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الــفـرقـة هم مـتـطـوعـ وبـدون اي دعم
مــادي من جــهه حــكــومــيــة او مــدنــيـة
ومسـتـمـرة بتـقـد نـشاطـاتـهـا الفـنـية
وتتمنى من اجلـهات ذات االختصاص
ــدني ان تـدعم ومـنــظـمــات اجملـتــمع ا
انــشـــطــة الـــفـــرقــة الـــتي تــســـاهم في
ـوروث الغنائي االصيل احلفاظ على ا
. وفي خـتام احلـفل ادت الـفرقـة اغنـية
منصورة  يـابغداد ليغـني معها جميع
احلــاضــرين و تــبــادل الـتــهــاني مع
اجلــمـهــور الـكــبـيــر والـتــقـاط الــصـور
التذكـارية مع اعضاء
الـــــفـــــرقــــة الـــــذين
ابــدعــوا بـتــقـد
حـــــفل يـــــلـــــيق
بــــاالغــــنــــيــــة
الـــعــراقــيــة

االصيلة .

وســتـضـيف الــلـجـنه
ــطــربــ ن ا عـــدد 
الـــــــذيـن ابــــــــدعـــــــوا
وانــفـردوا بــاالغـنــيـة
الفـراتـية اضـافة الى
ـــــــــهـــــــــرجــــــــان ان ا
ســــــــيــــــــتــــــــضــــــــمن
محاضرات واحاديث
مـــفــــصـــلـــة عن هـــذا
الــــلــــون الــــغــــنــــائي
الــــعــــراقـي االصــــيل
ــهم وان الــنــادي وا
ســيـــعــلن قـــريــبــا
وقـت ومـــوعـــد
ــهــرجــان ا
الـــــــــذي
سيدعوا
فــــيه كـــافــــة عـــشـــاق
االغـنيـة واجلـمـهور

. ( الكر
و فـــــرقــــــة عـــــلي
خـــــــــــــصــــــــــــاف
تـــــاســــست في
الـــعـــام 2015
وتـتــكـون من
مـــجــمــوعــة
مـــــــــــــــــــــــــن
الـــفــنــانــ
الـعـراقـي
ـوجودي ا
ن فـــــــــــــــي
الـــســـاحــة
الــغــنــائــيـة
وهي فرع من

الـفـنـانـ الرواد
والـفــنــانـ الــشــبـاب

تـغـني كــافـة الـوان الــغـنـاء
الـعـراقي من االغـنـية الـبـغـدادية
ـوشـح والـغـنـاء والـســبـعـيـنــيـة وا
الريفي وكل االلوان الغنائية التي

مرت بها االغنية العراقية.
 يــشـــار الى ان جــمـــيع اعــضــاء
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الشاعـرة العراقيـة احتفى بها  قـصر الثقـافة والفنون في
الـديـوانيـة بـالـتعـاون مع فـرع احتـاد األدباء والـكـتاب في
نـاسبة صدور ديوانها احملافظـة بأمسية ثقـافية اقيمت 

الثاني (أناشيد معلقة).
wÝu ô« d Uý

ـقـيم في امـريـكـا افـتـتح اخلـمـيس الـتـشـكـيـلـي الـعـراقي ا
ـاضي في قـاعـة االورفه لي بـالـعـاصـمـة االردنـيـة عـمان ا
ـعنون (سينـوغرافيا لشرقـيات من االنستغرام) معرضه ا

وضم ما يقارب 50 عمال.
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ـصـــــــريــة ضـيـفـتـــــــــهــا مـؤخـــــــــرا جلـنـة الـبـاحــثـة ا
الـقـصة والـروايـــــــة في رابـطـة الكـتاب االردنـيـ بعـمان
في مـــحــــاضـــــــرة عن (االدب الــــنـــســـوي فـي الـــقـــصـــة

