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خالل ظهورها بفيلم بشرة خير عام
1952 وفي عُــمـر الــثـامـنــة شـاركت
بـفيـلم صـحـيفـة سـوابق عام 1956

ثم مسلسل الضحية عام 1964.
ثم تـوقفت عـن العـمل في الـسيـنـما
وعمـلت كمـضيـفة جـوية ثم عـارضة
أزيـاء ثم عـادت بـعـد ذلك في مـطـلع
الـعشـريـنيـات من عـمـرها من خالل

فيلم الناس اللي جوه عام 1969.
 وفي العـام نفـسه شاركت في فـيلم
ميرامار ومسلسل مصيدة الدكتور
غــــــراب ثـم دور الـــــبــــــطـــــولــــــة في
الـــتــلـــفـــزيـــون من خالل مـــســـلــسل

أشجان عام 1970.
وقدمت العـديد من األعمـال اجلريئة
في الــسـيـنـمـا  ومـن أبـرز أعـمـالـهـا
ـئــة ســيـنــمـائــيًـا: الـتي جتــاوزت ا
الع سـيقان في رجل فقد عـقله ا
الـــوحل دمــوع صــاحـــبــة اجلاللــة
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تــعـد ســهـيــر رمــزي واحـدة من أهم
ثالت  اإلغراء في تاريخ السينما
ــصـريـة لُــقـبت بـ (جنــمـة اإلغـراء) ا
خـالل حــقـــبـــتي الـــســـبــعـــيـــنـــيــات
ـنصرم  والثـمانـينـيات من الـقرن ا
تـمــتــعت بــجـمــال اســتـغــله صــنـاع
الــسـيــنــمــا في تــلك الــفــتـرة حــتى
أصـــبـــحت فـــتـــاة أحـالم الـــشـــبــاب
وقتها وفُ بها عشاق ومعجبون 

قبل أن ترتدي احلجاب وتعتزل.
وفي موضـوعنـا هذا سـنتـوقف عند
مــحـطـات من حــيـاتـهـا الــشـخـصـيـة

والفنية:
هي سهـير محـمد عبـد السالم نوح
ابنة الفنـانة درية أحمد ولدت في 3
آذار عام 1948 ببـورسـعيـد دخلت
عالم السينما في سن صغيرة ح
كــانت في الــرابـعــة من عـمــرهـا من
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{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت -كــشف
مـــوقع (بـــزنس انـــســـايــدر)  أن (ثــروة
الـنـجـمـة بـيـونـسـيه تـقـدر بحـوالي 330
مـلـيـون دوالر أمـريـكي حـيث أصـبـحت
تصنف ضمن النجوم األعلى ربحاً في

العالم).
ـوقع (إن مـعـظم ثـروة بـيـونسـيه وقـال ا
تتـمـثل بـالعـقـارات واليـخـوت الفـارهة)
الفتـاً الى (أن بـيونـسـيه تصـرف مـعظم
أمــــوالـــهـــا عـــلـى الـــرحالت واألعـــمـــال
اخلــيـريــة خــاصــة في اجلــزء اخلـاص
بـالتـعـليم وضـحـايا الـكـوارث الطـبـيعـية

في جميع أنحاء العالم).
وحتـــيـي بــيـــونـــســـيه حـــالـــيــاً عـــدد من
حــفالتــهــا الـغــنــائـيــة ضــمن جـولــتــهـا
ـيـة (اون ذا ران تــو) مع زوجـهـا الـعــا
مــــغـــنـي الـــراب
جاي زي.

امـا تــلــفـزيــونــيــا فــحــبــيب الـروح
الغابة وزينب والعرش. 

تـعـددت زيــجـات سـهـيـر رمـزي مـنـذ

الـــدرب األحــــمـــر حـــتـى ال يـــطـــيـــر
الدخان البنات عايزة إيه مع حبي
وأشــواقي والـشــيـاطــ في أجـازة.

