
اثبـتت الـدراسـات الـعلـمـيـة والنـفـسـية والـصـحـية ان
ــوســيــقى بــشــكل مــتــواصل من شــانه ان ســمـاع ا
يـعـالج الــعـديـد من االمـراض الــنـفـسـيــة والـعـضـويـة
وانشـأ االطبـاء في مـدن العـالم مسـتـشفـيات خـاصة
ـوسـيـقى واالســتـمـاع الى بـعض ـرضى بــا تـعـالج ا
ـقـطــوعـات بــجـلـســات يـحـددهــا الـطـبــيب اخملـتص ا
ويقـوم بـعض االطـبـاء بـسمـاع مـقـطـوعات مـوسـيـقـية
خاصة لـتكون بـديال عن االدوية اخملدرة الـتي تعطى
للـمـرضى الـذين يـقـومـون بـاجـراء عمـلـيـات جـراحـية
وهكـذا اثـبـتت الـدراسات والـتـجـارب ان للـمـوسـيقى
رضية حتى سحرا رائعا عـلى  احلاالت النفسـية وا
وسيقى ـتحضرة بدأت تسـتخدم ا دن ا ان غالبية ا
ـــهــمــة واالســاســيـــة لــطــلــبــة كــدرس من الــدروس ا
ـدارس وبـكـافـة مـراحـلـهـم ويـقـوم الـطـالب بـالـتـامل ا
واالسترخاء لـيجدد خاليا دمـاغه ليبدع ويـجتهد في
دروسه  وهكذا يثبت اخلـبراء ان للمـوسيقى سحرا
يبث احلـياة ويـقيـنا ان الـعوائل الـعراقـية كانـت ومنذ
زمن لــيس بــقــريـب تــواظب عــلى حــضــور احلــفالت
ؤسـسات التي نـظمـات وا وسـيقيـة التي تـقيـمهـا ا ا
وسيقى  ومع االنفالت االمني التي رافقها تعنى با
ـنـاسـبـة او حـاالت اطالق الـنـار بـشـكل عـشـوائي و
غير مناسبة برزت لنا حاالت نفسية اثرت سلبا على
االطفـال والـشـبـاب وكبـار الـسن اضـافـة الى حاالت
الـصـخب والــفـوضى الـتي اســتـفـحــلت في الـشـارع
ـــوســـيـــقـــيـــة الـــبـــغـــدادي  ومع اعــــادة االمـــاسي ا
للسيمفونية العراقـية بدات العوائل البغدادية تواظب
عـــلى حـــضـــورهـــا بـــشـــكل دوري وهي تـــســـتـــمـــتع
وسيـقى وحرصت وتسـتأنس وتـتامل لـساعات مـع ا
ـــســرح عـــلى اقـــامت حــفالت دائــرة الـــســيـــنــمــا وا
مـوســيــقــيـة  لــفــنـانــ مــخــتـصــ فــاقـامـت حـفالت
ـايــسـتـرو عـلي خـصـاف مـوسـيـقـيـة لــلـمـوسـيـقـار وا
وعازف الـعـود مصـطـفى زاير وبـعـدها  لـلـموسـيـقار
وسيـقية لـتؤكد عازف العـود صادق جعـفر وفرقـته ا

وسيقى  التي تطرد الفوضى ان ا
هي الـتي تــنــشـر احلب والــفـرح
والتالحم ب الـعوائل العـراقية
عمـومـا والـبـغـداديـة خـصـوصا
ـــوســـيــــقى تـــبث لـــتـــؤكــــد ان ا

احلياة.
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ــــطــــرب الــــريــــفي الــــرائــــد يــــصـف ا
عـــبـــداحلـــســ الـالمي نـــفـــسه بـــأنه
(الــعـنـقـود االخـيـر من مـطـربي الـريف
الـعــراقـيــ االصالء) مـوضــحـا خالل
حـلوله ضـيـفا عـلى (الـزمان) (ان رواد
االغنية الريفـية رحلوا عن هذه الدنيا
ـــطــــرب فـــرج ولم يــــبـــقى ســــواي وا
وهاب).ومع مبدع (يابو اطباع حلوة)

كان هذا احلوار:
{ لنبدأ من جديدك?

