط بل على اخلليج 
كل��ه، وم��ن بداية ظهوري قل��ت اإن االألقاب ال تهمني، كم��ا اأن امل�صاألة لي�صت 
م�صاأل��ة مرك��ز اأول واأخر ... اأج��د نف�صي بعيدة عن اأي مناف�ص��ة واأغرد خارج 
ال���رب متامًا واألف �صحتن وهنا عل��ى قلوب اجلميع باالألقاب، واأنا اأكتفي 

با�صمي بلقي�س".
غ��ردت بلقي���س لتنف��ي اخلالفات قائل��ة:" ال اأعلم مل��اذا ي���ر االإعالم على 
ت�صوي��ر للنا�س ب��اأن هناك خالفات جتمعني مع فنان��ن اآخرين..يف حقيقة 

االأمر اأنا بعيدة متامًا عن معمعة اخلالفات". 

بع��د احلديث واالأخبار الت��ي انت�رت عن الطالق 
ال��ذي مت ب��ن �صلط��ان الط��رب ج��ورج و�ص��وف 
وزوجت��ه الثاني��ة بطل��ة الرالي��ات ن��دى زي��دان، 
خرج��ت االأخ��رة ع��ن �صمته��ا وك�صف��ت حقيقة 

االأمر. 
ووف��ق ما ن���ره موق��ع الع��ن االإمارات��ي حيث 
اأج��رت الزميل��ة رح��اب �صاه��ر ات�ص��ااًل بن��دى 
ف��اإن االأخ��رة نفت االأم��ر نفيًا قاطع��ًا قائلة" لو 
كان اخل��ر �صحيح��ًا لكنت اأول م��ن �رحت به، 

فالطالق مثل الزواج ال ميكن اإخفاوؤه".
زي��دان اأك��دت اأي�ص��ًا اأن زوجه��ا عل��ى توا�ص��ل 
دائم معه��ا ومع ابنته عيون، واأن��ه ينتظر الوقت 

املنا�صب لياأتي لروؤيتها يف قطر.

كرم مهرج��ان قاب�س ال�صينمائي الدويل يف تون�س املخرجة 
العراقي��ة خري��ة املن�ص��ور وعر���س عنه��ا فيل��م �صينمائي 

خا�س
الفنان��ة املن�ص��ور حدثتن��ا عن اج��واء املهرج��ان والتكرمي 

فقالت:-
دع��وة كرمية ا�صتلمتها م��ن رئي�س مهرجان قاب�س الدويل – 
تون���س – ال�صديق املخرج حمم��ود اجلمني اخرين ان ادارة 
املهرج��ان قررت تكرمي��ي عن جمم��ل اأعم��ايل ال�صينمائية 
،ولك��وين اأول خمرج��ة �صينمائي��ة يف الع��راق . يف الوق��ت 
ال��ذى ا�صتثني��ت من دائ��رة املحا�ص�ص��ة الطائفي��ة ال�صينما 
وامل���رح يف الع��راق م��ن تكرميي بعي��د ال�صينم��ا العراقية 
اأنا�س تعرف قيمة الذين بذلوا  … �صعدت بهذه الدعوة من 
اجلهد والعط��اء يف هذا العامل ال�صاحر ع��امل ال�صينما …كل 
�ص��يء متام التاأ�صرة وتذكرة ال�صف��ر من �صهر ا�صتلمتها وهذا 
يعك���س حج��م التنظيم الدقيق لهذا املهرج��ان الفتي .. رحلة 
طويل��ة ا�صتغرقت يومن يف املطارات من لو�س اجنلو�س اىل 
ا�صطنب��ول – تون���س – قاب�س – رحلة متعب��ة ولكني قطفت 
ثمارها الطيب املذاق … ويف مطار ا�صطنبول �رق هاتفي 
فذهب��ت ل�رط��ة املط��ار مبجرد راأى ج��وازي عراق��ي رماه 
اأر�ص��ا .. ن�صي��ت اإالنكليزي��ة وب��داأت اأ�صتمه بلغت��ي العراقية 
..  لك��ن يدا امت��دت ت�صحبني من ذراع��ي … ويتكلم اللهجة 
العراقي��ة .. تع��ايل هنا ا�صت��اذة وهو مهند���س عراقي كردي 
فقال احلكومة التي ال حترتم �صعبها جتعل الدول ال حترتمنا 
!.. وجل�صن��ا يف الكافتريا ..�صاعدين كثرا و جلب يل ع�صرا 
لك��ي اهداأ .. . .. غادرين احمد بع��د رفقة خم�س �صاعات غاية 
يف النب��ل .. �صيم��ة عراقي��ة ، يف الغرب��ة فق��ط يوحدن��ا ا�صم 
الع��راق ال طائفي��ة وال عرقية ، كلنا عراقي��ون .. ال�صيا�صيون 