عملها في الـسينما كـما يشير موقع
الـفن الـذي اعد هـذا الـتـقريـر (مـنـها
زواجـها في بـدايـة مـشوارهـا الـفني
من الفـنان سودانـي األصل إبراهيم
خان و لم يستمر زواجهما أكثر من

عام ونصف.
وتــزوجت من رجل األعــمـال مــحـمـد
ال (الذي كـان زوج الفـنانـة جنوى ا
فـؤاد) وانـفـصـلت عـنه لـتـتـزوج من
محـمـود قـابيل وانـفصـلت عـنه بـعد
سـبــعـة أشـهـر فــقط ثم تـزوجت من
ـلــحن حـلـمي بـكــر وانـفـصال بـعـد ا
عــام ثم فــاروق الـفــيــشـاوي) الـذي
كان متـزوجاً من سمـية األلفي) ولم
يـسـتـمر زواجـهـمـا طـويال وسـرعان

ما وقع الطالق.
وتــزوجت الحــقــا من رجـل األعــمـال
ــصــري الــراحل ورئــيـس الــنــادي ا
ســيـد مــتـولي وآخــر أزواجـهــا هـو

جديـــــــــدة وعلى الـفنان التواصل مع
روح عـصـــــــره وعـدم االكـتفـاء بـتراثه
بـل الـــتـــفــــــــــــاعل مــــعه وبـــاســـلـــوب

حديث).
فرقة فوكاليز تاسست عام 2016

وهي مـكــونـة من 17 عـازفـا
من طــلـبـة مـعــهـد الـفـنـون
اجلـــــــمـــــــيـــــــلـــــــة ورغم
الــصـعــوبــات مـازالت
مـــســـتــمـــرة وقــدمت
الــــــــعـــــــــديـــــــــد من
الـــــفـــــعـــــالـــــيــــات
واالغــــــــــــــــــــــانــي
الــــــتـــــراثــــــيـــــة
واحــــــــــــــــــــيــت
ــهــرجــانــات ا
والــــفــــــــرقــــة
تـــقـــدم الــوان
الــــــــغـــــــنـــــــاء
الــــــــعــــــــراقي
بـكـافـة انواعه
ولــــــــــيــــــــــسـت
مــــخـــــتـــــصه
بــــــــلـــــــون

مع .
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نـقـيب الـفـنـانـ الـعـراقـيـ اعـلن ان الـنـقـابـة عـقدت
وصل. مؤتمرها العام في ا
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ـصري صدر له عن مؤسسة شمس للنشر األديب ا
واإلعالم  بـالقـاهرة  كـتابه اجلـديد ( مـنهج الـرسول

في إدارة األزمات ).
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ــطــرب ـــطــرب الــعــــــــــراقي يـــجــمــعه قــريـــبــا بــا ا
االمـــاراتي حـــســـــــــ اجلـــســـمي اول عــــمل فـــني
كـلــمـات الـعــمل والـلـحن بـعـنــوان (مـا نـســــــــيـتك) 

للفروه جي.
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ـفـرق باالردن اعـلن ان الـيوم االربـعاء مـدير ثـقـافة ا
تـنطـلق فـعالـيات مـهرجـان اخلـالديـة العـربي لـلشـعر
الـشعـبي والنبـطي في دورته احلادي والـعشرين في

حديقة بلدة اخلالدية.
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عـنـون (بتـوقيت اخملـرج االيرانـي يعـرض له فيـلـمه ا
ـسـرح الـوطـني بـبـغـداد الـسـبت الـشـام) في قـاعـة ا

قبل. ا
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سـتاثـام وبـينـجـبيـنج لي ورين ويـلـسون

ومن إخراج جون تورتيلتاوب.
وجاء الفيـلم الكوميـدي اجلديد (ذا هابي
ـركـز الـثـالث مـحـقـقـا تـا مـيـردرز) في ا
إيـــــــرادات بــــــلــــــغـت عــــــشـــــــرة ماليــــــ
دوالر.والـفـيـلم بـطـولـة مـيـلـيـسـا مـكـارثي
والـيــزابـيث بــنـكس ومــايـا رودولف ومن