- قـــــريـــــبــــــا اســـــجل خــــــمس اغـــــان
فـولـكــلـوريـة وخـمــسـة مـواويل ضـمن
جلسة ريـفية اذاعية اعـيد فيها اغاني
ــاضي  لــيــتم ســبــعــيــنــات الـــقــرن ا
تصـويرها فـيمـا بعد.وكـنت قبل ثالثة
اشـهر صـورت اغنـيتـ االولى هي(يا
بـــو زلف) كـــلــمــات كـــاظم اســمـــاعــيل
واحلـان حـسـ الـسـعـدي واغـنـيـسـة
ة بيا عـيون الغزال) كلـمات بشير (ر
العـبودي واحلـان جعـفر اخلـفاف.و
بـثهـما تـلفـزيونـيا وحـصدتـا مشـاهدة

جيدة.
{ كم اغنية في مسيرتك الفنية?
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- لدي  300أغنية اذاعيـة  قسم منها
مصور ومذاع عربيا.

{ حدد لنا اشهر اغنياتك?
- من اشـــهــــر اغـــنــــيـــاتـي (اي والـــله
مـشـتـاكـ يـا سالمـة) و(يـابـو اطـبـاع
حـلـوة) فـضـال عـلى اغـنــيـة (عـلى الي
ســــافـــروا) والــــتي القت رواجــــا بـــ

ستمع في الوطن العربي. ا
{ لـنــعـد اليــام طـفــولـتك ونــسـتـرجـع بـدايـة

عشقك للغناء?
- فـي طـفـولـتي كـنـا نـسـكن في بـيـوت
ط بالكـرادة بالقرب من مـرقد السيد
ادريس وحيـنها جـلب والدي (راديو)
وبـجـانـبه بـطـاريـة كـبـيـرة لـتـشـغـيـله
وكـــــنـت اســـــتـــــمع مـــــنـه الى اغـــــاني
حــضــيــري أبـــو عــزيــز وداخل حــسن
فـجـذب انـتـباهي هـذا الـلـون اجلـميل
كــــمـــــا كــــانـت هــــنـــــاك مـــــنــــاســـــبــــة
تسمى(الـكسلـة) خاللها يجـلبون قرب
مــرقــد الــســيــد ادريس فــرق اجلــوبي
ـربـعـات فكـنت اسـتـمع لـهم واغني وا
معـهم.وعندمـا جاء الـزعيم عبـدالكر
قاسم الى احلكم وقال (ال صـريفة بعد
اليوم) واعطانا دارا في مدينة الثورة
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صري عـمرو سعـد جتربته مـثل ا يخـوض ا
ه مـقـدمـة الــغـنـائـيــة األولى من خالل تـقــد
مـــــــســــــلـــــــسـل بـــــــركــــــة والـــــــذي يـــــــقــــــوم
ـسـلـسل مـن بـطـولة هـالـة صـدقي بـبـطـولـته.ا
كمـال أبـوريـة مـحـمد لـطـفي هـنـادي مـهـنا
أحــمــد حالوة مــحــمــد غــنــيم ومن تــألــيف
مــحـمــد الـشــواف وإخـراج  مــحـمــود كـر
وطـارق رفـعت. وقـد إنـتـهى سـعـد أيضـاً من
تصـوير فيلم حملـة فرعون من بطولة روبي
ــغـني مـحـمــد لـطـفي رامـز مـحــمـود عـبـد ا
ــيـرغــني مــايك تــايــسـون أمــيـر حــمــدي ا
سـوزان جنم الـدين من تـألـيف كـر حـسن

بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

قـال لي (الـيـوم عنـدي حـفـلة مع داخل
حـسن في مـديـنـة الثـورة  تـعـال غني
مع داخـل)اخــذني مــعه لـــيــشــجــعــني
وليتـكأ علي في الـوقت نفسه النه كان
كـفــيـفــاً كـمــا ذكـرت وكــانت هـذه اول
حـفــلــة لي مع داخل بــعـدهــا تــعـرفت
على ناصر حكيم وعندما سمع غنائي
قـــال لـي(اريـــدك مــــعي في حــــفالتي)
ــا ان داخل حـسـن ونـاصـر حــكـيم و
كـانـا يـقـيـمـان حـفالتـهـمـا كل خـمـيس
كـــنت اقـع في حـــيـــرة من امـــري فـــكل

واحد منهما يقول لي (اريدك معي).
{ وكيف انتميت الى مطربي االذاعة?

