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قـضت مـحكـمـة مـصريـة أمس  بـالـسجن
ؤبد على الفنان طارق النهري وتسعة ا
آخـريـن في قـضــيــة إعـادة مــحـاكــمــتـهم
بـأحداث مـجـلس الـوزراء وحـرق اجملمع

العلمي. 
وقضت مـحكـمة جنـايات الـقاهـــــــــــــرة
عاقبة حدث إســـــالم حنفي شحاتة
ومـحـمـد عـبـد الـعـال ربـيع بـالـسـجن 10

سنوات وبراءة 21 آخرين.
وكـــانـــــــــت احملـــكـــمـــة عـــاقـــبت طـــارق
الـنــهـــــــــــــري و32 مــتـهــــــمــا آخـرين
ـؤبـد عـلى خـلـفـيـة غـيـابـيًـا بـالـسـجـن ا
اتـــهـــامـه بـــالـــتـــورط في حـــرق اجملـــمع
الـعلـمي والـتجـمهـر والـتظـاهر وحـيازة

أسلحة نارية.
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تــظــاهــر الــعــشــرات في بــيـروت
ـطـالـبـة الدولـة الـلـبـنـانـية امس 
ـدني بـالــسـمـاح بـعــقـد الـزواج ا
على أراضيها وذلك عـلى خلفية
جــدل جـديــد حـول تــشـريع عــقـد
الـقــران غـيـر الـديــني في لـبـنـان.
فــــيـــمــــا اســــتــــمـــر نــــاشــــطـــون
بــفـــعــالــيــاتـــهم من اجل الــزواج
ــتـظــاهـرون ـدنـي .  وقـد رفع ا ا
الـزواج الفــتــات كـــتب عــلــيــهــا (
ـــــدني) في ـــــدنـي ال احلـــــرب ا ا
إشـارة إلـى الـنــزاع الـذي شــهـده
لبـنان بـ عامي  1975 و1990
وأيــضـا بــدي (أريــد بـالــعـامــيـة)
اتزوج مـدني بـلبـنـان ألنو عـندي

فوبيا (خوف) من الطيارة.
وتــعــتــرف الــدولــة الــلــبــنــانــيــة
عقودة على بالزيجـات الدينيـة ا
راجع سـجّلة لدى ا أراضيها وا
الـــديـــنـــيــة خملـــتـــلف الـــطــوائف

ان وماهر شاال علي والفونسو كوارون في حفل االوسكار ÊËezU∫ أوليفيا كو

مـرشحـة لـنيل اجلـائـزة عن دورها
فـي فــــــــيـــــــــلم �الــــــــزوجــــــــة) �ذا
وايف).وشــهــدت الــلــيــلــة تــنــوعـا
ـثـلـ أسـودين ثــقـافـيـا مع نـيل 
ــثـل مــســاعـد جلــائــزتي أفــضل 
ـثلـة مسـاعدة وهـما مـاهرشاال و
عــلي وريـجــيــنـا كــيـنج فــيـمــا فـاز
ســبــايك لي عـن فـيــلم �كالنــزمـان
األسود) �بالك كالنزمـان) بجـائزة
أفضل سـيناريـو مقـتبس. وحصل
فيلم �النمر األسود) �بالك بانثر)
الـذي يــهـيــمن الــسـود عــلى فـريق
الـتــمــثـيـل فـيه عــلى ثالث جــوائـز
أوســكـــار من بــيـــنــهـــا تــصـــمــيم
ـلــكـة األزيـاء عن رؤيــته لــعـالـم 
واكـانـدا األفـريـقـية اخلـيـالـيـة.كـما
حــصل �كـــتــاب أخــضــر) �جــرين
بـــــوك) عـــــلـى جـــــائـــــزتي أفـــــضل
ـثل ســيـنــاريــو أصـلـي وأفـضـل 

مساعد لعلي.
وخــرج احلـفـل دون مـقــدم لــلــمـرة
األولى منـذ عام  1989وامتأل بدال
من ذلـك بــالــكــثـــيــر من الــعــروض
ـوسـيـقـيـة من فـريق الـغـنـائـيـة وا
كــوين وبـــيت مـــيــدلـــر وجــنـــيــفــر
هـــدسـن. كــمـــا أدت لـــيـــدي غـــاغــا
وبـــرادلي كــوبــر أغـــنــيــة (شــالــو)

بشكل مشترك .

