
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

هيفاء وهبي

vD ²ð s¹dOý

…b¼UA  ÊuOK*«

WŽbš V(UÐ

ÿUJŽ w  »d(« W×z«— ÂÒbIð qO¦L²K  WOMÞu « W dH «

∫—ËcM UÐ ÎUÞU×  ö*« bMŽ t²Ý«—œ d Òc² ¹ bL×  r UÝ

ÊU e «–  …d¼UI «

صرية تخـطت أغنية احلب خدعة للمطربة ا
لـيون مـشـاهدة عـبر شيـرين عـبد الـوهـاب ا
قنـاتـها الـرسـمـية عـلى يـوتيـوب بـعد 6 أيـام
على طـرحها. األغـنية من كـلمات األمـير عبد
الـرحمن بن مساعد أحلان صادق الشاعر
تـوزيع ولــيـد فـايـد هـنـدســة صـوتـيـة مـحـمـد
فـتحي مكس وماسـتر أميـر محروس. وكان
ألــبـوم (نـسـاي) هـو آخـر ألــبـومـات شـيـرين
ـاضي وضم والـذي طـرحـته أواخـر الـعام ا
12 أغـنية أبرزهـا لواني حبه جـنة كداب

أبو الرجالة. كما قدّمت شيرين تتر يا بتفكر
ـسـلــسل خـمــسـة ونص والـذي يــا بـتـحـس 

اضي. عرض في رمضان ا
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اضي أغنيته اجلديدة طرب السوري طرح االربعاء ا ا
بعد ان وسيقية (ورد البستان) على احد التطبيقات ا
طـرح مـؤخــرا فـيـديـو كـلـيب اغــنـيـة (حب حب) كـلـمـات

. قصي باسل واحلان معتز ام
VOD)« qÝUÐ

اخملــرج الــسـوري يــســتــعــد الخــراج مــسـلــسل (ارس
الـقــدس) تــألـيف حــسن م يــوسف ويــتـنــاول مـســيـرة

طران هيالريون كابوتشي . ا
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ي االردني حتدث عن كتاب (كراهية اإلسالم) االكـاد
ترجم فـخري صالح في ندوة لرابـطة الكتاب للـناقد وا

اضي في عمان. اقيمت الثالثاء ا

عانت منه قبل نحـو شهرين نافية (كل
رض الـكبد مـا أشيع حـول إصابـتهـا 
أو الــــســـرطــــان).وأضـــافت وهــــبي في
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات
تـــلــفـــزيــونــيـــة لــهــا
قــائـــلــة: (مـن قــالــوا
إننـي أصبت بـالكـبد
والسرطان هذا غير
صحيح والله يعلم)
مبينة أنها (أصيبت
بفـيروس تـسبب في
ارتـــــــفــــــــاع درجـــــــة
حـــرارتــــهـــا بـــشـــكل
كبـير وعنـدما بدأت
بــتـنــاول الـعالج في
ــــــنـــــــزل لـم يــــــأت ا
بــنــتــيــجــة) حــسب

موقع دنيا الوطن.
وتــابــعـت: (عــنــدمــا
ارتـــفــــعـت احلـــرارة
كـــــــان ال مــــــفــــــر من
الذهاب لـلمسـتشفى

لتلقي العالج).
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ــطــربـة الــلـبــنــانـيــة هـيــفـاء حتـدثت ا
وهبي للمرة األولى عن مرضها الذي
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صريـة سوسن بدر ضـيفة مـثلـة ا حلت ا
على برنامج صـاحبة السـعادة مع إسعاد
يونس وحتـدثت خالل اللـقاء عن الـكثـير
من األمـــــور الــــتـي مــــرت فـــــيــــهـــــا خالل

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - أعـلن
ي فوكس النـجمـان األمريـكيان جـا
ــز غـن انــفــصــالــهــمــا وكـــيــتي هــو
رسـمـياً بـعـد قـصـة حب دامت ألكـثر

من ست سنوات.
ز ـقـربـ من هـو وقـد صـرح أحـد ا

ــغـــنــيــة بــعـــد أن شــوهــد بـــرفــقـــة ا
األمـريكـيـة الـعـشريـنـيـة سـيال فافي

في لوس أجنلوس األميركية.
ز يـذكر أن آخـر ظـهور لـلـثنـائي هـو
وفوكس كان على السجادة احلمراء

