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على معاناة سكان الفلوجة في العراق
العـائدين إلى ديـارهم بعـد طرد داعش
ــتــفــجــرات الـذي ومــأســاة األلــغـام وا
ــــســـلــــحـــون في كـل شـــبـــر زرعـــهـــا ا
ـا تـقـدمـه تـقـنـيـة الـواقع مـسـتــفـيـدة 
االفــتـــراضـي من مـــعــايـــشـــة وثـــيـــقــة
لـلـحدث.اذ يـقـدم الـفـيـلم حكـايـة عـائـلة
أحـمـيــد حـمـاد خـلف الــذي كـان يـعـمل

{ الــــقــــاهــــرة  —وكــــاالت -  عــــرضت
اخملرجـة الهنـدية غايـتري بـارميشـفير
الفيلم الوثائقي �العودة بعد احلرب�
هوم أفتر وور) ضمن برنامج (سينما)
الــــواقع االفـــتـــراضـي) في مـــهـــرجـــان
الــقــاهـرة الــســيـنــمــائي الــدولي الـذي
ــاضي. اخـــتـــتم أعــمـــاله اخلـــمــيـس ا
ومدته 18 دقيقـة  تسلـيط الضوء فيه
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الـفـيـلم عـنـدمـا كـنت أشـارك في ورشـة
ــتــحــدة وهــنـاك عــمل في الــواليــات ا
ـثلي مـنظـمة غـير هـادفة التـقيت مع 
ــجــال نـــزع األلــغــام لـــلــربح تـــعــمـل 
وتهـيئة الـبيئـة للـحياة بـعد احلروب).
مـتـابعـة (عـنـدمـا بدأت مـرحـلـة الـبحث
كــــانت هــــنــــاك ثالث دول هي األكــــثـــر
تـــضـــررا مـن الـــعـــبـــوات الــــنـــاســـفـــة
واأللــغـــام.. أفـــغـــانــســـتـــان والـــعــراق
وسوريـا لـكن لعـدة أسبـاب من بـينـها

السالمة واألمان اخترت العراق).
ـقـيـمـة حـالـيـا في وأشـارت اخملـرجـة ا
انـيـا إلى أن مرحـلة الـتـصويـر بدأت أ
في كــــانـــون الـــثـــاني  2018عـــنـــدمـــا
تــــوجــــهـت مع طــــاقـم عــــمــــلــــهــــا إلى
الـــفــلــوجــة.وقــالـت (هــنــاك جلــأت إلى
الـشـرطـة احملـلــيـة لالطالع عـلى سـجل
ـتعـلقـة باأللـغام والـعبوات احلوادث ا
الـنـاسـفـة والـتـقـيـنـا بـعـائالت كـثـيرة
أسـاة. اختيارنا حينهـا أدركنا حجم ا
وقع عـلى أحـمـيـد الـذي فـقـد ابـنـيه في
انفـجار عـبـوة ناسـفة ألن احلـادث كان

حارسا بإحدى مدارس الفلوجة ورحل
عــنـهـا مـع عـائـلــته بـعــد دخـول داعش
هـنــاك في 2014 وتــنـقـل في أكــثـر من
مـنـطــقـة حـتى حتـررت مــديـنـته.وعـقب
ــنـزل اكــتــشـفت عــودة الــعـائــلــة إلى ا
تعرضه لـتدمـير كبـير لكن األخـطر كان
ـتـفـجـرات في أمـاكن ـنـزل  تـفـخـيخ ا
غيـر مـتوقـعـة مثل زرع عـبـوات ناسـفة
فـي اجلــدران أو ربـــطــهــا بـــالــشـــبــكــة
الكـهربـائيـة وهو مـا أودى في النـهاية
بحياة ابني أحميد.وطوال الفيلم يجد
شاهـد نفسه وجـها لوجه مع أحـميد ا
الـــذي يـــتـــنــــقل داخل غـــرف وطـــوابق
ـنــزل كـأنه يـصـحـب زائـره في جـولـة ا
يــسـرد خاللــهـا حـكــايـة الــعـائـلــة مـنـذ