هم من باعوا االوطان و�صيعوا هيبتها.
وا�صافت املن�صور:-

و�صل��ت تون�س فوجدتهم ينتظرونن��ي كنت منهكة ..  الين مل 
امن ليوم��ن ، �صاأل��ت ال�صائ��ق كم  م�صافة الطري��ق اىل قاب�س 
؟! فق��ال اأرب��ع �صاعات ون�ص��ف.. مل اأتكلم ، �صلم��ت امري ، .. 
و�صلت اخرا اىل قاب�س وتعرفت على املكرمن معي وهم:-
– عب��د اللطي��ف احلم��روين كات��ب �صيناري��و وممث��ل واحد 

موؤ�ص�ص��ي جمعية قدماء مدر�صة التمثيل ، حا�صل على و�صام 
اال�صتحقاق الثقايف وعلى ني�صان االفتخار

– عب��د الرحم��ن الت��ازي خم��رج مغربي خريج م��ن معهد 
الدرا�ص��ات ال�صينمائي��ة بباري���س .. اه��م افالم��ه البحث عن 

زوج امراأتي . جارات ابي مو�صى والبايرة
– عرب��ي ب��ن عل��ي .. مونت��ر �صينمائي لالأف��الم الق�صرة 
والروائي��ة منه��ا ذاك��رة قرط��اج ، الذاك��رة احلي��ة ، وتون�س 

العتيقة وغرها .
باال�صافة ال�صدار كتاب ع��ن حياة املخرج امل�ري حممد 
خ��ان بعنوان ، حممد خان . معانق��ة احلياة .. ا�صتذكار رائع 

من ادارة املهرجان لهذا املخرج اخلالد .
وا�ص��ارت:- وجاء يوم تكرمي��ي . . عر�س فيلم عني بطول ٨ 
دقائ��ق �صورته ومنتجته �رك��ة اأمريكية يف لو�س اجنلو�س 
.. وتع��اىل الت�صفي��ق يف القاعة بعد انته��اء الفيلم .. قدمني 
رئي���س املهرج��ان املخرج حمم��ود اجلمني وحت��دث عني . 
فاأهديت تكرميي الأ�صتاذي الراحل يو�صف �صاهن واىل روح 
ام��ي التي حتملت الكثر من اأجل��ي واىل ابنتي التي هي كل 
الدني��ا بالن�صبة يل. حكي��ت عن جتربتي كاأم��راأة وحيدة يف 
عامل الرجال .. واملجتمع الذكوري ، الرنج�صي ، اال�صتبدادي. 
حي��ث  يعتقد ان الثقاف��ة والفن حكرا للرج��ال فقط وعانيت 
منه��م م��ا عاني��ت ..لي���س بال�صه��ل ان ت�ص��ق ام��راأة طريقها 