في (ميت كاال) في نيويورك.
الى ذلك الـــــتــــقــــطـت عــــدســــات
ـشاهير(الـباباراتزي) كاميرات ا
ـــيــة صــوراً لـــلـــعـــارضــة الـــعـــا
بـرفـقة الـشـهـيـرة جـيـجي حـديد 
حـبـيـبهـا اجلـديـد جنم تـلـفـزيون
الـــواقع تـــايـــلـــر كـــامـــيــرون في
نـيـويـورك.الـثـنـائي اجلـديـد كـان
يتنـاول العشـاء برفقـة األصدقاء
ـــضــرب بــيـــنـــهم العـــبـــة كـــرة ا
الـــــشــــــهــــــيــــــرة ســــــيــــــريــــــنـــــا
ويليـامز.وشوهـدت جيجي وهي
ــطـعم تــعـانق األصــدقــاء أمـام ا
وإلى جـانـبـها حـبـيـبـهـا اجلـديد
الــوســيم. جــيــجي حــديـد كــانت

 كل شيء يـسـيـر بــصـورة أصحّ وأفـضل في الـعـمل
كما في حياتك الشخصية .
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ــشــاغب وتــمــثل خــطـراً عــلى اســتــقـرار أنت مــثـال ا
هني الذي تعمل فيه . احمليط ا
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ــشـاكل الـزوجــيـة ال تـكن  إحـذر الــيـوم من حـدوث ا
منعزالً وافتح قلبك للحبيب من جديد.
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زيـد من عـلـيك أن تـخرج مـن أجـواء العـمـل وتعـطـي ا
الوقت للحبيب وتهتم به .
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 قــد يـطــرأ أمـر مـا يــنـذر وضــعك الـصــحي بــاخلـطـر
. ستد ويبقيك في حال من القلق ا

¡«“u'«

 ال تــثـر أي خـالف وانـســحب من أي نــزاع قـد يــوتـر
أعصابك.رقم احلظ.8
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َن فــقـدت االتـصـال الـظــروف مالئـمـة لـك لالتـصـال 
بهم أو بأصدقاء جدد.
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 قد يعترض أحدهم على مشاريعك ويعرقل خطواتك
ما يؤثر سلباً في ثقتك بالنفس.
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 تــشـعـر أنّ احلـبـيب يــفـرض عـلـيك أمـوراً ال حتب أن
تنفذها لكنك تعده بنفيذها.
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 كن أكثـر لباقة في طريـقة كالمك مع احلبيب وخطط
لقضاء أمسية رومانسية معه.
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 إياك واالستـسالم للـيأس أمام الـتنـاقص البطيء في
. فقدان الوزن عليك الصبر قليالً
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تورم في القـدم  يثـير قلقك ويـزعجك وهو ناجت من
كثرة الوقوف في العمل.
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
افـــقـــيــــا فـــقط ضــــمن خـــانـــات
الـدوائــر حتــصل عــلى الـكــلــمـة

طلوبة: ا
(ملحن عربي راحل):

1- لقب يطلق على االجانب
2- العافية البدنية
3- نقيض فصحى
4- اسم لزعيم نازي

5- يبدأ
نزل 6- ا

7- معدن ثم
8- عاصمة اسيوية
9- من احلمضيات

10- الفرار
11-ونقيض لينة

12- وسيلة نقل جماعي
13- عاصمة عربية

ـركـز الـثـقافي اخملرج الـعـراقي ضـيـفه امس الـسبت ا
في االحتاد الـعام لـالذاعيـ والتـلفـزيونـي الـعراقـي

مع عرض فيلمه  القصير ( أماني ) .

طـرب العراقي ضيفه مؤخرا منتدى(بيس بغداد) في ا
امـسـيـة غـنـائـية اقـيـمت بـالـتـعـاون مع مـديـر ورشة دار

الفن للموسيقى عبد محمود عبدالنبي.

الباحثة العراقية صدر لها عن شركة العارف للمطبوعات
كتـاب بعـنوان (الـعالمة الـسيـد محـمد بـحر الـعلـوم رحمه
اللـه وأثر الـذاكرة احلـسـية فـي ديوانه - حـصـاد الغـربة)

وهو في االصل رسالة ماجستير للغزالي .

ي االردني ضـيفته اجلمعـية الفلسـفية األردنية االكاد
في محـاضرة علمية فلـسفية حول (سيـناريوهات نهاية

الكون).
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االخـصـائي في الـطب الـنـفـسي
واالديـب الـــــعــــــراقي صــــــدر له
كـــتـــاب من تـــرجـــمــتـه واعــداده
بـعنوان(من اغتال أميرة القلوب
:ديـــانـــا? أســرار تـــكــشف ألول
مـرة وصــور ووثـائق جــديـدة) وقـدم لــلـكـتــاب الـدكـتـور

احمد عبداجمليد.