ÊUM³  w  WNł«uK  œuF¹ w½b*« Ã«Ëe «

 ‰Ë_« V(« ÊQAÐ U¼—uNLł l  WHýUJ  w  d³Ý≈

ــصـــــــري فـيــمـا تــوفي أمس الـفــنـان ا
مصطفى الشـامي عـــــــــن عمر ناهز 74
ـرض ودخوله عـاما بـعـد صـــــراع مع ا

. في غيبوبة دامت  14يوماً
ونــشـرت زوجـته هــبـة بـدر خــبـر وفـاته

عبر حسابها على فيسبوك قائلة: 
(عنـدما مـات أبي وأمي لم أشعـر بالـيتم
ألنك عوضتني عنهـم لكن اليوم يحترق
قــلـبي ويــنـزف دمــا عـلى فــراقك وأشـعـر
بــالــيــتم الــفــنــان الــقــديــر د.مــصــطــفى
الشامي في ذمة الله آه على وجع قلبي
لفراقك.. الله يرحمك برحمته الواسعة).
وكـان الـفـــــنـان مـصـطـفى الـشامي دخل
في غـيـبـوبـة عـمـيــــــــقـة مـنـذ أسـبـوع
تــقـريــبًـا وطـلــبت زوجـته مـن أصـدقـائه

ومحبيه الدعاء له بالشفاء.
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قــبل ســاعـــات كــنت اســـتــمع الى اعالن عـن انــبــثــاق
تــشــكـيـل ســيــاسي جــديــد  وقــال مـبــشــروه  وهم 
ـشـروع قـبل أن يـولد  بـقـولـهم أنّه يضم يجـهـضون ا
شـخصـيات أدت دوراً مـهمـاً في العـملـية الـسيـاسية .
مــــا جـــرى فـي الـــعــــراق من بالء مــــخـــتــــلف االنـــواع
شـارب انّما هـو نتـاج عملـية سيـاسية  واالحـجام وا
ـريرة انّـها ال تـنـتمي لـلعـراق وترابه أثـبـتت التـجارب ا

ومائه بقدر انتمائها الى الرعاة اخلارجي .
البلد يحتاج الى عقل جديد يفكر بكيفية اخلالص من
مخـلـفات الـعمـلـية الـسيـاسـية الـتي فشـلت بـاعتـرافات

رات . وشهادات سدنتها وشخوصها عشرات ا
الـبــحث عن طـريق اخلـالص عـمــلـيــة عـراقــيـة مــعـقـدة
ال تـوجد مـقوماته ومـضنيـة حتتاج الـى انبعـاث جديد 
االن  بـسبب اسـتمـرارية االوضـاع على مـنوال واحد
من احملـاصـصـة الـتـي كـذبـوا مـلـيـون مـرة حـ قـالـوا
انــهم فـكــروا ولـو حلــظـة واحــدة لـتــجـاوزهـا بــبـدائل

وطنية .
حتــوّلت الـهــمــوم الـســيـاســيــة لـلــمـواطــنــ مع الـزمن
الســـيــمـــا بــعـــد االنــســـحــــــاب االمـــريــكي االول في
الـــــــعام 2011  الى هـمـوم خـدمـيـة تتـصـل بـاحلـياة
ـة الـتي تـلــيق بـاالنـسـان كـكــائن بـشـري ولـيس الـكــر

شبيهاً له .
ـطالب اخلدمـية ال تـزال في أولها  لكـن مسيـرة نيل ا
حـيث الـبـلــد يـكـاد يـكــون غـيـر مـتـصـل بـأيـة آلـيـات أو
مـنــاهج لــلــتــحــديث االداري والـعــمــلي واالقــتــصـادي

الي واخلدمي. وا
ـا ــهــام  الــوزارات ال تــتـوافــر عــلى جــداول اجنـاز ا
يتصل مع خطة تنمـية واعمار وبناء الربع سنوات هي
عـمر احلـكومـة  لسـبب بسـيط هو انّ تـلك اخلطـة غير
ـنهـاج احلـكـومي  بـاحلفظ مـوجـودة االّ في وريـقـات ا