و�ص��ط ه��ذا اجلم��ع .وتنج��ح متج��اوزة الكثر م��ن العقبات 
وجتاوزاته��م وتتاأل��ق .. كان��ت اأ�صئل��ة كث��رة ع��ن ال�صينم��ا 
العراقي��ة وعن قلة املخرجات يف ن��دوة رائعة ، ا�صرتك معي 
يف ه��ذا التتويج، �صينمائيو الع��امل الذين ح�روا املهرجان 
واحتفوا بي . . ل�صاعتن ون�صف .. هنالك تقليد جديد مل الفه 
يف املهرجان��ات العربية والعاملية الت��ي ح�رتها �صابقا . 
حي��ث قام الفنان الت�صكيلي عبد الرزاق حمودة باإهداء لوحة 
ترحي��ب كت��ب ا�صمي فيه��ا ب�صكل فن��ي رائع .. وعن��د نهاية 
الن��دوة ق��دم يل لوحة رائعة تعر عن احتف��اء املهرجان بي 

. … �صكًرا الفنان الت�صكيلي حمودة من كل قلبي 
اخرا قالت خرية:-

اُم�صي��ة رائع��ة تاألقن��ا مع��ا يف ع��امل ال�صينم��ا ال�صاحر عامل 
ال�صورة والفكر .. وكان يل لقاء مع الرئي�صة ال�رفية الفنانة 
هن��د �صري ابن��ة قاب�س ، لق��اء حميم رائع مع ه��ذه املراأ ة 
الت��ي ن��ذرت نف�صها ملدينتها وقامت مبجه��ود رائع لتنه�س 
مدينته��ا عر هذا املهرجان الدويل .. الف حتية لها ولرئي�س 
املهرج��ان املخرج حمم��ود اجلمن��ي ول�صب��اب قاب�س قدوة 

ال�صباب العربي خلقا واأخالقا .
وم��ع �صديقي املخرج حممود اجلمني و�صباب قاب�س .. يعلو 
�صوتنا بالغن��اء .. عا�س الفن ال�صابع م�صدر متعتن .. متعة 

امل�صاهدة ومتعة التفكر

خيرية المنصور.. تكريمي في المهرجان الدولي للفيلم العربي تكريم للسينما العراقية

بغداد
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املوؤ�ص�ص��ات الت��ي كان��ْت تت��وىل م�صوؤولي��ة "بن��اء املجتمع"، 
وه��ن عظمه��ا، واأ�ص��اب اأداءه��ا اخل��ور، ونال��ت منه��ا اأي��دي 
"التخري��ب"، حتى �صارت "عالة" عل��ى املجتمع، اأي انقلبت 
م��ن دور املوؤث��ر االإيجابي اىل املوؤث��ر ال�صلب��ي. وتندرج حتت 
م�صّمى ه��ذه املوؤ�ص�ص��ات، عناوين كثرة، منه��ا املدار�س بكل 
مراحله��ا، واجلامعات، والف�صائي��ات، واأجهزة االإعالم، اأ�صف 
اإليها "امل�صتجدات" من تكنولوجي��ا و�صائل االت�صال الكثرة، 
املوؤث��رة ج��داً، ويف جمي��ع االأعم��ار، وعل��ى م�صت��وى احلي��اة 

اليومية بكل تفا�صيلها!
اأيدين��ا بامل��اء وال�صاب��ون م��ن جمي��ع ه��ذه  ولق��د غ�صلن��ا 
املوؤ�ص�ص��ات، مثلم��ا غ�صلن��ا اأيدين��ا ب�"الديتول" م��ن احلكومة 
وقدرته��ا على حماي��ة املجتمع من "اآفات" رمب��ا تكون اأفتك 
حت��ى م��ن مفخخات االإره��اب اللعين��ة، التي يح��رتق بنارها 
ع���رات األ��وف العراقي��ن �صهريًا. تل��ك االآف��ات االجتماعية، 
ميك��ن اأْن ن�صّميه��ا ع��ادات �صيئة، كانت موج��ودة يف ال�صابق، 
كم��ا هي موج��ودة يف اأي جمتمع اآخر، لكنه��ا –خالل ال�صنن 
املا�صية-تفاقم��ت، ب�صكل ب�صع جداً، ولهذا بات لزامًا على كل 
حري���س عل��ى البنية االإن�صاني��ة ملجتمعنا العراق��ي، اأْن ينّبه، 
ويح��ذر من خماطر هذه العادات ال�صيئ��ة، ويحّر�س يف الوقت 
نف�ص��ه عل��ى حماربتها، واإ�صعافه��ا، بل وتغيي��ب تاأثرها يف 