جيجي حديد

ــديـنــة الــطـائف من الــسـعــوديـة 
خالل وزارة الـثــقــافـة والــسـيــاحـة

واآلثار.. و تـكليـفنا
مـن قــــبل الــــدكــــتــــور
أحــمـد حــسن مـوسى
مـــديــر عـــام الـــدائــرة
باالستعداد للمشاركة
وباشرنا فعال بإجراء
الــــتــــمـــاريـن بـــشــــكل
مــــكــــثـف صــــبــــاحــــآً
ومـساءآ لـتـقـد عمل
مـــتــــقن وفق جــــمـــيع
ـقــايـيس الــفـنــيـة و ا
ــسـرح ـا يــلــيق بــا
ـــلــتــزم و الــعـــراقي ا
الــــذي يـــنــــظــــر الـــيه
محيـطنا الـعربي بكل

احترام).
سـرحـية وعن فـكـرة ا
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تـسـتعـد الـفرقـة الوطـنـية لـلـتمـثيل
للمشاركة فـي مهرجان سوق عكاظ
الـفـني الـشامل فـي مديـنـة الـطائف
ـســرحــيــة (رائــحـة الــســعــوديــة 
حـــــرب) مــــــن تـــــألــــــيف يــــــوسف
البحري و مثـال غاز وإخراج عماد
مــحـمــد وانـتــاج دائــرة الـســيـنــمـا

سرح . وا
ــســرحــيــة مــأخــوذة عن روايــة وا
الـكـاتب الـفـلــسـطـيـني أكـرم مـسـلم
: عــبـد الــســتـار بــطــولـة الــفــنـانــ
الــبــصـري و بــشــرى اســمــاعـيل و

أمير إحسان..
ــشــاركــة في هــذا وعن طـــبــيــعــة ا
ــهـــرجــان حتــدث اخملـــرج عــمــاد ا
قائآلً (وجهت لنا الدعوة للمشاركة
في مـهــرجــان سـوق عــكـاظ الــفـني
ــمـــلــكــة الـــعــربــيــة الــشــامـل في ا

ـســرحـيـة مــجـمـوعــة من األفـكـار ا
ولـــيس فـــكــرة واحـــدة فـــالـــفـــكــرة

قـال وفقـا لصـفـحة دائـرة السـينـما
ـسـرح في (فــيـسـبــوك))تـتـنـاول وا

الــرئــيـســيــة قــائــمــة عــلى تــعــريـة
الـــتــطـــرف واإلرهــاب.. وتـــتــحــدث
ايضآً عن اإللتباس
السياسي والديني
واإلجـــــــتــــــمـــــــاعي
احلـــــــــــــــــاصــل فـي
الــــواقـع الــــعــــربي

والعراقي).
 موضحا (هذه هي
ـــشــــاركـــة االولى ا
بــــعـــــد عــــقــــود من
االنــقــطــاع عـن ايـة
مـــشـــاركـــة فـــنـــيـــة
عــــــــراقــــــــيـــــــــة في
مـهــرجـان سـعـودي
كــمــهــرجــان ســوق
عــكـاظ.وان اهــمـيـة
ــــــشـــــــاركـــــــة في ا
مـــهــــرجـــان ســـوق

عــكـاظ تــكـمن فـي كـونه مــهـرجــانـآً
فــنــيــآً ســنـــــويــآً شــامــآلً.. حــيث
يـشـارك فـيه خـمـسـة عـشـر دولـة
عرب++ية وهنـاك جناح خاص
لــــكل دولــــة كـي تــــقــــدم فــــيه
فـعـالـياتـهـا الفـنـيـة الشـامـلة
ـسـرح والـســيـنـمـا مـنـهــا ا
والــــتـــشـــكـــيل والـــتـــراث..