ـاضي  - في ســبــعـيــنــات الــقــرن ا
االعالن فـي االذاعـــــة عـن اخـــــتــــــبـــــار
فاخـتبـرنا في اليـوم نفسه للـمطـرب 
ــطــرب ســعــدون جـابــر ضــمن انــا وا
 202 مــــتـــقــــدمــــ ولم يــــنــــجح في
االخــتـبــار ســواي وســعــدون. وكـانت
: روحي جلنـة االختبـار تضم الفـنان
اخلــمــاش وخــضــر الــيــاس ومــحــمـد
جـــواد امــوري وطـــالب الــقـــره غــولي
تـقدم الى هذه وكـان ا ومحـمد نوشي
اللجنة ال يحصل على موافقتها ان لم

كــان عـمــري انـذاك  13عــامـا وهــنـاك
كـــانت احلـــفالت تــقـــام في الـــشــوارع
ويــغــني فــيــهــا داخل حــسـن ونــاصـر
حكـيم فـكنت اذهب الى هـذه احلفالت
واقف مـتـفـرجا حـالي حـال اجلـمـهور
وعـنــدمــا ارجع الى الــبـيـت اقف امـام
ـثــبــتــة عــلى الــدوالب واغـني ــرآة ا ا
مقـلدا لهم.وفي هـذا الوقت كنت اداوم
درسة مسائية وفي الصباح اشتغل
في مــعــمـل لــلــعـطــور فـي الــشــورجـة
وكـثـيـرا ما كـنت اغـني امـام االصـدقاء
واالقـارب وبـدأت اشـتـهـر عـبـر الـغـنـاء
ــنـــاســبــات بـــاحلــفالت اخلـــاصــة وا
فـنجحـت شعـبيا. وفـي كثيـر من االيام
وبعد انتهاء دوامي في معمل العطور
في الـشـورجـة كـنـت اعـبـر عـلى جـسـر
االحـرار باجتـاه الصـاحلـية حـيث كان
هـنـاك مقـهى االذاعـة يـجـلس فيه رواد
الـغــنـاء الـعــراقي وانـا شـاب صــغـيـر
قـهى وانظـر اليـهم  وكان اقف امـام ا
ــقـهى عــازفـ مــكـفــوفـ بـ رواد ا

ذهـبت يومـا عـلى احدهـم وكان يـعزف
الــعـــود وقـــلت لـه (انـــا اغــنـي) فـــقــال
لي(دعـني اسـمـعك) وبـعـد ان سـمـعني

ـعـنى الكـلـمة.وحـينـها يـكن مـطربـنا 
وجـدت عــمـالـقــة الـغـنــاء الـريـفي وكل
منـهم لـديه لونه اخلـاص به  وعنـدما
ــحـــمــد نـــوشي ويــاســ الــتــقـــيت 
الـراوي قـاال لي (انت جنـحـت شـعـبـيا
وفي االذاعة لهذا يجب ان يكون لديك
ــيـزك عن غــيـرك) فـمــزجت بـ لـون 
عـبـداجلبـار الـدراجي وسـعـدي احللي

مكوناً لوناً خاصاً بي جنحت فيه. 
{ بـرأيك هل حافـظت االغنـيـة الريـفيـة على
مـــكــانــتـــهــا في ايـــامــنــا هـــذه وسط مــوجــة

االغنيات السريعة?
اجل فبـرغم الوضع احلالي وانـتشار
االغــاني الـهــابــطـة حــافــظت االغـنــيـة
الـريـفـيــة عـلى مـكـانــتـهـا بـرغم رحـيل
مـعـظم روادهــا. وهـنـاك مــطـربـون من
ـن جنــحــوا في االجــيـــال الالحــقــة 
الــغـــنــاء الـــريــفي كـــرعــد الـــنــاصــري
ويـونس الــعـبـودي ومــحـمـد الــسـامـر
ــطــربــ الــشـبــاب يــعــجــبــني ومـن ا
صــوت مـحــمـد عــبـداجلــبـار وحــسـ
غـــزال والبــد ان اشـــيـــر هـــنــا الى ان
ـــطـــرب قـــاسم الـــســـلـــطـــان صـــوت ا