حياتنا اليومية.
واأوىل ه��ذه العادات املقيتة، "تروي��ج ال�صائعات"، التي باتت 
تنت�ر يف جمتمعن��ا، انت�صار النار يف اله�صيم، كما يقال. ومع 
اأّن النا�س ال تلتفت اىل خطر ال�صائعات اإال اأّن تاأثرها يف واقع 
احلال، �صديد الق�صوة، حت��ى يف م�صاألة حماربة االإرهاب، وكل 

مظاهر العنف.
وثاين هذه العادات، اأْن ميار�س االأفراد، دور "الق�صاة"، فيطلق 
اأحده��م العن��ان الأحكامه اجلزافية على النا���س من دون اأدلة، 
بل ومن دون اأدنى �صبب منطقي، اأو اأي داع ملمار�صة مثل هذا 
الدور، �صوى حب "ال�صتم" والنيل من االآخرين، �صواء اأكان ذلك 

من باب االنتقام، اأو بدافع احل�صد او غر ذلك.
وثال��ث "عاداتن��ا ال�صيئة"، النظ��رة ال�صلبي��ة اىل كل �صيء، اأي 
حت��ّول النا���س اىل مت�صائمن ج��داً، حتى ليتع��ذر على اأحدهم 
اأْن ي��رى اأي ك��ّوة ن��ور، اأو اأي ملم��ح خل��ر، اأو اأي م�صت��وى من 

م�صتويات القبول التي تدعو اىل التفاوؤل.
رابعًا، "ال�صكوى" من كل �صيء، وعدم الر�صا ب�صيء، ويف الوقت 
نف�ص��ه عدم امل�صاركة، اأو قبول التع��اون، اأو العمل على حت�صن 
ه��ذا اجلان��ب اأو ذلك من احلي��اة. وكرثة ال�صكوى ت��ورث اللوؤم، 

مثلما تورث اخلنوع، والبوؤ�س، وال�صقاء.
خام�ص��ًا، "املبالغة"، حتى �ص��ار املرء مييل اىل اأْن ي�صيف من 
"عنديات��ه" الكثر، لكي ي�صف واقعة مّر بها، اأو وهو يتحدث 
ع��ن اأي جترب��ة، اإذ متي��ل الغالبية اىل اإثارة انتب��اه امل�صتمعن 
والوقائ��ع،  والتفا�صي��ل،  االأرق��ام،  يف  مبالغ��ات  ب�اإ�صف��اء 

تتناق�س متامًا مع ما جرى!
�صاد�ص��ًا، "االعتذاري��ة"، اأي اختالق االأع��ذار، لترير الكثر من 
املمار�ص��ات اليومية ال�صيئة، كالتاأخر عن الدوام، وعن املوعد، 
وع��ن اأداء اأي م�صوؤولية مبجّرد اختالق م�ص��ّوغ اعتذاري. وهذه 

ق�صية ت�صيع االآن ب�صكل ملفت، ومقرف، وموؤذ اأي�صًا.
و�صاب��ع الع��ادات ال�صيئة، "الروؤيوي��ة"، اأي عدم اح��رتام العلم، 
واالخت�صا�س، حتى �صارت االدوية تباع يف ال�صارع، ومبجّرد 
اأن تق��ول "قلبي يوؤملن��ي" حتى ت�صمع من اأحده��م اأو اإحداهن، 

خذ احلّبة الفالنية حتت الل�صان. وهلّم جرا يف ق�صايا كثرة.
نح��ن بحاج��ة اىل اأن نح��ارب يف جمتمعن��ا كل ه��ذه العادات 
ال�صيئ��ة "االآكل��ة" م��ن اأرواحنا قب��ل اأج�صادن��ا. وعلينا احرتام 
العل��م، والتحل��ي باالإن�ص��اف، وبالرحم��ة، وباخل��وف من اهلل، 

فراأ�س احلكمة خمافة اهلل.
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