إخراج بريان هينسون .
واحتفظ فيلم احلركة (ميشن إمبوسيبل:
ـركــز الـرابع هـذا األسـبـوع فـول آوت) بـا
مـحـقـقـا ثـمـانـيـة ماليـ
دوالر.والــفــيــلم بــطــولـة
توم كروز وهـنري كافيل
وريبيكا فيرجسون ومن
إخـراج كريـسـتـوفـر ماك
كــويـــري.وجــاء الـــفــيــلم
اخلــــيـــــالي (ديــــزنـــــيــــز
كــريــســتــوفــر روبن) في
ـــــــــركـــــــــز اخلـــــــــامس ا
بـــإيــــرادات بـــلـــغت 6.3
مــلــيــون دوالر.والــفــيــلم
بطـولة إيـوان مكـريجور
وهــــايـــــلي أتـــــويل ومن

إخراج مارك فورستر.

{  لـوس اجنـلــوس - وكـاالت - احـتـفظ
فـيـلم الـكـومـيـديـا الـرومـانـسـيـة (كـريـزي
ريـــتش إيــــشـــانـــز) بــــصـــدارة إيـــرادات
الـســيـنـمـا في أمـريـكــا في عـطـلـة نـهـايـة
األســـبــوع مــحـــقــقــا  25مــلــيــون دوالر.
والفيلم بطولة ميشيل يوه وكونستانس

وو وأوكوافينا وهنري جولدجن.
واحــتـفظ أيــضـا فــيـلم اإلثــارة واخلـيـال
ـركـز الـثاني مـحـقـقا الـعلـمي (ذا مج) بـا
 13مليون دوالر.والفيلم بطولة جيسون

ال تـدع الـيـأس يـدخل إلى قـلبـك حتـى لو خـيل لك أن
القضية مزعجة .
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زيد من اإلهتمام فال تبخل عليه يحتاج احلبيب إلى ا
بعواطفك.رقم احلظ.3
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احلوار واإلتصـاالت لعبتك التي تـقنع اآلخرين بوجهة
نظرك.رقم احلظ 9.
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ـقـدمـة إلـيك وكن حـذراً حـتى ال تـقع أدرس الـعـقـود ا
في اخلطأ.
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قـد ال يــكـون شــريـكك أمــيـنـاً مــعك فال تــمـنـحـه ثـقـتك
الكاملة.
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ــر احلـبــيب بـصــعـوبــات فـكن إلى جــانـبـه وسـاعـده
إليجاد احللول.
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اإلجهـاد والتـهاون في بـعض األمور من أسـوأ األمور
التي تعترضك اليوم.
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يـجـادلك شركـاؤك في أحد أمـور العـمل تمـسك برأيك
وحافظ على موقفك.
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يتـهـمك احلـبيب بـاألنـانـية بـرهن له أنه عـلى خـطـأ.يوم
. السعد االثن
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أنـاقـتك في مـظــهـرك ولـبـاقـتك في الـتـصـرف جتـذبـان
إليك األشخاص من الطرف اآلخر.
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ال تدع عمـلك ومشاكـلك الشخصـية يؤثران في أدائك
وتقدمك.رقم احلظ 9.
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اســـتــغل قـــدراتك وإبـــذل طــاقـــاتك لـــبــلـــوغ الــنـــتــائج
رجوة.يوم السعد الثالثاء. ا
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ابدأ باعطاء مـرادف الكلمات من

احلــرف وسط الــشــكـل احلـرف

مع نــهــايــة كل كــلــمــة هــو بــدايـة

لكلمة اخرى:

1- مادة الصقة

2- حيوان خرافي

عشر 3- حسن ا

4- غليظ
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جدالً اثـارت الـفـنــانـة الـلــبـنـانـيــة ديـانـا حـداد 
واسـعــاً عـبــر مـواقـع الـتــواصل اإلجـتــمـاعي
حول إرتباطها للمـرّة الثانية دون كشفها عن