يعجبني كثيرا.
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ــطــربــة أصــالــة مــســاء االربــعــاء طــرحت  ا
ـاضـي أحـدث أعمـالـهـا الـفـنـيـة وهـو كـلـيب ا
(بنـت أكابـر)  عـبـر حـسابـاتـهـا عـلى مواقع
التـواصل االجتـماعي.نشـرت أصالة بـوستر
األغـنية .وكـانت أصـالة قد كـشفت فـى بداية
ـاضي عن أغـنــيـة جـديـدة لـهـا شـهـر آذار ا
بــاسـم (بــنت أكـــابـــر) وهي األغــنـــيـــة الــتي
صورتـها لتكون فيديو كليب ونشرت الفديو
الدعـائي األغنـية عـبر (يوتـيوب) وصـفحـاتها
اخملـتلـفـة على مـواقع الـتواصل االجـتـماعي

وقالت إنه سيكون متاحًا قريبًا.
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ــســاعــد فـي كــلــيــة الـــتــربــيــة أســتــاذ الـــتــاريخ اإلسالمـي ا
األساسية بـجامعة واسط ضيفه البيت الثقافي في الصويرة
كتبة العامة في الصويرة بندوة عنوانها (حب بالتعـاون مع ا
صلحة العامة في فكر الزعيم عبد الكر قاسم). العراق وا
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االديب والــــنـــاشط الـــعـــراقي رافق
ان الطفل العراقي حلضور وفد بر
ــان الـعـربي لــلـطـفل اجـتــمـاع الـبـر
ــنـعـقـد في الـشــارقـة لـلـمــــدة من ا
 9-10 نـيــسـان اجلــاري وافـتــتـحه

ام عام اجلامعة العربية احمد ابو الغيط.
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الـوكـيـل االقـدم لـوزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـارالـعـراقـيـة
ـاضي فـعـالـيـات اخـتـتـام مـهـرجـان الـنـهج حـضـر الـثـالثـاء ا
الـسـيـنمـائي الـدولي اخلـامس الـذي أقـامـته مجـمـوعـة قـنوات

كربالء الفضائية.
WLOŠ— ÕU³

كـاتب الـسـيـنـاريـو الـعـراقي حـصد
ــهــرجــان جــائــزة جلـــنــة حتــكــيم ا
اجلــامــعي الــثــاني لــلــســيــنــمــا في
محافظة بابل عن فلم (دكة بدكة).
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ــتـخـصص في الـتـاريـخ ضـيـفه مـنـتـدى الـبـاحث األمـريـكي ا
ـحـاضرة عن الـفِـكْـرِ العـربيّ في الـعـاصمـة االردنـيـة عمـان 
ـتــحف اإلسالمي في (الـنــقـوش الــعـربــيــة الـتــاريـخــيــة في ا

سجد األقصى). ا
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الباحث االردني ضيـفته اجلمعـية الفلـسفية األردنـية الثالثاء
حاضـرة حول (الـفلسـفة الـظاهراتـية) في مـقرها ـاضي   ا

. بجبل احلس
 ‘dÞ_« …Ëd

مثلة السورية حصدت جائزة جلنة التحكيم للنقاد الشباب ا
الــدولـيــة ضــمن مــهـرجــان شــرم الـشــيخ الــدولي لــلـمــسـرح
ــونـودرامــا (الــيـوم الـشــبــابي بــدورته الـرابــعــة عن عــرض ا

األخير).
 WŠULÝ ‰Ë—U

ـطـربـة الـلـبـنـانـيــة تـسـتـعـد القـامـة حـفل في مـصـر يـوم 19 ا
نـارة.وعنه قالت (يـشرفني أن نيسـان اجلاري على مـسرح ا
أضـيف الـفنـان الـكـبـيـر عـبد احلـلـيم حـافظ عن طـريق تـقـنـية

الهولوكرام لتقد أغنيات مشتركة معه).
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ـا فيـها سـوف تكـون قادر عـلى حل مشـاكل صعـبة 
العائلية بنجاح.
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يـجد الـناس فـيك طاقـة وسـحر ال يـقاوم. أمـعن النـظر
شروع اجلديد. في كل تفاصيل ا

Ê«eO*«

 يـوم جـيد نـظـرا حلـسن احلـظ . أنت بـحـاجة لـبـعض
التأمل و التفكر.
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اسـتغل إعـجـاب احملـيطـ بك و بـرهن وجهـة نـظرك .
إنك مرح وحسّاس.