والرواية).
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اخملـــــرج الــــســــوري مـــــشــــغــــول
بـــتـــــــصـــويـــر الـــفـــيـــلم الـــروائي
القـصير (نهـري بحري) في ثالث
ــؤســسـة الــعــامـة تـعــاون له مع ا

للسينما.
w³¼Ë w½«œ

ـتـرجم الـسـوري صـدر له كـتـاب (الـدبـة احملـبـة لـلـعـمل) ا
ضمن سلـسلة أطفـالنا التي تـقدمها مـنشورات الطفل في
الـهيـئـة الـعـامة الـسـوريـة لـلكـتـاب الـذي تـرجمه عن االدب

الروسي.
w «dF « -UŠ

ــلــحن عــلـي بـدر ــطــرب الــعـــــراقي جــدد تــعــاونه مع ا ا
بـاغـنـيــتـ االولى عـنـوانـهـا (اويـلي مـنك ) كـلـمـات ضـيـاء
ـــيـــالي والــــثــــــانـــيـــة (اول غـــرامي ) كـــلـــمـــات يـــوسف ا

السوداني.
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يـتـحـدث هــذا الـيـوم عن بـعض الــتـأجـيل في سـفـر أو
. موعد أو اتصال مهم جداً
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تسـير في طريق االرتباط بدون حب وعن طريق األهل
.يوم السعد االحد.

Ê«eO*«

تـغـيـير في قـيـادة الـعـمل  لـكن وتيـرة الـعـمل لن تـتـأثر
. بشيء فكن مطمئناً
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ـفـاهـيم الـتي كـنت تـؤمـن بـها تـبدأ بـتـغـيـر كـثـيـر من ا
فيتغير وضعك العاطفي إلى األفضل.
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تـتحسّـن العالقة بـالشريك عـلى مختـلف الصعـد بعد
اخلالف البسيط الذي استجد بينكما.

¡«“u'«

 تـنجح مـحاولتك لـلتـخلص من الـغيرة الـشديـدة وغير
بررة التي تعشش في أعماقك.  ا
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عـلـيك أن تـتدارك األمـور بـسـرعة فـقـد تـبدأ بـالـشـعور
بالتعب واإلرهاق.

ÊUÞd «

ـسـؤولـيـة في أمر تشـعـر أنك غـيـر قـادر على حتـمل ا
عائلي طار .

Íb'«

تـشعـر بـثـقـة أكـبر بـالـنـفس وفي نـهـاية الـشـهـرتـسرق
األضواء وجتد االحترام والتقدير.

bÝô«

تـتـرك لـلـشـريك حـريـة الـتـصرف  ,لـيـقوم بـعـمل رائع
صلحة األسرة وجناحها.
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تفتح قلبك للحب بحذر وتستقبل من يطرقه بكل هدوء
وعقالنية .

¡«—cF «

تـشعـر بـالسـعـادة والـبهـجـة نتـيـجة تـفـوق وتمـيـز أحد
أفراد األسرة.

 u(«
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حتــتـــوي هــذه الــشــبــكــة عــلى 9

مـربـعـات كـبـيــرة كل مـربع مـنـهـا

مـــــــــقــــــــــسـم الى 9 خــــــــــانـــــــــات

هـدف هــذه الـلـعـبـة ملء صـغـيـرة

اخلـانـات بـاالرقـام الالزمـة من 1

الى 9 شـرط عــدم تــكــرار الــرقم

اكــــثــــر من مــــرة واحــــدة في كل

مـربـع كـبــيــر وفي كل خـط افـقي

وعمودي.