عودتها وحتى وقوع احلادث. 
وقــالت مــخـرجــة الـفــيــلم في تــصـريح
(الفيلم يتناول بشكل أساسي األضرار
تفـجرات واأللغام االجتمـاعية لـزرع ا
وحــــقـــــوق اإلنــــســــان والـــــنــــزاعــــات
ــــيــــة والــــعــــدالـــة واحلــــروب الــــعــــا
االجــتـمــاعـيــة) مـضــيـفــة (بـدأت فــكـرة

قد مر عـليه بعض الـوقت وكان يبدو
مـــتــمــاســـكــا وقــادرا عـــلى احلــكي
إضافة لرغبته الـشخصية في سرد

احلكاية). 
وعن الـفـرق بـ سـرد الـقـصـة من
خالل فيلم وثائقي تـقليدي وآخر
وثــــائــــقي بــــتــــقــــنـــيــــة الــــواقع
االفـتـراضي قـالت اخملـرجـة (في
أفالم الـــواقع االفـــتـــراضي أنت
ـكـان واحلدث بـالـكـامل داخل ا
ال تــفـصــلك شــاشـة أو يــشــغـلك
أحـد بجـانـبك أو أمـامك. تـركـيزك
كــله مـع احلــدث وكــأنك مــنــخــرط

فـيه).وأضـافت (مــشـكـلـتـنـا حـالـيـا في
الــتـركــيـز كــثـيـرا مــا جتـد فـي قـاعـات
سك بهاتفه احملمول أو السينما من 
ينشغل بأمر آخر لكن مع تقنية الواقع
االفتراضي أنت تـنتقل بـكامل حواسك
إلى حـيث يــدور الـفـيــلم وتـكـون وسط
شـخصـيـاته وتـشـعر بـأنـهم يـحـدثونك
أنت ال أحــد غـيــرك.. تـصــبح جـزءا من

القصة).
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{ لـــوس اجنـــلـــوس  —وكـــاالت - اكـــد
ـي روبــــرت دي نــــيــــرو ــــمــــثـل الــــعــــا ا
االحـاديث الــتي تـنــاقـلــتـهــا الـصــحـاافـة
ية مـؤخرا عن إنـفصـاله عن زوجته العـا
غريس هـايتـاور بـعد زواج دام أكـثر من
عشرين عاما. وأصدر بـياناً قال فيه(أنا
وغـــريس لــــديـــنــــا اثـــنـــ مـن األطـــفـــال
الرائـع نـحن ندخل فـتـرة إنتـقالـية في
عالقتنا والتي هي مرحلـة صعبة ولكنها
بــنــاءة أنــا أحــتـــرم غــريس كــأم رائــعــة
وأطــلب اخلـــصــوصـــيــة واإلحـــتــرام من
ضي في تطوير أدوارنا اجلميع بينمـا 
كشـركـاء في تـربيـة األطـفـال). وكان دي
نـيرو (75 عامـا) قـد تـزوج من هـايـتاور
(63 عاما) عام 1997  ولديهما طفل
إيـــلـــيـــوت ( 20عــامـــا) وهــيـــلــ

جريس (6 أعوام).

VO Š s¹b « dOš

قيم في فكر القومي العراقي ا ا
بـيــروت اسـتــضــافه بــرنـامج بال
قـيـود الـذي يبـث من قنـاة بي بي
سي ووصف صـفقة القـرن بأنها
وت. ماتت او في طريقها الى ا
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ـي الـعـراقـي تـلــقى الـتــعـازي بــحـادث الــسـيـر االكـاد
ؤسـف الذي تعرضت له شقيـقته وزوجها على طريق ا
بغـداد - احلـلـة وادى الى مـصرعـهـمـا. تغـمـدهـمـا الله

برحمته الواسعة واسكنهما اجلنة.
œuLŠ qBO  Í“Uſ

ـكتبة االهلـية في البصرة تسـتذكره مؤسسة صاحب ا
النـهضة الثـقافيـة وبالتـعاون مع قصر الـثقافـة والفنون
في الـبـصــرة عـصــر الـيـوم االحــد  بـامــسـيـة تــأبـيــنـيـة