والصون . 
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وأخــيــرا صــار الحتـاد أدبــاء وكــتــاب كــربالء ذلك الــعش اإلبــداعي الـذي
يـفــدون إلـيه ويـجـمـعــهم في جـنـونـهـم وسـجـالـهم وأحـزانــهم وعـلى جـمـيع
مشـاربهم هـكذا هتـفت مع نفسي حـ قرأت اخلبـر على موقع إلـكتروني
قــبل سـنـوات مـضت ولـكـن فـرحـتي ثـُـلـمت حــ قـرأت تـفـاصـيل اخلـبـر
الذ اإلبــداعي الـذي أعــلن عـنـه لم يـكن إالّ قــاعـة مع فـالــعش األدبي أو ا
ـعنى أنَّ مبنى االحتاد ركزية أي  كتـبة ا مرفـقاتها اإلدارية تـابعة إلى ا
مـازال خاضعاً إلى تبعـية أخرى وليس بوسع األدبـاء أنْ يكون لهم الباب
اخلــاص الـذي بــوســعــهم الــدخـول مــنه إلى عــشــهم األثــيـر هــذا اخلــبـر
بتـفاصـيله ذكـرني بحادثـة التنـسى يوم أجـرى تلفـزيون الـشبـاب في عهد
ـا وصل الـنـظـام الـسـابق حـلـقة خـاصـة عـن شؤون األدبـاء فـي العـراق و
األمر إلـى أحوال أدباء مـدينـة كربالء; وكنت يـومهـا قد انتـخبت من قـبلهم
رئـيسـاً لالحتـاد حـتى قـال أمـ احتاد األدبـاء والـكـتـاب في حيـنـهـا عـبر
قـر خاص?! وحـ سأله شـاشة الـتلـفاز; إنَّ احتـاد أدباء كـربالء يـتمـتع 
ـقـر? أجـابه بـثـقـة مطـلـقـة أنَّ مـقـر االحتـاد هو مقـدم الـبـرنـامج وأين ذلك ا
ـعلـمـ فلم أتـمـالك نفـسي وكـنت أتابع الـبـرنامج غرفـة في بـنايـة نـقابـة ا
حـيــنـهـا واتـصـلت بـهم وقـلت عـلى الـهـواء مـبـاشـرة إنَّ هـذا األمـ الـعـام
يكذب.. فال مقر لدينا نحن األدباء في كربالء وأماسينا عادة ما تكون في
قاعـة الـنـهـضة اإلسالمـيـة; وبـحـضـور محـرابـنـا الـروحي الشـاعـر مـحـمد
زمان وحـتَّى االجتـماعـات للـهيـئة اإلداريـة نعـقدهـا على الـرصيـف أيضا;
وهو الـرصـيف الذي كـان يـبيـع الشـاعر الـشـهيـد أحـمد آدم بـعض الـكتب
ـوصل واتصـلت في الـبرنـامج بـعد عـليه فـهـبَّتْ حلظـتـها امـرأة من أهل ا
حـديثي وقالت إنَّ كالم رئيس احتـاد أدباء كربالء أحزنـني جدا; وبوسعي
ـلـيـون ديـنار مـسـاعـدة لـهم لـكن مـقدم الـبـرنـامج قـال لـها إنَّ أنْ أتبـرع 
الدولـة سـتـتكـفل بـكل شيء غـيـر أنَّ الدولـة في زمن الـنـظام الـبـائـد كانت
تـشد احلـزام عـلى بـطـنـهـا من قـسوة احلـصـار; أجل كـانت هـنـاك مـبادرة
طـيـبـة من مـحـافظ كـربالء صـابـر عـبـد الـعـزيـز الـدوري بـتـخـصـيص بـنـاية
ـبـنى كـان عـارياً من كل ـتازة فـي شارع قـبـلـة احلـس غـيـر أنَّ ذلك ا
ـبـنى مع فــنـدق; وحـ عــرضت عـلى صـاحب أثـاث أضف إلى تــداخل ا