W³ON « sŽ WO*UŽ …ezU' `Òýd²¹ s Š rOð
ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـنــتج صــادق الــصــبـاح عـن تـرشــيح إسم كـشـف ا
ثل مثل السوري تيم حسـن لنيل جائزة أفضل  ا
ي ضـــــمن جــــوائـــــز (ارا اوردز) عن دوره في عــــا
مـســلــسل الــهــيـبــة-الــعـودة.ونــشــر عـبــر صــفــحـته
اخلـاصــة عـلى أحــد مـواقع الــتـواصل اإلجــتـمـاعي
صورة من اإلعالن الـدعـائي للـجائـزة والـتي ضمت
ــمــثــلــ صــورة تــيم حــسـن إلى جــانب عـــدد من ا

. ي العا
وعلّق على الـصورة بالـقول: (احلمـدلله والشـكر لله
 كـلــنــا فـخــر لـوصــول جنـمــنــا الـغــالي تــيم حـسن
ـية  كما توقـعنا بحـديث صحفي سابق  الف للعا
مــبــروك لــلــجــمــهــور الــعــربي لــوصــولــنــا الى هــذا

ستوى). ا
سلسل بعنوان الهيبة- و عرض اجلزء الثاني من ا
ـشاركة العودة خالل الـسباق الـرمضـاني الفائت 
ـمثـل مـنهم نـيكـول سابـا منى واصف عدد من ا
. فالـيـري أبـو شـقرا أويس خـلالتي وعـبـدو شـاه
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نظـمت دار ثقـافة االطـفال اخلـميس
ـنـاسـبـة يـوم ــاضي احـتـفـالـيــة  ا
الـطـفـل الـعـراقي عـلى مـسـرح الـدار
تـضـمـنت فـعـالـيـات ثـقـافـيـة وفـنـية
مـتـعددة مـنـهـا عرض فـيـلم وثـائقي
بـــعـــنـــوان (اطـــفــال حتـت الـــركــام)
لــلـمــخــرج شـهــاب احــمـد ومــشــهـد
مــسـرحي بــعـنـوان (الــصـديق وقت
سرحـية فاتن الضـيق) للمـخرجـة ا
اجلـــراح وقــدم اطــفــال من مــدرســة
تـنـمـية االبـداع مـجـموعـة نـشـاطات
فــنـيـة بـعـنـوان (لـو جـمـعت قـطـرات
الــبـــحــر) و(اطـــفــال نــحـن اطــفــال)
وفـعـالـيـة (بـحـيـرة الـبـجع) لـروضـة
هــنــا لــنــكـبــر اداء  فــرقــة الــبــالــيـة
لالطــفـال. بــاالضـافـة الى مــشـاهـدة

ـعــرفـيــة لـلــقـبـة االطـفــال الـعــلـوم ا
ـقـدمـة من قـبل مـؤسـسة الـفـلـكـيـة ا
ـعرفـة لـلثـقافـة .فيـمـا افتـتح وزير ا
الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واالثـار فـريـاد
راونـدزي الـذي اقـيـمت االحـتـفـالـيـة
بـرعــايــته مــعـرض رســوم االطــفـال
الـذي شـارك فيه  11مـركـزا ثـقـافـيـا
تـــابــــعـــا لــــلـــدار فـي احملـــافــــظـــات
واخـتــيــرت اربـعــة مـراكــز ثــقـافــيـة
ـسـابقـة الـرسوم ومـعـرضا فـائزة 
ـوهـوب مـوسى لـلــطـفل الـصـغـيـر ا

لقب (بيكاسو الصغير) . صعب ا
ـدير الـعـام للـدار علي فـيمـا نـاشد ا
عـــويــــد الـــعــــبـــادي فـي كـــلــــمـــة له
ـناسـبة  من خالل وزيـر الثـقافة با
اجلــكـومـة اطـالق الـتـخــصـيـصـات
ـالـيـة لـلــمـبـاشـرة بـطــبع مـجـلـتي ا