ناسبة اربعينته .
býd  bM¼

الشـاعرة الـسورية وقـعت ضمن فـعاليـات منـتدى جذور
سورية الثقافي ثاني إصداراتها (أنثى وارفة الظالل).
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الــتــشـكــيـلــيــة االردنـيــة افـتــتــحت في كــالـيــري جـودار
مـعـرضهـا الـشـخـصي  الـذي اشـتـمل عـلى 30 لـوحـة
زيتية تشكيلية ويستمر حتى منتصف الشهر اجلاري.
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مديـر عام دائرة الدراسات والـبحوث في الهيـئة العامة
ؤتمر العلمي عن لالثار والـتراث اعلن انطالق اعمال ا
ــوروث الـثــقـافي انـتــهــاكـات داعش االرهــابــيـة بــحق ا

اضي. العراقي االربعاء ا
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رئيس الـلجـنة الـعربيـة حلقـوق اإلنسـان جلامـعة الدول
الـعـربــيـة ضـيـفه احتـاد الـكـتـاب واألدبـاء االردنـيـ مع
ركـز الوطـني حلقوق مديـر إدارة التـوعيـة والتدريب بـا
ــرازيق بــنـــدوة عن (واقع حــقــوق االنــســان عــيـــسى ا

اإلنسان في األردن).
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أخـرج مع فـتـاة ألثـبت لـلـنـاس أنـني لـست
مثـليًّـا. بالـرغم من أنني أؤمن في قـلبي أن
ـيـول لـيسـت أمـرًا سـيئًـا. لـكـن جزء هـذه ا
مني يـعـتقـد أنـهـا كذلك. وأكـره هـذا اجلزء
مـني). وبـدأ مــيـنـديـز جنــاحه سـنـة 2013
بنشـر أغنـيات عـلى تطبـيقـات فيـديو لفت
انـتــبــاه مــديـر الــفــنـانــ أنــدرو غـيــرلــتـر
وآيالنــد ريــكــوردز زيــغي شــارتــون األمــر
الذي قاده إلى الـتوقيـع مع شركة تـسجيل
ومـــنــذ ذلـك احلـــ انــطـــلـق في مـــشــواره

الفني.

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - حتــدّثت
ية أمـاندا باينز جملـلّة (بيبر) مثلة الـعا ا
عن انهيـارها الـعصبي الـذي حصل مـعها
عـــام 2014 والـــنّــــاجت عن تــــعــــاطـــيــــهـــا
ُـــخـــدّرات بــشـــكـل كـــبــيـــر مـــا ادّى الى ا
كـتـابـتـهـا مـنـشـورات مـثيـرة لـلـجـدل عـلى
حـــســـابـــاتـــهـــا عـــلـى مـــواقع الـــتـــواصل
ــنــشـورات انــهـا االجـتــمـاعـي.ومن هـذه ا
ارسة مثليـة اجلنس وطلبـها من دريك 
اجلــنس مـــعــهــا بـــقــوة ومن ثـمّ اتّــهــمت
والدها باالعتداء علـيها اال انها تراجعت
عن هـذه الــتـصـريــحـات و حــذفـتـهــا بـعـد
ذلك.وقالـت امانـدا لـلـمجـلـة(لـقـد دمّرت كُل
أعمالي التي عملـتها في حياتي من خالل
تـويــتـر وبــالـتّــأكــيـد هــذه لـيــست غـلــطـة
تويتـر بل غلـطتي).واشـارت الى (انها لم
ُــــخـــدّرات مــــنـــذ 4 أعـــوام تـــتــــعــــاطى ا
وسـتــتــابع دراســتـهــا لــتـصــمــيم األزيـاء