ـبـنى كـان رد ـبـنى; مـقـابـل إهـدائه بـعض الـغــرف من ا الــفـنـدق تـأثـيـث ا
ـبنى له ـبـلغ مغـر جـدا مقـابل تـرك ا صاحـب الفـنـدق محـاولـة ابتـزازي 
ـسـاومـة عــلى أنْ يـدع لـنـا غـرفــة واحـدة فـرفـضت ذلك بـشــكل ال يـقـبل ا
مطـلقا; ووبخته لنظـرته الدونية لألدباء وخرجت منـكسرا يأكلني غضبي
ـبـنى الـعـاري كــانت بـحـوزتي وقـد أودعـتـهـا عـنـد أذكــر أنَّ مـفـاتـيح ذلك ا
الـشــاعـر الـشـهــيـد أحـمـد آدم لــيـتـصـرف به وفـق مـا يـراه مـنــاسـبـا لـكن
ـفـاتـيح معه الشـاعـر الـشـهيـد أحـمـد كـانت روحه أكـثـر إباء مـني; وبـقت ا
بـنى اللهم إالّ لـزوار احلس في لـشهرين دون أنْ يـتجرأ إلى فـتح ذلك ا
نـاسبات الـدينية لـلمبـيت به مجانـا كما أخبـرني في حينـها وهو صادق ا
بـقـوله ألني كـنت أعـرف آدم من أيـة طـيـنـة طـاهـرة  وذات يـوم فوجـئت أنَّ
ـبنى قد وضعت عليه يـافطة تشير إلى أنهُ صـار دائرة جلباية أجور ذلك ا
ـا تلك الـبنايـة مازالت بحـوزة الكهـرباء التي ال تـنير الـبيوت الكـهرباء; ور
إالّ مـصادفـة في الـوقت احلـاضر كـمـا أنَّ محـافظ كـربالء في ذلك الوقت
مـنح احتاد األدبـاء أرضـا ال تـقـدر بثـمن مـقـابل مـطعم احلـسـ الـعـائلي
واصـطحـبت فـي حيـنـهـا األمـ الـعـام الحتـاد أدبـاء كـربالء وهـو الـشـاعر
فـاضل عزيز فـرمان الستـطالع تلك األرض كمـا أن الشاعـر فرمان كان
حيـنها يعمل مهندسا معماريا في بلدية كربالء وح وصلنا إلى األرض
وكان موقعها في قلب حي احلس غير أنَّ الشاعر فرمان سألني يائساً
وكـيف سـنـبـني هـذه األرض? فـأجـهـضت فـكـرة بـنـاء إحتاد أدبـاء كـربالء
ـتـلك ســيـولـة نــقـديـة وأخــبـرت احملـافظ أنَّ األرض ال تــنـفـعــنـا.. ألنـنــا ال 
لـبـنـائـهـا تـصوروا!! تـلك األرض الـتي رفـضـتـهـا مـكـرهاً ثـمـنـهـا يـتـجاوز
ا أكثر في الوقت احلاضر ثم اقترح احملافظ في حينها لـيار دينار ور ا
قابل حلي البلدية كمقر أنْ استـغل بناية مهجورة في ركن متنزه كـربالء ا
لالحتـاد لكن محـاوالتي لترمـيم البـناية بـاءت بالـفشل أيضـا خاصة وأن
هـنـاك من كـان يـتــرصـد كل خـطـواتي بـعــد أنْ أزحـته من رئـاسـة االحتـاد
بانـتـخابـات نـارية; قـال فـيـها أدبـاء كـربالء كـلمـتـهم بشـجـاعـة وانتـخـبوني
رئيـسـاً بـديالً عـنه; وكان يـتـحـ أية هـفـوة مـني لـيكـتب تـقـريـره إلى حزبه
الـدموي فـهـو بـعـثي شـرس يـعرف شـروره وخـطـورته اجلـمـيع تـمكن من
ـركزي الـذي دُمر أثـناء خالل مـوقعه احلـزبي أنْ يسـتـحوذ عـلى السـوق ا
االنتـفاضة كمـقر للـتجمع الثـقافي لكنـه أقدم على تأجـيره كقاعـات بليارد