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

وسيقية احتفلت فرقة عـلي خصاف ا
والـــغــنـــائــيـــة في الــذكـــرى الــرابـــعــة
لتاسيـسها والتي تـزامنت مع الذكرى
ـوصل  في االولى لـتــحـريــر مـديـنــة ا
حـفل فـني اقـيم بالـتـعـاون مع اللـجـنة
الثقافية بنادي العلوية مساء اجلمعة
ـاضـيــة وبـحـضـور حـشــد كـبـيـر من ا
اجلــمــهـور والــشــخــصــيــات الــفــنــيـة
والـثـقافـية وسـفـير دولـة فـلسـط في
الـــــعـــــراق. و خـالل احلـــــفل الـــــذي
حـــضـــره في اول ظـــهــور لـه الــفـــنــان
ـلـحن الــكـبـيـر مـحــسن فـرحـان بـعـد ا
فترة العالج التي عاشـها ماب تركيا
وبغداد  و خالل احلـفل تكر عدد
ـــــوســـــيـــــقى من رواد الـــــغـــــنــــــاء وا
والشخصيات الفنية مع تقد منهاج
حافل بـالوصالت الغـنائيـة التي ابدع
بادائـها اعضـاء الفرقـة الغنائـية التي
تتـالف من جنوم الـطرب الـعراقي الى
وسيقية التي كان قطوعات ا جانب ا
تـميـز  وقبل لـها احلـضور الـرائع وا
بدء احلفل كـرمت الفرقـة مجموعه من
ـلـحـنــ الـذين كـان لـهم ـطـربــ وا ا
ـــوســيـــقي ـــشــهـــد ا الـــبــصـــمـه في ا

االصيل عـندما قـدمت رائعة ام كـلثوم
انا بانتظارك فـاجادت الفرقة بالعزف
واالداء الـــرائـع الـــذي اثـــار شـــجـــون
احلـــاضـــرين وراحت الـــفـــرقــة تـــقــدم
مـوشــحـات عــراقـيــة واغـاني فــراتـيـة
ومن الـريف العـراقي الـذي تمـيزت به
االغـنـيـة الـعـراقــيـة.  وكـرمت الـلـجـنـة
الثـافيـة بنادي الـعلـوية التي يـراسها
فالح كمونه درع االبداع والتميزلعدد
ـتمـيزين وعـلى راسهم من الـفنـان ا

الفنان الكبير محسن فرحان.
WOð«d  WOMſ√

واعـلـنت الـلـجـنـة الـثـقـافـيـة في نـادي
الـعـلـويـة عن اقـامـة مهـرجـان االغـنـية
ـلـحن الـفـراتـيـة الـتـي حتـدث عـنـهـا ا
مـــحــسـن فــرحــان قـــائال (ان اهـــمــيــة
االغـنـيـة الفـراتـيـة كبـيـرة ومـؤثرة في
وسيقي والعراقي شهد الغنائي وا ا
ـطـربـ وهم يـؤدون فــقـد بـرز كـبـار ا
االغنيـة الفراتيـة التي تعدت شـهرتها
طرب وصداها احملـلية وراح كبـار ا
الـعـرب يتـاثرون بـهـذا اللـون اجلـميل
ونــرى ان من واجـبـنــا ان نـحـيي هـذا
ـهم من خالل اقامة التـراث الغـنائي ا
مـهــرجـان كــبــيـر لالغــنــيـة الــفـراتــيـة
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تيم حسن