اضافة الى عودتها للتمثيل مجددا).
الى ذلك نـفـى فى الـفــنـان الـكــنـدي األصل

?شون مينديز كل الشائعات التي
ــيـة في تـنــاقــلـتــهــا وسـائـل اإلعالم الـعــا
ــاضـيــة حـول اتــهـامه الـفــتـرة األخــيـرة ا
ثلـية اجلنسـية.وأكد ميـنديز (أنه ليس با
مــثــلي اجلــنس في مــقــابــلــته مـع مــجــلـة
(رولـنك سـتـون)الـشـهــيـرة حـيث قـالـوفـقـا
ـوقع الــفن ( أحــيـانًــا أشـعــر أنّه عـلي أن
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ـصــريـة وجّـهت الــفـنــانـة والــراقـصــة ا
جنـوى فـؤاد رسـالـة لـلـفـنـانـة يـسـرا من
خالل مـقــابـلــتـهـا األخــيـرة في بــرنـامج
حـكـايــتك مع دودي  وحـمـلـت الـرسـالـة
في طيـاتـها نـوع من الـعتـاب واحلـسرة
على الصـداقة الـتي كانت بيـنهـما ولكن
الوقت سـرقـهـا.وقالت فـؤاد (أنـهـا كانت
ـواطـنــتـهــا يـسـرا عـلى عالقــة قـويــة 
حيث أنـها دعـمـتهـا في بدايـتـها الـفنـية
وأنتـجت لـهـا فـيلم ألف بـوسـة وبـوسة
ولـكـنـهـا فـوجـئت بـعـدم سـؤالـهـا عـنـهـا
ـا وعـدم اهـتـمــامـهـا بـهـا فـي كـبـرهـا 
جعلـها تـشعـر باأللم والـوجع جتاه هذا
األمر).وأضـافت ( أنـهـا كـانت تـتوقع أن
يسـرا سـتكـون سـنـد لهـا عـندمـا تـصبح
مشهورة وستقوم بترشيحها ألي أدوار
جـيـدة ألنـهـا بــدورهـا جـازفت وأنـتـجت
لـهـا فــيـلم رغم أنــهـا لـيــست راقـصـة أو
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ـصـريـة نـيـلـلي كـر بـاهـتـمـامـهـا دائـماً ـمـثـلـة ا تـتـمـيـز ا
ظـهر اخلـاص بهـا حيث يـختلف تـعلـقة بـا بالـتفاصـيل ا
من دور إلى دور في األعمال الـتي تقـدّمهـا كل عام وهو
ما يسـهم في تمـيّزهـا وتألّـقها.ونـشرت كـر مؤخـرا عبر
صـــفـــحـــتـــهـــا اخلـــاصـــة عـــلى احـــد مـــواقع الـــتـــواصل
اإلجتـماعي صـوراً لـها ظـهـرت فيـها بــلـوك جديـد حيث
إرتدت مالبس سوداء وبنـظرة حادة وطرح مـتابعو كر
تـســاؤالت حــول مــا إذا كــان هـذا هــو لــوك فــيــلم الــفـيل
ناسبات. األزرق 2 أم إنها مجرد إطاللة عادية إلحدى ا
و الفـيل األزرق 2 يضـم فريـق وجنوم اجلـزء األول وهم
ـؤلف أحمـد مراد مع كـر عبد اخملرج مروان حـامد وا

العزيز ونيللي كر وتنضم لهما هند صبري.

مطربة وفي احملصلـة تسببت بخسارة
أمـوالـهـا في هـذا الـعـمل االسـتـعـراضي
الــذي قـــدمــته).وكـــشــفت فـــؤاد عن ســر
خالل احلــلــقــة حــيث اعــتــرفت لــلــمـرة
األولى (أنـهـا لم تـتـزوج مـنذ  18عـامًا
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نـاسبة عايـدت الفنـانة اللـبنانـية ديانـا حداد إينـتها مـيرا 
عــيــد مــيالدهـا وبــلــوغــهـا عــامــهـا الـ11. ونــشـرت عــبـر
صــفـــحـــتـــهــا اخلـــاصـــة عـــلى أحـــد مــواقـع الــتـــواصل
اإلجـتمـاعي مقـطع فـيديـو يـضم مجـمـوعة صـور إلبـنتـها
مـيرا تعـود إلى مـراحل عمـرية مخـتلـفة وعـلقت عـليه(كل
عـام وانتِ فـرحـة عـمـري يـا عــمـري . يـا ضـحـكـة الـبـيت

ـا كـانـوا هـيك. وشــقـيـة الـبـيت يــا مـيـرا مـتل بـعض الــنـاس 
يخـلـيلي يـاكم يـا عمـري وال يحـرمنـي منـكم والله يـعـطيـكم أحلى