ـبـنى تـذهب مـباشـرة إلى وألعـاب إلـكـتـرونـيـة; وكـانت مـبـالغ إيـجـار ذلك ا
ـنتـدى األدباء الـشباب جيـبه ولـسنوات طـوال بل حـتى يوم كـنت رئيـسا 
ـسفـرين إلى إيران وكـانت تلك خـصصت لـنا الـبلـدية دارا عـائدة ألحـد ا
نـزل كان لـرابطة ـركزية واحلق أنَّ هـذا ا ـكتـبة ا الدار تـقع بالـقرب من ا
كتـاب األغنـية والتي كـان يرأسهـا الشـاعر عبـد احلس خـلف لكن األمر
الـذي صـدر بـإلـغـاء رابـطـة كـتـاب األغـنـيـة ودمـجـهـا مع جـمـعـيـة الـشـعراء
نتدى الشـعبي جـعل األخ خالد اخلفاجي يـتحمس أنْ يكـون ذلك الدار 
األدباء الـشـباب بـعد أنْ اقـترحت عـلى خالـد مطـلك رئيس مـنتـدى األدباء
ـركز العـام أن يكـون اخلفاجـي رئيسـا للـمنتـدى بسـبب ارتباط الشـباب ا
ـنـتـدى األدبـاء عـمـلي في جـريـدة الـعـراق; وهـكـذا صـار ذلك الـدار مـقـرا 
ـنـاسـبـة افتـتـاحه أمـسيـة كـبـيـرة للـشـاعـر خزعل الشـبـاب والـذي أقمت 
اجـدي; قرأ بها قصيدته الطويلـة عكازة رامبو لكن ذلك الدار بعد إلغاء ا
منـتدى األدباء الشباب أصبحت مالذا لعائلة األخ خالد اخلفاجي; وكنت
فـرحـاً بـذلك ألن األخ خـالــد كـان بـرقـبـته أربــعـة أوالد والـبـيت الـذي كـان
بنى اجلديد يسـكنه من قبل كانت شبابيكه مغـطاة بأكياس اجلوت; ومع ا
نتدى له أيضا وكان احلصول على رقم هاتف تلفوني صـار رقم هاتف ا
وعد الذي عجـزة  ومن ذلك اليوم وحتى هذا ا في تـلك السنوات أشبه با
أفـتتـح به مـقر احتـاد أدبـاء وكـتـاب كـربالء; مـازال حـلم األدبـاء مـسـتـمرا
أجل كـنت أحلم من احلكومة اجلديدة أنْ تمنح األدباء بناية خاصة تقديرا
إلبـداعاتـهم وهم يـستـحقـون ذلك.. وفي الـوقت الذي نـقـدم الشـكر إلى أي
مـسـؤول رسـمي يــتـعـاطف مع أدبــاء كـربالء أقـول يــكـفي حـ أعـود إلى
الـبـالد ذات يـوم لن أكـون قـلـقـا حـول مـسـتــقـري; فـيـكـفي أنَّ هـنـاك بـنـايـة
ألحتاد األدبـاء سأطـرق بابـها وألـوذ في كنفـها. هـناك الـكثـير من األسرار
نـتـدى األدبـاء الـشبـاب; ثم رئـيـساً التي لـم أعلن عـنـهـا يـوم كنت رئـيـسـا 
ــركــزي الحتــاد أدبـــاء كــربالء وحـــ أصــبــحت عـــضــوا في اجملـــلس ا
سأكـشف عنـهـا ذات يوم; وحـتى يعـرف اجلمـيع حقـيقـة مواجـعنـا ورعبـنا
رحـلة اخلـطـرة وتبـقى الغـصـة التي مـازالت في قلـوبـنا تـفصح في تـلك ا
عن حـلم آخـر فالـذي يـسـتـحقه هـؤالء األدبـاء أكـبر
من ذلك بـكـثـير فـمـتى يـكـون لألدبـاء الـكـربالئـي
ــا يـحـدث ذلك ـسـتــقل بـهم? ر الـعش اإلبــداعي ا