أية تفاصيل تتعلق بهذا اإلرتباط.
وجــاء ذلك بــعــد نــشــرهــا عــبــر صــفــحــتــهــا
اخلــــاصــــة عـــــلى أحـــــد مــــواقع الـــــتــــواصل
اإلجـتـمـاعي عــدداً من الـصـور لـهــا وأرفـقـتـهم
بتعـليق (دعـواتكم)  مـضيـفةً رمـوز خا الزواج

والدعاء.
وتلقت حـداد على هذه الـصور الكـثير من الـتعلـيقات

التي هنأتها على زواجها متمنيةً لها حياة سعيدة.
يـــشـــار إلـى أن حـــداد كـــانـت مـــتـــزوجــــة من اخملـــرج
اإلمـاراتي سـهــيل الـعـبـدول حــيث تـزوجـا عـام 1995
وتـطـلــقـا عـام 2009 ولـديـهــمـا طـفــلـتـ هــمـا صـوفي

وميرا.

حــديـثه تــواكب االرتـقـاء بــفن اجلـمـال
ـــمـــتع لالالت الـــشــرقـــيــة واخلـــيــال ا
حلـمـاية وحـفظ هـذه االحلـان واالنـغام
امــــــام مـــــــوجــــــة االالت واالجــــــهــــــزة

وسيقية االلكترونية) . ا
وعن الــفـــرقــة قــال لـ ( الـــزمــان ) (هي
جتربـة شبابـية فنـية حديـثة طمـوحها
الــفـــني ان تــعـــيــد االغـــاني واالحلــان
الـعراقـية والـشرقـية باسـاليـب منـظمة
والذي نـامل دعمـها ورعـايتـها من قبل

ؤسسات الفنية واحلكومية ). ا
مـــضـــيـــفـــا (ان اهــمـــيـــة دور الـــتــراث
ـوسـيقي في الـتـواصل مع الـشـعوب ا
ـوسيـقـية تـكـمن في تالقح الـثقـافـات ا
اخملــتــلـفــة وخــلق افــكــار مـوســيــقــيـة
وغـنـائـيـة تـسـاعـد عـلى هـذا التـواصل
سـواء عن طـريق االلـة او الـغـنـاء كـون
وروثات التي وسيقى والغـناء من ا ا
يـهـتم بهـا االنـسان وعـمـليـة الـتواصل
احلـــضـــاري والـــتــراثـي بـــامــكـــانه ان
ـوسـيـقى يـتــحـقق بـ الـشـعـوب الن ا
تــلــعب دورا في حــيــاة االنــسـان وهي
ـشتـركة وســـــــــيلـة تـخاطب بـالـلغـة ا
بـ الـشــــعـوب كـونــهـا اكـثـر الـفـنـون
تـــاثــرا وتـــاثـــيـــرا من خالل الـــقــدرات
اللحــــــــــنية واجلمـالية وتساعد على
خــلق وابـــــــتــكــار افـكــار مــوسـيــقــيـة

الـــطـــبــــــــيب والــــتـــشـــكـــيـــلي
الــــعــــراقي نــــعـــتـه جـــمــــعــــيـــة
الـتشـكــــيـليـ العـراقيـ بعد
ـــوت مـــؤخـــرا في ان غـــيـــبه ا

بغداد.
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رجل األعــمـال عالء الـشــربـيـني
وهــــــذا الــــــزواج هــــــو االطـــــول
صـــمـــودا في حـــيـــاتـــهـــا اذ انه
يـســتـمــر مـنـذ  14عـامــاً وحـتى

اليوم).
بــعــد مـرض والــدتـهــا اعــتـزلت

رمــزي الـــفن وارتــدت احلــجــاب في
عـام 1993 بــعــدمــا قــدّمت فــيـلــمي
حتقيق مع مواطنة وأقوى الرجال
وكـان لـلفـنـانـة شهـيـرة (صـديقـتـها)
دورا كـــبــيـــراً في إقـــنـــاعـــهــا بـــذلك
والزمت أمها 11 عاماً حـتى وفاتها
عام 2003 وعـادت مــجـدداً في عـام
ـرة بــاحلـجـاب 2006 ولـكـن هـذه ا
من خـالل مـســلــسل حــبــيب الـروح
وتــغــيــبت عــدة ســنـوات أخــرى ثم
عـادت مــجـدداً عـام 2017 من خالل
مـسـلـسل قـصـر الـعـشـاق مع فـاروق

الفيشاوي.