ـتابـعون مـع الفـيديـو بشـكل كبـير ايّام بـحيـاتـكم يا رب). وتـفاعل ا
فـفي ح تمنى لهم الكثيـرون الصحة والسعادة أشار آخرون إلى

الشبه الواضح ب ديانا وإبنتها.
و مـيرا هي اإلبنة الصغرى لديانـا حداد من زوجها السابق سهيل 
العبدول أما ابنتها الكبرى فاسمها صوفي وهي تبلغ 22 سنة

جتد الـسعادة واالسـتقـرار مع الشـريك رغم الظروف
ادية الصعبة .رقم احلظ. 8 ا

qL(«

لـقـاء عــائـلي يــجـعـلـك مـطـمــئن الـنــفس وتـبــدأ حـيـاتك
العاطفية بالتحسن واالستقرار.
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ـادة ,ولــكن كـن حـذرا مـن أمـر يــعــوضك احلب عـن ا
يشغلك عن األسرة .
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يـقـف احلظ بـجــانـبك هــذا الـشـهــر فـتــجـري تــغـيـرات
أساسية في مجال األسرة .
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ظرف طار يـجعلك تقصر في مسؤولياتك وواجباتك
االسرية.رقم احلظ.9
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حـيـاتك الـعاطـفـيـة واألسريـة مـسـتقـرة وهـانـئة اال أنك
بحاجة لبعض التأمل و التفكر .
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حـاول أن تـقف بجـانب الشـريك في أمر هـام يتـعرض
له .رقم احلظ.7
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ال تبـخل على نفـسك بالـوقت الالزم لوضع األمور في
نصابها الصحيح .
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ســاعــد صـــديــقك  في الــتــخــلـص من ســلــبــيــاته ألنه
سيكون في أمس احلاجة إليك .
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لديك آمال كـبيرة. جرب أن جتعل مخطـطاتك العظيمة
تتكلل بالنجاح .

Ë«b «

خـبـر سعـيـد كـنت تـنـتـظـره بـفـارغ الـصـبر يـزيل عـنك
القلق واخلوف .
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ــزيــد من احلب عــلــيك ان انت شــخص تــبــحـث عن ا
ا لديك و اال اضعته. تكتفي 
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على
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ــعـــروفــة كـــتــابــاته الــصــحـــفي الــعـــراقي الــســـاخــر ا
بـ(ولـيديات) نعـاه الوسط االعالمي والصـحفي بعد ان

. وت اثرعكة صحية لم تمهله طويالً غيبه ا
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فـي الـــوقت الـــذي نـــتــــابع ونـــشـــاهـــد
وزارات الــثـقــافــة الـعــربــيـة ونــقــابـات
الــفــنــاين وهي تــســتــذكــر رمــوز الــفن
والــثــقـافــة وخــاصــة الــتي رحــلت الى
ــنـــا االخــر وتــقــيم لــهــا جــلــســات عــا
ـنـاسبـة ذكرى ونـدوات ومهـرجـانات 
ـبـادرات رحــيـلـهــا او والدتـهـا وهــذه ا
ـتلـقي الذي يـتابع تكـون مؤثـرة على ا
بـكـل فـخـر واعـتـزاز نـدوات وامـسـيـات
واصــابـيـح تـقــام لــرائــد قــدم عــشـرات
نـجزات الـفنـية والـثقافـية ورفع اسم ا
بـلــده عـالـيــا بـ الــدول الـتي يــنـتـمي
الــيــهــا  ولــكن لالسـف ان في الــعـراق
مـازال الــتـهــمـيش والــنـســيـان لــرمـوز
الــثـــقــافـــة والــفن حــاضـــرا والســبــاب
سنـتعرف عـليهـا من خالل استطالع لـ
( الزمان ) اجرته مع  عدد من الفنان

 . ثقف العراقي وا
طرب جواد محسن قال ( بدون ادنى ا
ـوسـيقـي شك ان الـتهـمـيش لـلرواد ا
ـطـربـ والـعـازفـ هـو ـلـحـنـ وا وا
ــشــهــد الــثــقـافي لــيس جــديــدا عـلى ا
ـقابل نـتابع والفـني في الـعراق وفي ا
ــهـرجـانـات والــفـعـالـيـات كـيف تـقـام ا
الســتــذكــار شـخــصــيــة رائــدة عــربــيـة