عندما أصبح رئيساً للبالد.

أرثـوذكـسيـة مـصريـة هـاجرت إلى
ــتـحــدة عـام  1978من الــواليـات ا
مـدينـة سمـالـوط التـابعـة حملافـظة
ــصـــر. وقــال في إحــدى ــنـــيــا  ا
مـقـابالته الــتـلـفـزيــونـيـة (أن لـديه

أصوالً يونانية أيضاً).
مثلـة البريطانـية أوليفيا وفازت ا
ـان بــجــائـزة أوســكــار أفـضل كــو
ــــثــــلـــــة عن دورهــــا فـي فــــيــــلم
ــفـضــلـة� ذا فــيـفــوريت) وهـو) �ا
فيـلم كومـيديا تـاريخـية.وهذه هي
أول جائزة أوسكار حتـصل عليها
ـــان ( 45عـــامــا) والـــتـي كــان كـــو
تــرشــيــحــهـا لــلــجــائــزة هـو األول
بــالـنــســبـة لــهــا. وهي واحـدة من
ــثالت الــتـــلــفــزيــون في أفــضـل 

بريطانيا.
ـكــسـيــكي ألـفــونـسـو فــيـمـا فــاز ا
كــوارون بـأوســكـار أفــضل مـخـرج
عن فيـلمه رومـا.وكان كوارون (57
عـــامـــا) قـــد حـــصـل أيـــضـــا عـــلى
أوسـكــار أفــضل مـخــرج عن فــيـلم
جـــرافــــيــــتي) في) �اجلـــاذبــــيـــة�
وقــــال كـــــوارون (إن فــــيــــلم.2014
الــذي صـنع بــاإلسـبــانـيـة �رومـا�
ـواطـنـ أصـلـيـ أيـضـا وبـلـغـة 
مــســتــوح مـن ذكــريــاته اخلــاصــة
لـــــنــــــشـــــأتـه مع أســــــرته فـي حي
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ألعـــــــــضـــــــــاء فـــــــــرقـــــــــة كـــــــــوين
ـوسـيقـيـة(سأظـل مديـنـا لكم إلى ا
ـــــالك أن قـــــطف األبـــــد).وســـــبق 
جـائــزة (غــولـدن غــلــوب) ألفـضل
ـــثـل عن الـــدور نـــفـــسه الـــذي
يــجـســد فـيه شــخــصـيه فــريـدي
غـني الرئـيسي في ميـركـوري ا
فـــرقـــة الـــروك الـــبـــريـــطـــانـــيــة
(كــوين).ويـنــحـدر رامي ســعـيـد
مـــــالك مـن أســــرة قـــــبــــطـــــيــــة

{ لــــوس اجنـــلـــوس  —وكـــاالت —
حــــــصــــــد رامـي مـــــالـك جــــــائـــــزة
ــــثل عن أالروســــكـــار كــــأفـــضل 
ــطــرب جتــســيــده لــشـــخــصــيــة ا
ومؤلف األغـاني فريـدي ميـركوري
في فـيـلـم (بـوهـيـمـيـان رابـسودي)
ية العلوم والفنون في حفل أكاد
السينمائية األمريكية في النسخة
الـ 91الــــــــذي اقـــــــــيم فـي لــــــــوس
اجنــــلـــــوس االحـــــد.وقــــال مـــــالك

رامي مالك حلظة استالمه جائزة االوسكار

كــولـــونــيـــا رومــا
ـــــكـــــســـــيـــــكــــو
ســـيـــتـي). وكـــتب
كـــوارون الــفـــيـــلم
أيـــضــــا وأنـــتـــجه
وكـــــــان مـــــــعـــــــظم
مثـل من الهواة ا
أو غــيــر مــعــروفـ

بشكل يذكر.
وفـااز فــيـلم �كـتـاب
أخـــــضــــر) �جـــــرين
بــوك) الــذي يــنــتـمي
ألفـــــــــــالم رحـــــــــــالت
الــــطـــريق بــــجـــائـــزة
أوسـكــار أفـضل فـيـلم
.وفـــــــاز الــــــــفـــــــيـــــــلم
ــكــســيـــكي الــدرامي ا
(رومـــــا) بــــــجــــــائـــــزة
أوسكار ألفـضل فيلم أجـنبي الذي
كــان يـنــافـسه فــيـلم "كــفـرنــاحـوم"

للمخرجة اللبنانية نادين لبكي. 
وفي أكبـر مفـاجآت لـيلـة اجلوائز
ــمـثــلــة الــبــريــطــانــيـة حــصــلت ا
ان عـلى أول أوسـكار أولـيـفيـا كـو
ـثلة عن لهـا بنـيل جائـزة أفضل 
لكـة آن في فيلم جتسـيدها لـدور ا
فـضلة� ذا فيـفوريت) مـتغـلبة) �ا
علـى جلـ كلـوز التي كـانت أقوى