كـان الشـعراء الـعـرب يتـوافدون كل عـام الى مـهرجـان الشـعـر العـربي الذي
كـان يكتمل عـقده في سوق عـكاظ وكل يحمـل معه اعذب شعـره وارقها غزال
وحالوة لـيـكـسـب الـشـهـرة واالمـوال وقـلــوب الـعـذارى لـيـنــشـدهـا في عـكـاظ
..وهـكذا كل عـام والقبـائل في انحـاء اجلزيـرة وبالد الشـام تتـناقل مـا انشد
من روعـة الـشـعـر في عـكـاظ ومن هـو الـشـاعـر الـذي كـان فـارس هـذا الـعـام
وسيـقى في مدينة ..كـانت هذه الذكريـات حاضرة في اول مـهرجان للـفن وا
ــرة كـان الـفــنـانـان كــاظم الـسـاهــر ومـاجـد الـطـائف ولــكن الـفــرسـان هـذه ا
ـهندس كل منهما استطـاع بجهد ومثابرة فنـية وسمو اخالقه  العالية التي ا
جـعلـت منه مـلك االحـسـاس ومـبدع االغـنـيـة الـعربـيـة واسـتـطاعـا ان يـكـسـبا
قـلوب جـمـهـور واسع من جـميـع أنحـاء الـوطن الـعربـي وان يحـقـقـا حلـمـهـما
قـامـات مسـتـمد من مـؤكديـن ان الفن الـعـراقي نبع اليـنـضب من االحلـان وا
وصـلي ومحمـد القـباجني وداخل حسن عـود زرياب واصوات مـال عثمـان ا
وسـلـيــمـة مـراد وزهــور حـسـ وحــضـيـري ابـو عــزيـز ..فـقــد كـان (اجلـوبي
وقـصيدة ليلى وزيديني عـشقا وغيرها )من االحلان والـقصائد التي انشدها
الـساهر نـسائم علـيلة تـهب على اجلمـهور الغـفير الـذي حضر اول مـهرجان
في الـطائـف وكان لـلـعنـصـر النـسـوي االكـثر حـضـورا فقـد ردد احلـاضرون
كـلمـات االغـاني حتـى قبل ان يـبـدأ بهـا الـساهـر وكـان بحق (سـفـير األغـنـية
الـعراقـية ) و (قـيـصر األغـنـية الـعـربيـة ) الذي مـنـحه إياه الـشـاعر الـسوري
الـراحل نـزار قـبـاني.. هـو حـالة فـنـيـة فـريـدة حـفـر اسـمه بـاجلـهـد والـكـفاح
طلقة. إصراره على أن يرتقي والـتحدي ليتربع اليوم على عرش النجومية ا
ـسـتمـع العـربي وهـواجـسه كـان أقوى من أي ـشاعـر ا شـعـره وموسـيـقـاه 
ـكن أن تـسـهّـل مـشـواره .. وأن مـا يـسـاعـده عـلى تـقـد أعـمـال مـسـاومـة 
ـسـتمـع وحترك مـشـاعـره هـو هـذا الـغـزل الـكـبـير عـاطفـيـة يـتـجـاوب مـعـهـا ا
هنـدس الذي استطاع والـتقدير واحلب... واحلـال نفسه مع البرنس مـاجد ا
 بـسمو اخالقه الـعالـية مع اجتـهاده الـفني ان يكـون ملك االحـساس وفارس
االغـنية العربية تلك االلقاب التي يـحب جمهوره ان يناده بها النه فنان اتسم
بــطــبـاع الــشــاب الـشــرقي احملــافظ والــهـاد حــيث اشــتــهـر بــخــجـله وأدبه
وتـواضـعه واسـتـطـاع وفي غــضـون سـنـوات عـدة ان يـكـسب قـلـوب جـمـهـور
واسع من جـمـيع أنـحـاء الوطـن العـربي وان يـحـقق حـلـمه في مـجـال الفن ..
تميزة شعرا وحلنا هندس  مجموعة من االعمال الفنية ا قـدم الفنان ماجد ا
واداء خالل مـهرجـان عـكـاظ تضـاف الى رصـيده  الـزاخـر بالـنـجاحـات مـنذ
وسيقى والغناء وتوسع انـتشاره من احمللية الى العربية انـطالقته في عالم ا
يـة بـتـفـوق واقـتـدار وخـطـا  ثـابـته عـنـوانـهـا حـسن االخـتـيـار لـلـشـعر  والـعـا
لتقـيتان مع حـنجرة ذهـبية تعـد واحدة من ب الـفنان وسـيقيـة ا واجلمـلة ا
الـشباب الذين يتحملون مسؤولية احلفـاض على نقاء اللحن واالغنية العربية
الـتي شابتها تشويه انغـام التمت مع النغم العربي بصـلة بل مجرد ترقيعات
من انـغـام تـركـية وهـنـديـة واجـنـبـيـة تـعد مـع ضخـب موسـيـقي عـلى انه حلن