»dIF «

جتـنب التـبذيـر النه قـد ياتي يـوم قد ال يـكون لـديك ما
ال حتى بالنسبة لألساسيات. يكفي من ا
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 تملك الكثير من الطاقة اآلسرة . ال تصرف انتباهك
بسهولة عن األمور احمليطة بك . 
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تـبـقي عـواطـفك سـرا ال تـدع أي شـخص يـلـعب عـلى
نقاط الضعف الطبيعية اخلاصة بك.
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ال تـتفـاجأ إذا كـنت مـحاطـاً من قبل االصـدقاء الـيوم.
رقم احلظ.24

Íb'«

ال تكن مـهذب جداً. لديك آمال كبيرة. جرب أن جتعل
مخططاتك تتكلل بالنجاح .
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ــفـاجـأة صــديق أو لـعـمل الـيــوم مـنـاسب لــلـتـخــطـيط 
. رقم احلظ.3 إحسان سراً
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ــزيــد من احلب عــلــيك ان انت شــخص تــبــحـث عن ا
ا لديك و اال اضعته . تكتفي 
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عــلى صــعـيــد الــعـمـل جتـد ان األمــور ســتـتــوافق مع
تنبؤاتك لذا بادر الى تطبيق خطتك اليوم .

 u(«
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حـــــاول ربط الـــــكـــــلـــــمــــات
شتركة مع بعضها والتي ا
تــــــــدور مـع اجتـــــــاه دوران
السـهم لتحـصل على الربط

الصحيح للكلمات:
1-مدينة يابانية
2-مدينة سعودية

3-ينتسب لدولة افريقية
4-اخلطهم

5-دولة افريقية
6-عالمة تظهر على الوجه

7-زعيم افريقي
8-سلسلة جبال اوربية.
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أمــا مـشــاركــاته في الــعـمـل الـدرامي
فـتـجـاوزت   200مـسـلــسل بـدءاً من
ـاضي وانـتـهاء سـبـعـينـيـات الـقـرن ا
بـــالـــعـــام احلـــالي الـــذي انـــتـــهى من
تــصــويــر مــســلــسل حــكــايــتـي الـذي
ســــيـــــعــــرض فـي مــــوسـم رمــــضــــان
ــســلـسـالت الـتي ــقــبل.ومن أبــرز ا ا
شـارك فــيــهـا هي: احلب أقــوى وأبـو
الـقاسم الـطـنـبـوري وإخـوانه وعيش
أيـامك وعـيب يــا دكـتـور والـنـاس في

كفر عسكر وحسن مدندش.

والــفـنــانـ حــسـبــمـا قــال في إحـدى
مـقـابالته في ذلك الـوقت بـعـد عرض
.فتدخلت نقابة مسلسله رمضان كر
ــمـثـلــ عن طـريـق الـنـقــيب أشـرف ا
زكي الــذي أقــنع اجلــنـدي بــالــعـودة

مرة أخرى.
ــسـلـسالت وشـارك فـي الـكـثــيـر من ا
ــسـرحـيـة الــتـلـفــزيـونـيــة واألعـمـال ا
والسـينـمائيـة ففـفي السـينـما شارك
فـي أكــــــــثـــــــــر من  100عـــــــــمـل  من
أبـرزهـا:الـفـريـسـة والـتـوت والـنـبـوت
ومــدام شالطــة والـبــنــات واجملــهـول
يـنـاء ونـقولك والـطوفـان وجـبـابـرة ا
وال تـزعــلش وعــنـئــوب الـدم واألقـدار
غنواتي الدامية وحـدوتة مصريـة وا

وشفيقة ومتولي واللص احملترم.
ولم يـتـوقف عـن الـعـمل أبـداً  فـأبـدع
في العديد من األفالم السينمائية في
الــســنـوات الــعــشـرة األخــيــرة مـنــهـا
الـطـيـارة وهـروب اضـطـراري والـقـرد
بــيــتـكــلم وســاعــة ونص وعـصــافــيـر