عة dL²∫ شباب فرقة فوكاليز يشاركون بفعاليات م  ◊UA½

الـتــشــكــــيــلــيـة الــســوريـة حــصــدت جـائــزة الــدولـة
الــتـقــــــــــــــديـريــة لـعـام 2018 في مــجـال الــفـنـون
والــتـي اعــلــنت نــتــائــجــهــا مــؤخــرا وزارة الــثــقــافــة

السورية.

نـائب رئـيس اجلمـعـية االردنـية لـلـبحث الـعـلمي ادار
الـنـدوة الــتي نـظــمـتـهــا اجلـمـعــيـة بــعـنـوان (الــطـاقـة

الكهروضوئية: الواقع والطموح).
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اقــامت فــرقــة فــوكــالـيــز لــلــمــوسـيــقى
والغناء بقيادة الـفنان مصطفى صالح
مــؤخــرا امــســـيــة عــلى قــاعــة مــســرح
الــطـــلــيــعــة في الـــوزيــريــة حــيث قــدم
اعـضـاء الـفـرقـة وهم سـيـروان الـعـزيـز
عــازف صــولـو وســامــر حـمــود كـورال
عمر مجيد  كمال حا ومحمد جمال 
صــولـو واحـمــد الـفـكــيـكي عـازف عـود

وعبد الله فالح عازف ايقاع مع صباح
نــــوري وحـــــســـــ الــــزركـــــان كــــورال
واالشـتـراك مـع عـمـر احلـيـالي واحـمـد
رعـد صـولـو  اصـيل عـلي  عـلي سـعد
كــورال  عــلـي عــبــاس  حـــســ فالح
صــولــو وعـازف االيــقــاع عـلـي بـاسم 
وقــدمـوا مـعـزوفـاتـهم لـلـجـمـهـور الـذي
انصت بـاعجـاب الغنـية الفـنانـة فيروز
(نسـم علـينـا الهـوى) ثم عزف سـماعي

كــرد وضع حلـنه الــفـنـان مــصـطـفى ثم
عــزف مــقــطــوعــة حلــظــة فــرح تــالــيف
حـسـ الــسـمـاوي ومــعـزوفـة انــتـظـار
تــالــيف عــبـــاس جنم  بــعــدهــا قــدمت
الـفرقـة كوكـتيل مـنوع جملـموعـة احلان

عراقية تراثية .
واكـد رئيس الـفـرقـة مصـطـفى على (ان
ــوســيــقي ــوروث ا الــفــرقــة تــهــتم بــا
ه بـصــيـغـة الـعــراقي ومـحـاولــة تـقــد

ديانا حداد

عالج في مينـيسوتـا زعمت أن الطـبيب ا
شهور برنس روجـرز نيلسون للمطـرب ا
لعب دورا في الوفاة). ونـشرت شبكة أيه
بي سي نـيـوز األمــريـكـيـة مـقـتـطـفـات من
أوراق الـدعــوى جـاء فــيـهـا (أن الــطـبـيب
ــعــالج فــشل في تــقــيــيم وتــشــخـيص ا
وعالج وتــقــد االســتــشــارات الــطــبــيــة
لــبـــرنس بـــالـــشـــكل الـــفـــعــال مـن إدمــان
اخملدرات الذي كان واضحا للجميع. كما
ــنــاســبــة فـــشل في اتــخــاذ اخلـــطــوات ا
والالزمـة للـحـيـلـولة دون حتـقق الـنـتائج
ـقـابل قـال الـفـتـاكــة لـهـذا اإلدمـان). في ا
محامي الطبيب (إنه سوف يتولى الدفاع
عن مــوكـله في هــذه الـقــضـيــة). وأضـاف
ـوقف كـان بـول بـيــتـرسـون( نـتــفـهم أن ا
صعـبا عـلى اجلمـيع من أقارب وأصـدقاء
ومحبي نيلسون في جميع أنحاء العالم.
ـا كـان الـطـبــيب شـولـنـبـرغ هـو الـقـائم و
عـلى الرعـايـة الطـبيـة لـنيـلـسون فـسوف
نـــــــتـــــــولـى الـــــــدفـــــــاع عـــــــنـه فـي هــــــذه
الـقضـيـة).وتـضمـنت الـدعـوى الـقضـائـية