يخاطب االقدام وليس الوجدان ..
نـعم كان مـهـرجان (عـكـاظ الطـائف) مـبادرة رائـعـة ومنـاسـبة فـنـية تـعـيد الى
ـهرجـانـات الـتي كـانت تـقـام للـفن والـغـنـاء الـعربـي في جرش االذهـان تـلك ا
االردن وتـونس ولبنان والـعراق يبـرز خاللها اصـوات رائعة واالحلان جـميلة
..يـقينا ان الشعـراء العرب في الذين كانوا ينـشدون اشعارهم في عكاظ من

عـــمــر بـن ابي ربــيـــعــة وامـــر الــقــيـس وغــيـــرهم كــانت
ارواحـهم واشعارهم  حاضرة في امسية جمعة عكاظ
ــهــنـدس يـســتــمــعــون مع احلــضــور الى الــســاهــر وا
ـواويل لـ(عــلـمــود انت او بس ..وزيـديــني عــشـقــا ..وا

واجلوبي)..
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ـصمم الـعـراقي شـارك للـسـنة الـثـانـية عـلى الـتوالي في ا
اسبوع تـورينو للموضة بايطاليا مقدما  50حقيبة جديدة

من تصميمه وانتاجه.

صـري يشـتـرك مع هنـد صـبري في بـطـولة فـيلم ـمثـل ا ا
(مذكرات مراهقة) للمخرجة ايناس الدغيدي.

والـغـنـائي الـعــراق واخـتـارت الـفـرقـة
لـحن الكبـير مـحسن فرحـان لتوزيع ا
الـــشـــهــادات الـــتـــقـــديـــريــة ومـن بــ

ــلــحـنــ عــلي ســرحـان  ــكــرمـ ا ا
ـطرب صبـاح زيارة  مـحمـد هادي وا
عـبـد احلـسـ الالمي  عـوده فاضل 
مكصد احللي  عبد فلك  امل خضير
ومــطـربي الــفـرقــة كــافـة  و تــكـر
ـــوســيـــقي ســعـــدي بــجــاي الــرائــد ا
وعازفـة الفرقـة السيـمفونـية العـراقية
وعضوة الـفرقة مـنذ تاسيـسها اسراء
ـــتـــمــيــــــــــــزين ســـعـــدي وعـــدد من ا
بـدع الـذين اسهمـوا بابـداعاتهم وا
ــشــهــد وتــواصــلــهـم بــدفع عــجـــلــة ا

وسيقي والغنائي الى امام. ا
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احلـفل بـدا بـانـشــودة عـبـرنـاهـا وذلك
تــخــلــيــدا وعــرفــانــا لــلــذكــرى االولى
ــوصل واالنــشــودة الــتي لــتــحــريــر ا
ـطـربـ من تـالـيف ادتـهـا مـجـامـيـع ا
الشاعر الغـنائي عدنان هادي واحلان
ـلـحن الـشاب زيـاد االمـيـر الـذي كان ا
له الـدور الــفـعـال في تــنـظـيـم مـنـهـاج
احلـفل بــاعـتــبـاره احــد ابـرز اعــضـاء
الــفــرقــة  الــتـي تــضم مــجــمــوعه من

وسـيقية الالمعة االسماء الغـنائية وا
ـنـوعـات غـنـائـيـة ـنـهــاج  واسـتـهل ا
عـراقـية اداهـا بـاقتـدار اعـضاء الـفـرقة
ونـالت اعـجـاب واسـتحـسـان اجلـمـهو
الــكــبــيـر الــذي كــان يـتــابع مــجــريـات