النيل .
وشـــارك اجلـــنـــدي في الـــكـــثـــيـــر من
ـســرحـيـات مـنـهـا بــحـبك يـا مـجـرم ا
ـلـيم بأربـعة وزواج وست احلسن وا
البـنات وعـصفـور عقـله طار وعـلشان
خـاطـر عـيـونك والـبـرنـسـيـسـة وإنـها
حــقًـــا عــائـــلــة مـــحــتـــرمــة ومـــدرســة

شاغب ومحدش يقدر عليهم. ا

إلى مـهـنـته الـتي كـان يـتـطـلع إلـيـها
الـتـمـثـيل. كـمـا كـان يـشـتـهـر بصـوته
الـــعــذب وكــثــيــراً مـــا قــدم مــشــاهــد
غنـائيـة من خالل أدواره اخملتـلفة.ثم
تزوج من ضـحى حـسن الـتي أجنبت
لـه ثالث بـــنـــات وابـــنـــاً واحـــداً هـــو
اخملرج أحـمد اجلـنـدي. تعـاطف معه
كل مـحبـيه بـعـد أن مـاتت زوجته في
حــادث حــريق عــام   2001 بــعــدهــا
تــزوج من الـفــنـانــة عـبــلـة كــامل عـام
 2003لكن لم يستمـر زواجهما ألكثر
من عام وانتهى باالنفصال.فتزوج
مـرة أخرى من هـيـام اسـمـاعيل وهي

مثل جمال اسماعيل. ابنة ا
كانت بداياته الـفنيةعـبر أدوار ثانية
صغيرة ومشاهد قليلة وكانت بداية
صـعود جنـمه فـي عام  1979عـنـدما
مـثل في مـسرحـيـة (إنـهـا حقـاً عـائـلة
ـهـندس مـحتـرمـة) مع الـفـنان فـؤاد ا
ومن ثم (دمـوع في عـيـون وقـحة) مع
الـنـجم عـادل إمـام.وأحلـقـهـا بـظـهـور
قـوي في مـسـلـسل (الـشـهـد والـدموع
)الــــــذي مـــــثـل فــــــيــــــهـــــا دورَي األب
واالبن.وفي عام 1990أصدر ألـبـوماً
غـنـائـيـاً بـاسم فـنـان فـقـيـر إال أنه لم
يـــســتـــثــمـــر في ذلك اجملـــال.في عــام
 2017صــدم جــمــهـوره عــنــدمــا قـرر
االعـتـزال بـعـد أن شـعـر بـأن األجـواء
في الـــوسط الــفـــني ال حتــتـــرم الــفن

ومهتما بـحياته الشخـصية وخاصة
بــعـد وفــاة زوجــته األولى فـي حـريق
ـنزلـه. وهذه نـبذة عن حـياته اندلع 
الـشـخـصـيـة ومـسـيـرته الـفـنـيـة وفـقا

لتقرير للبي بي سي: 
لم تــكن حـيــاته في بـدايــاتـهـا ســهـلـة
عـلى اإلطـالق فـقـد درس فـي مـدرسـة
الـصنـايع وتـخرج فـي قسم الـنـسيج
ليعمل الحـقاً في أحد معـامل النسيج
ـعهـد الـعالي في الـبالد.ثم التـحق بـا
للسينـما وتخرج فيه عام  1967لكنه
لم يبدأ بالعمل الـفني مباشرة بسبب
ظـــــروف حــــرب  1967بـــ الـــعـــرب
وإسـرائـيل وظل في صـفـوف الـقـوات
سلحـة مدة سبع سنوات في سالح ا
الطيران.وبعـد أن انتهت احلرب عاد
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ـمثل اضي  ا ـوت اخلمـيس ا غيب ا
صري محمود حس اجلندي أحد ا
جنـوم السـيـنمـا الـعـربيـة عن عـمر
نـــــاهــــز  74عـــــامــــاً فـي أحــــد
مستشفـيات مدينة  6أكتوبر
إثــر وعـكــة صـحــيــة لم تـدم
أكـثـر مـن عـشـرة أيـام و
تــــشـــيـــيع جـــثــــمـــانه في
مـسـقط رأسه في مـديـنة
البحيـرة.وكان اجلندي
قد انـتهى من تـصوير
آخـــر عــــمل درامي له
في مسلسل حكايتي
ـــرتـــقب عـــرضه في ا
قبل. موسم رمضان ا
تــــــرك اجلـــــنــــــدي ابن
مـديـنـة الـبـحـيـرة في
دلــــتـــا مــــصـــر-1945
 2019 إرثاً فنياً غنياً
في مـجـاالت الـسـيـنـمـا
سرح والدراما العربية وا