مــيــنـيــســوتــا(أن فـشال مــتــكـررا مـن قـبل
ـعالج لبرنس الطبـيب مايكل شولـنبرغ ا

كان جزء أصيال من أسباب الوفاة).
وتوفـي برنس في 2016 عن عمـر يـنـاهز
57 سـنـة جـراء تــعـاطي جـرعـة زائـدة من
مـسكن الـفـنتـانـيل الـذي يحـتـوي على كم
كبـيـر من اخملدر.وأعـلنت الـنـيابـة العـامة
فـي وقت ســــــــابق
مـن الـــــــــــــعـــــــــــــام
اجلــــــــــــاري(أنـه ال
وجـــود لـــشـــبـــهــة
جـنـائـيـة في وفـاة
ـــــــــــــــــطــــــــــــــــرب ا
األمريكي). واشار
تــقــريــر لــلــبي بي
سي (ان الــدعــوى
الـقــضــائـيــة الـتي
رفـــعـــتـــهـــا أســـرة
بــــــــــرنـس أمــــــــــام
مـحكـمـة هـانـيـب
كاونتي دستريكت

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - رفـــعت
ـتـوفي بـرنس ـطـرب األمــريـكي ا أسـرة ا
ـعالج له دعـوى قضـائـيـة ضد الـطـبـيب ا
قــبل وفـاته لــفــشـله في عـالجه من إدمـان
اخملــــــــــدرات وفـق ألوراق الــــــــــدعـــــــــوى
الــقـضــائـيــة.وتـضــمـنت أوراق الــدعـوى
الـــتي قُــــدمت إلـى مـــحــــكـــمــــة في واليـــة

ـعالج لبرنس مايكل إلى جانب الطبيب ا
شولنبـرغ مركز نورث مـيموريال لـلرعاية
الصحية حيث يعـمل شولنبرغ ومتاجر
سؤولـة عن توزيع األدوية وول غرينـز ا

ومستشفيات يونيتي بوينت هيلث.
وعُـثـر عـلى بـرنس فـاقـدا للـوعي فـي أحد
مصـاعـد مقـر سـتوديـوهـات بايـزلي بارك
ــمـــلـــوكــة لـه في واليـــة مــيـــنـــيــســـوتــا ا
األمريكية في 21 نيسان 2016. وكشفت
الـتـحـقـيــقـات عن أنه كـان يـعـاني من آالم
حــادة لـسـنــوات قـبل وفــاته وعُـثــر عـلى
ــسـكــنـات من أنـواع مـئــات األنـواع من ا
طرب األمريكي مختلفة في مـنزله.وكان ا
يـعتـقد أنـه كان يـتنـاول الـوصفـة الـطبـية
لــتــســـكــ اآلالم الــتـي تــضــمـــنت عــقــار
الـفيـكـودين لـكن التـحـقيـقـات كـشفت أنه
كان يتنـاول أقراصا زائفـة من الفيكودين
ادة الـفنتانيل يعتقـد أنها كانت مغـلفة 
القاتلـة.وقال احملامي الـعام (إنه ال توجد
أدلـة على أن األقـراص الـتي قـتـلـته كانت

ضمن وصفة طبيب).
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