يــنـتـمي الحـدى الـدول الــعـربـيـة وهـنـا
يقينا ان الدولة معنية بهذا االمر التي
يــجب ان تــدعم وزارة الـثــقــافـة وحتث
وزيرها وتدعـمه ماديا ومعـنويا القامة
ناسبات بل ويـشمل الدعم نقابة تلك ا
ـســاهـمـة الـفـنــانـ من اجل اقــامـة وا

ناسبات) . ثل تلك ا
 وتقول نائبة نقيب الفنان العراقي
وضوع الفنانة اسيـا كمال ان ( لهذا ا
اهــمـــيــة كـــبــرى بل هـــو من اولــويــات

اكرم عبد اللهآسيا كمال

مـكــان ضـريــحـهـم بـيــنـمــا جنـد ان في
مـصر مـثال تـوجـد اضرحـة لـرواد الفن
كأم كلثوم وعبد احلليم وغيرهم بينما
في الـعـراق يـجـهـلـون اين دفن الـراحل
نــاظم الـــغــزالي او يـــوسف عــمــر وان
وجـدت فـهي مــهـمــشـة وتـدور حــولـهـا
الـقـمـامـة مـثـلمـا يـحـصل بـقـبـر الراحل
ـطربـة سـليم نـاظم الغـزالي وزوجـته ا
مــراد والــلــذين دفــنــا في كــرخ بــغــداد
والــغـريب ان ضــريــحـهــمــا مـهــمــشـان
والنـفايـات حتيط بـهمـا وهذا مـايحزن
الـــفـــنـــانـــ واجلـــمـــهـــور الـــذي احب
واحــتـرم الــغــزالي ومـراد) ويــضـيف (
الــوقت حــان لـنــحــمل وزارة الــثــقــافـة
ونـقـابـة الـفـنـانـ واجلـهـات والـدوائر
ـعـنيـة مـسؤولـيـة احتـرام رمـوز الفن ا
والــثــقــافــة مـن خالل احــتــرام وادامــة
امـاكن اضـرحـتـهم واقـامـة مـهـرجـانات
ونـدوات تـسـتـذكـر مـســيـرتـهم الـفـنـيـة
وهـو امل السـتـمـرار احلـيـاة الـثـقـافـية
طرب والفنـية في العـراق ). واوضح ا
عــبـد الـرحــمن عـلي انه ( لــيس غـريـبـا
ـــعــهــد ــوســـيــقى في ا عـــلى طــلـــبــة ا
ـيـة ان يجـهلـوا تواريخ والدة واالكاد
او رحــــيل رمــــوز الـــفـن وخـــاصــــة من
لحـن وانني سـالت اكثر طربـ وا ا

نــقـــابـــتـــنــا وهـــنـــا البـــد من اجلـــهــات
احلكومـية دعم النـقابة القـامة مثل تلك
ــهـــرجــانــات وبــالــرغـم انــنــا نــســهم ا
ونـــشــارك بـــاقـــامــة نـــدوات وحــوارات
لــروادنــا الـتـي رحـلت وان كــان بــشـكل
محـدود ولكنـنا نحـاول ان نفعـلها ومع
الــدعم احلــكــومي والــوزارة لــلــنــقــابـة
ـــمــثل الــشـــرعي جلــمــيع الـــفــنــانــ ا
نـسـتـطـيع ان نـنـهض ونـعمـل مثـل تلك
الـنـشـاطــات الـتي تـقـدر مــنـجـز وجـهـد
الـراحـلــ من روادنـا خالل مـسـيـرتـهم
ـكن الــفـنــيــة الــطـويــلــة وهــو اقل مــا