احلفل بشغف . 
احلـفل الذي تـزامن مع الـذكرى االولى
ـوصل شـهـد لـتـحــريـر ام الـربـيـعــ ا
مـنـهــاجـا حـافال بـالـفــقـرات الـغـنـائـيـة
تمـيزه وكعادتـها قدمت وسـيقيـة ا وا
اذج غنائية عراقية ومن كافة الفرقة 
احلـــقـب فـــاســــتــــعــــرضت االغــــنــــيـــة
الـثالثيـنـية واخلـمسـيـنيـة وصوال الى
االغنية السبعيـنية التي كانت بقمتها
ــتـمـيـز بـاالحلـان والــكـلـمـات واالداء ا
ـطــربـ وابـدع اعــضـاء الــفـرقــة من ا
بتـقد تلك النـماذج الغـنائيـة متصله
مع بـعضـها وبـشـكل منـسق ومنـسجم
فـي االداء واالعـداد الــلـحــني اجلــمـيل
الــذي ربط مــابــ االحلــان اجلــمــيــلـة
واالغــاني الـتي كـنــا نـرددهـا ومـازالت
في ذاكـرة الـعـراقيـ  وقـدمت الـفـرقة
رقصة اجلوبي التي ابدعت فيها فرقة
ايـاد هـربـود وتـفـاعل اجلـمـهـور مـعـها
ولم تــنـسى الــفــرقـة الــطـرب الــعـربي

ـزمار والـسلـسلـة القـصصـية وا
لالطــــــفــــــال واعـــــتــــــبـــــار
مـــطــــبـــوعــــات الـــدار
مـــــطــــــبـــــوعـــــات

وطنية.
وفي نهـاية
االحتفالية
وزع وزير
الـــثــقــافــة
الشهادات
الـتـقـديـرية
ــيـدالــيـات وا
والــهــدايــا عــلى

عـــدد مـن االطـــفــال
االيتام من منظمة زهرة

الــــــــعــــــــراق واالطـــــــــــفــــــــال
. شارك ا

{ لـــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - قــالت
ابـنـة نانـسي سـيـناتـرا الـزوجة األولى
ـــمــــثل الـــراحـل فـــرانك لــــلـــمـــغــــني وا
سـيـنـــــــــاتـرا إن والـدتـهــا تـوفـيت عن
عــمـر  101عــام. وكــتــبت االبــنــة الــتي
تدعى نانـسي سيناترا أيـضا وتبلغ من
العمر  78عاما على صفحتها الرسمية
بـتـويـتـر يـوم اجلــمـعـة (رحـلت أمي في
سالم الـلـيـلـة عن عـمـر  101عـام. كانت
الـهــبـة والـنــور في حـيــاتي. ارقـدي في

سالم يا أمي. شكرا على كل شيء).
وكانت نانسي سيناترا األم زوجة ألحد
ـدة 12 أشــهـر جنـوم الـقـرن الـعـشـرين 
عـامـا. ولـعب زوجـهـا دور الـبـطـولـة في
أفالم حــقـقت جنـاحـا هـائال مـثل (فـروم
هـيـر تــو إتـيــرنـيـتي) أو (مـن هـنـا إلى
اخلـلود) و(جـايـز اند دولـز) أو (رجال
ودمى) كــــمــــا اشــــتــــهــــر بــــأغـــنــــيــــته

(نيويورك.. نيـويورك). وذكرت صحيفة
ـز (إن الـزوجـ كـانا من نـيـويـورك تا
نــيـــوجـــيــرزي وأجنـــبــا ثـالثــة أطـــفــال
وانفـصال عام  1951بعـد دخـول فرانك
فـي عالقــات نــســائـــيــة حتــدثت عــنــهــا

صحافة هوليوود).
مـثـلة الـفـاتنـة إيـفا وتـزوج فـرانك من ا
جـــاردنـــر بــعـــد عـــشـــرة أيـــام فـــقط من