ــوجـودة في لــبـنــان. لـكــنّـهـا ال ا
ـدني على تسـمح بعـقد الزواج ا
أراضـيـهـا وإنّـمـا تـعـتـرف بزواج
الـلــبـنـانــيـ مـدنــيـا في اخلـارج
وتـدوّنه فـي سـجالتــهـا لألحـوال
الـشــخـصــيـة. وعـادة مــا يـتـوجّه
الــلـبــنــانـيــون إلى دول مــجـاورة
وبـخـاصـة قـبـرص لـعـقـد الـزواج
دني. وأعربـت وزيرة الداخـلية ا
الـلـبنـانـيـة اجلـديـدة ريّـا احلسن

دني. عن تأييدها للزواج ا
وقــالت في 17 شــبـــاط/فــبــرايــر
خالل مـــــقــــابــــلــــة مـع شــــبــــكــــة
يـورونـيوز (أنـا شـخـصـيـاً أحـبذ
أن يـــكــون هــنـــاك إطــار لــلــزواج
ــــدني (…) وســــأســـعى لــــفـــتح ا
الباب حلوار جـدي وعميق حول
ـرجـعـيات ـسـألـة مع كل ا هـذه ا
الـدينـيـة (…) حتـى يصـبح هـناك

دني). اعتراف بالزواج ا
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كـشفـت الفـنـانـة الـسوريـة جـيـني أسـبر عن أول
قـصـة حب مـرت بـهـا في حـيـاتـهـا وهـدايـا عـيـد

احلب التي تلقتها طوال عمرها.
جــيـنـي أسـبــر قــالت خالل حــوارهـا مع مــجــلـة
»لـهـا» :«هــديـة عــيـد احلب وقــيــمـتــهـا تــرتـبط
بالشـخص الذي يقـدمها وكـان لي ذكرى جمـيلة
مع احلـــبــيب األول في حــيـــاتي كــان أوكــرانــيًــا
ـا من مـعـدن رخـيص وما وأهـداني خـاتمًـا مـزيـفً

زلت أحتفظ به إلى اليوم.«
وعن عمـرها عـند مـرورها بـأول قصـة حب أكدت
أنهـا كانت في سن الـثالثـة عشـر من عمـرها. أما
أغرب هدية تـلقتهـا فكانت عبـارة عن علب كثيرة
مـوضـوعــة داخل بـعـضـهـا الــبـعض اسـتـغـرقت
منهـا وقتاً طـويالً حتى فـتحتـها وفي آخر عـلبة

وجدت صورة لها مع الـ(الفانز).
الفنانة السورية أوضـحت أن أغلى هدية تلقتها
في حياتها كانت عبارة عن خا (سوليتير) من
زوجها الـسابق عماد ضـحية مـنتج فني سوري.
كما كشفت عن أقبح هدية تلقتها قائلة: »قميص

نوم “بيـبي دول ”أحمـر ال أعـرف هويـة مـرسله
البس رديء جدًا .«أسبر حتدث لكن ذوقه في ا
خالل حوارها عن قصة تعرضها للخيانة مؤكدة
أنـها سـبـبت لـها جـرحًـا عـميـقًـا أصـاب كرامـتـها

وأنوثتها. 
وأضـافت: (األمـر ال يـتـوقف األمـر عـلى اخلـيـانـة
اجلـسديـة بل يـتـعـدّاهـا إلى مـا هو أهم إذ أرى
أن ب احملـبّـ أسرارًا وأمـورًا خـاصة مـقـدّسة
يجب أالّ يعرفها أحد وح يخوض الشريك في
عالقة أخـرى تـخرج هـذه التـفـاصيل إلى الـعلن
عنـدما يرتـبط الرجل بـامرأة أخـرى فكـأنه يفتح
الـباب عـلى حـياته الـشـخـصيـة كـلهـا). وتـابعت:
(واجهت اخليانة بشجار كبير جدًا مع الشخص
ـكت بـه لـظـروف مـعـيـنـة كـأن أحـافظ الـذي تـمـسّ
على منزل الزوجية وعائلتي وابنتي ولكن ح
شـعرت أنـني فـعـلت مـا بـوسـعي من دون جدوى
في مــقـابل إصــرار الــطـرف اآلخــر عـلى اخلــطـأ
أُنهيت كل شيء وأُخـرجته من حيـاتي وحسبتُ
كــأنه لم يـكن مــوجــودًا فـيــهـا أصالً وفــقـدت كل

شعور جتاهه فال أكرهه وال أحبّه).