ه للراحل . تقد
ــشـروع نـعـم ان من اولــويـاتــنــا هــذا ا
الـذي بـاالمـكـان تـطـويـره لـيـشـمل لـيس
فـــقط فـــنـــاني الـــعــاصـــمـــة بل فـــنــاني
ـطـرب اكـرم احملـافــظـات كـافـة). وقـال ا
عـبـد الـله ( عجـبي عـلى وزارة الـثـقـافة
الـــتـي تـــهـــمش وتـــنــــسى رمـــوز الـــفن
والــثـقــافــة فــكـيـف يـنــسى اول ســفــيـر
لالغنية العراقية الراحل ناظم الغزالي
واليقام لـه ندوه او حفل اسـتذكاري او
مـهـرجـان باسـتـثـنـاء مبـادرات خـجـولة
لـدوائـر ومؤسـسـات فنـيـة والـغريب ان
بـعض مـدراء وزارة الـثـقـافـة يـجـهـلـون
تــواريخ وفـــاة الــرواد بل ويـــجــهــلــون

من طــالـب مـوســيــقى عن تــاريخ والدة
ورحــيل نــاظم الــغــزالي وتــيــقــنت انه
اليعـرف حـتى اسمـاء االغاني وسـيرته
الذاتـية بيـنما في بـاقي الدول العـربية
عـنــدهم رمــوز الـفن والــثــقـافــة تـدرس
ضـمن منـهـاجـهم ونحن النـريـد دروسا
بل نريـد اهتمـام وزارة الثـقافة ونـقابة
عنية بهذه الرموز الفنان والدوائر ا

ا قدموه). الفنية تقديرا 
واكد الشاعر الـغنائي عماد الدراجي (
ان وزارة الــثــقــافــة هي اجلــهـة االولى
عنية باالهتـمام برموز الفن والثقافة ا
ــعـنــيـة من خالل مــتـابــعــة دوائـرهــا ا
ـنـاسـبـة واقـامـة مـهـرجـانـات سـنـويـة 
رحيلـهم كذلك متـابعة اضـرحتهم التي
تـساوت مع الـتـراب مايـصـعب العـثور
عـلـى داللـتــهـا واقــولـهــا شـكــرا لـقــنـاة
الــشـرقــيــة الـتي اســهــمت بــاسـتــذكـار
الـراحــلــة سـلــيـمــة بـاشــا وقـدمت لــهـا
ا لهذه الشخصية مسلسال الئقا تكـر
ــبـدعه نــعم ونـطــالب وسـائل االعالم ا
ايـضا ان تـسـهم باسـتـذكار رمـوز الفن
والثقافة واقامـة برامج وفعاليات تبث

او تـــــذاع او تـــــنــــشـــــر في
وســـــــــائـل االعالم

كافة ).
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ـمثـلة سانـد وائل عبـد العـزيز شـقيـقته ا
بــعـد ـصــريــة يــاسـمــ عــبـد الــعــزيـز  ا
طالقها من زوجـها رجل األعمـال محمد
حالوة. ونـــشــــر وائل عــــبـــر صـــفــــحـــته
اخلــاصــة عــلى أحـــد مــواقع الــتــواصل
اإلجـتــمـاعي صــورة جـمــعـته بــشـقـيــقـته
وعـلّق عـلـيه بـالـقـول: (يـا روحي اجنـحي
وكــــســــري الـــدنــــيــــا إحــــنــــا نــــكــــســـر
مننـكسـرش). وكانت ياسـم قـد أعلنت
مــنـذ أيــام عن إنــفــصــالــهــا عن زوجــهـا
ّ مـنـذ عـام بسـريـة تـامة حـفـاظاً والذي 
على خـصـوصـيـتـهمـا بـحـسب مـا قالت.
وأتى إعالن يـاسـمـ هـذا بـعـد األخـبـار
ّ تـداولـهـا عـن زواج طـلـيـقـهـا من الـتي 
صرية ريهام حجاج دون تأكيد مثلة ا ا

وضوع. ا

ديانا حداد

جنوى فؤاديسرى

وأنـهـا حتب حــيـاتـهــا بـهـذه الــطـريـقـة
وأضــافت أيــضًــا أن ســـبب ابــتــعــادهــا
الفترة األخيرة هو اجـراؤها لعملية في
قـدمــهـا أثـرت عــلى حـركــتـهــا ولـكــنـهـا

تعافت مؤخرًا).
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