الطالق.
وذكــرت الـصـحـيــفـة أن فـرانك وزوجـته
الــســابـقــة نــانـسي ظـال مـقــربــ حـتى
وفاته عام  1998عن عمر  82عاما بعد
إصــابــته بــأزمــة قــلــبــيــة. ولم تــتــزوج

نانسي بعده.
عــــلى صــــعــــيـــد آخــــر يـــعــــود اخملـــرج
الـبريـطـانـي ستـيـف مكـويـن بأول فـيـلم
روائي طــويل له مــنــذ فــاز فــيـلــمه (12
يـيـرز أ سـلـيف) بـجـائـزة األوسـكـار عام

ــرة بــفــيــلم اإلثـارة 2013 ولــكن هـذه ا
(ويــدوز) الـذي ســيــعـرض في افــتــتـاح
مـهـرجان لـنـدن السـيـنمـائي في تـشرين
ـمثلة قبل. والـفيلم من بـطولة ا األول ا
احلـائـزة عــلى جـائـزة األوســكـار فـيـوال
ديفيز وميشيل رودريجيز بطلة سلسلة
ـمــثـلـة أفالم (فـاست آنــد فـيــوريس) وا

إليزابيث ديبيكي.
ـهـرجان عـلى اإلنـترنت ويـصف موقع ا
الـفـيــلم الـذي تــدور أحـداثه في مــديـنـة
شـيـكـاجـو األمـريكـيـة بـأنه (فـيـلـم إثارة
مـــركب عن مـــجــمـــوعــة من الـــنــســاء ال
يـربطـهن سوى ديـون خلـفتـها األنـشطة

.( اإلجرامية ألزواجهن الراحل
والفيلم مـقتبس عن مسلـسل تلفزيوني
اضي من تأليف في ثمانينيات القرن ا
كاتبـة الروايات البولـيسية البـريطانية

ليندا دي بالنت.
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ـمثل ـصـري محـمـد رمضـان ا ـمثل ا إسـتذكـر ا
الـراحل عــمــر الـشــريف في الــذكـرى الــسـنــويـة
اضي الثالثة على رحـيله حيث كتب االربعاء ا
عـــبـــر حـــســابـــهـــا اخلـــاص عــلـى أحــد مـــواقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي :(الـيوم الـذكـرى الـثـالـثة
ي عـمـر الـشـريف ـصـري الـعـا لـرحـيـل الـنـجم ا

اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك).
وكـان الشـريف قد اثـنى قبـل وفاته عـلى موهـبة
ـقـابالت (إن مـحـمـد رمـضـان وقـال في إحـدى ا

رمضان سيكون ولي عهده في التمثيل).
ـطـرب ولـيـد تـوفـيق من جـهــة اخـرى يـسـتـعـد ا
يستعد لتصـوير فيديو كليـب جديدين بالفترة

قبلة خارج لبنان مع اخملرج زياد خوري. ا
وكان توفـيق قد أطلق أغـنية جـديدة عن القدس
ان وذلك والـطفـلـة عهـد التـمـيمي ووعد ونـار
ي عنـوانـها (حـلوة ـناسـبـة يوم الـقدس الـعـا
احلـــلــوين عـم تــضــحـك لــلــنـــار) كــلـــمــات نــزار
فرنـسيس وأحلان تـوفيق.واشـار موقع الفن ان
ـكن ان (عــائـلـة الــتـمــيـمي اكـدت الـى ان الـفن 
ــواجــهــة ومــقــاومـة االحــتالل يــكـون سـالحـاً 

واضـافت: مـحبـتـنا واحـتـرامنـا لـلمـشـارك في
الــعــمل الــكــبـــيــر عــلى كل هــذا احلب والــوفــاء
واالحتضان لفلسط الوطن والقضية من عهد

ان واألسرى في سجونهم). ووعد ونار
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