وكــان اجلـــمــهــور
مـــتــــعـــاطـــفـــاً مـــعه

مـــتـــابـــعـــيــهـــا عـــلى  أحـــد مـــواقع
الــــتــــواصل االجــــتـــمــــاعي إلى 20
مـــلـــيـــون مــتـــابـع عــبـــر مـــشـــاركــة
قـطع فيديو تـظهر فيه جمهـورها 
وهي تـرتدي شـورتاً قـصيـراً وتوب
مـثــيـرة وهي تــرقص وتـقــفـز  عـلى
رمــال شـاطئ بـحـري بـفـرح وعـلـقت
عــــلــــيه (أشــــكــــركـم عــــلى كـل هـــذا
احلب).وتـستـعـد لـلـمـشـاركـة قـريـباً
في احلـمــلــة الـدعــائــيـة لــفــيـلــمــهـا
اجلديـد (بهارات) إلى جـانب النجم
قرر طرحه الشهـير سلمان خـان وا

قبل. في حزيران ا

سـكــوت ديـسك وحـبــيـبــته عـارضـة
األزيـاء األمريـكـية  صـوفـيا ريـتشي
ـراتــ عـلى وفـاق تـام ويــبـدو ان ا
رغم انه قـــيـل ان كــورتـــنـي حتــاول
اثارة غيرتها عبر نشر صور مثيرة
لـــهـــا مع ســـكــوت اال ان ذلـك االمــر
مجـرد اشاعة اذ ان صـوفيا ال زالت
تــرافـق الــعـــائــلــة فـي كل الــرحالت
وكـورتــني ال تــمــانع اقـتــرابــهـا من
اوالدهـا ال بالـعكس فـهمـا تتـرافقان
وقـع الفن. في عـدة مـشـاريع وفـقـا 
الـى ذلك احـتـفـلت جنــمـة بـولـيـوود
الـشـهـيـرة  كـاتـريـنـا كـيف بـوصـول

بــــــاخلـــــوف والـــــذعــــــر .  وكـــــانت
جـوهـانـسـون قد حـلت ضـيـفـة على
الــــبــــرنــــامـج إلى جــــانب أبــــطــــال
مــسـلــسل جــديــد تــشـاريك فــيه من
ـــمـــثل أجـل الـــتـــرويج لـه مـــنـــهم ا
ـمـثل مـارك كــريس هـيـمـســورث وا

مثل كريس إيفانز. روفالو وا
عـلى صـعــيـد آخـر احـتــفـلت جنـمـة
تــــلــــفــــزيـــــون الــــواقع  كـــــورتــــني
كـارداشــيـان بــعـيـد مــيالدهـا الـ40
مُـــبــكـــرًا وتــوجـــهت في رحـــلــة مع
أطفالها الثالثة مـيسون بينيلوب
وراين ورافـقـهم حـبـيـبـهـا الـسابق

{ لـوس اجنــلـوس –
وكــــــاالت - تــــــعــــــرضت
ــمـــثــلـــة األمــريــكـــيــة ســـكــارلــيت ا
جـــوهــانـــســـون لـــهــجـــوم من قـــبل
ـشـاهـيـر (الـبـابـاراتزي) مـصـوري ا
الــذين يـالحــقـــونــهـــا بــشـــدة بــعــد
ظهورها في برنـامج (جيمي كيميل
اليف).فعـندما كـانت تغادر اسـتديو
جـــيــمي كـــيـــمــيـل جتــمّـع حــولـــهــا
ـصورين استـطاعوا مجـموعة من ا
ان يــتـخـطـوا احلـرس اخلـاص بـهـا
لدرجـة جعـلتهـا تلـجأ لشـرطة لوس
أجنـلـوس حلـمـايـتهـا النـهـا شـعرت
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