وغيرها).
وكانت مسرحـية ( رائحة
حــــرب) قـــد شـــاركت في
مــهـرجـانـات مــسـرحـيـة
عــدة مــنــهــا مــهــرجــان
الـــــقـــــاهـــــرة الـــــدولي
الــــــــتـــــــجـــــــريــــــــبي..
ومــهـرجــان الــهــيــئـة
الـعـربـيـة في تـونس
وحـقـقت صـدا فـنـيـآً

وإعالميآً كبيرين.
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وردت عـلى من أطـلـقـوا شـائـعـات حول
مرضها بالقـول: (عندما يتم اتهامي أن
مـــعي مــرض كـــذا وأقــول ال فــقـــد قــلت
احلـقـيـقـة ألنهـا سـتـتـضح وال يصح إال

الصحيح).
ــطــربـة عـلـى صـعــيــد آخــر تــسـتــعــد ا
الـسـوريـة رويـدا عـطـيـة إلصـدار اغـنـية
جديـدة باللـهجة الـلبنـانية  من كـلمات
ــولـى وأحلــان فــضل الـــشــاعــر عـــلي ا
سلـيـمـان تـوزيع إيـلي نـسـتـا.واالغـنـية
جـــديـــدة عــــلى مـــا قـــدمــــته رويـــدا في
ــوضـوع ســيــكــون جـريء الــســابق وا
ا تـقدمه فبـعد ان قدمت الـكثير نسـبة 
من االغـاني الــتي تـتــحـدث عن خــيـانـة
ـــرة ســيـــكــون الــرجل لـــلــمـــرأة هــذه ا
ــرأة له وفــقـا ــوضــوع عن خــيــانــة ا ا
ـوقع الـفن وتـســتـعـد رويـدا لـتـصـويـر
هذه االغـنيـة مع اخملرج سـامر مـحمود
بـقـصـة جـديدة ايـضـا.وكـانت رويـدا قد
حـقـقت جنـاحـا كــبـيـرا من خالل كـلـيب

واغنية كيفك يا حب.
ــلــيــون مــشــاهـدة شـيــرين تــتــخــطى ا

باحلب خدعة.
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مسـيرتـهـا الفـنيـة وعن أمور أخـرى خلف
الكوالـيس ال يعـرفها اجلـمهـور  وكشفت
عن حالتهـا عندما عـملت مع الزعيم عادل
إمــام ألول مـرة فـي عـام 1978. وعـلــقت
بــدر عـلى مــا حـدث مـعــهـا عــنـدمــا مـثـلت
للمـرة األولى مع عادل إمـام وقالت: (كنت
مذعورة بقف بترعش قدام األستاذ عادل
وهو يبصلي ويضحك ويقولي يال عشان
ـثل وأنـا ال عـارفـة أقـول الـكالم وريـقي
نــــاشف مش عـــارفـــة أقـــول وال كـــلـــمـــة).
وأضـافت (أنــا كـان لي 3 حـلــقـات والـ3
ـــســلــسل وانــا حــلــقــات عــمـــلــتــهم في ا
بـتــرعش وبــاين في صـوتـي بس قـد أيه
كان هـو طـيب). وكـشفت بـدر أيـضًا خالل
لقائها في صـاحبة السعـادة عن بداياتها
قــبل دخـولـهــا مـجــال الـفن حـيـث عـمـلت
كــعـارضــة أزيــاء والـتــقت في وقــتــهـا مع
الــفـــنـــانـــة رجـــاء اجلــداوي الـــتي كـــانت

مسؤولة عن اختيار الفتيات للعمل.
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حتـسـنت احلـالـة الـصـحـيـة لـلـفـنـان مـحـمود
يـاسـ بـشـكل كـبيـر بـعـد الـوعكـة الـصـحـية
الـتي أصـابـته مـؤخـرًا حـسب مـوقع صـدى
مـثـلـة شهـيـرة أكـدت من قبل البـلـد.وكـانت ا
فـي تـــــــــصــــــــــريح (أن
احلـــالــة الــصـــحــيــة
حملــــمـــود يــــاســـ
مـسـتـقـرة ولـكـنـهـا
لــــيــــست جــــيـــدة)
وأوضــحت (أنــهــا
أوقــفت الــزيــارات
الـعـائـلـيـة من أجل
عــــدم إزعــــاجه أو
جـعـله يـشـعـر بأي
قــــلق).  وابــــتـــعـــد
يـاس عن التـمثيل
والساحة الفنية منذ
عـــــدة أعـــــوام  وقـــــد
أكـدت ابـنــته (رغـبـته
في االســـــتـــــمـــــتــــاع
بـحــيـاتـه مع عـائــلـته
وأحـفـاده بـعـيـدا عن

النجومية).
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لـتقى االذاعي والـتلـفزيوني احتـفى ا
وجهه سابقا باالعالمي مدير اذاعـة ا
ســالـم مــحــمــد عــلي مــســاء الــثالثــاء
ـــاضـي وعـــلى قــــاعـــة اجلــــواهـــري ا
بـاحتـاد االدبــاء والـكـتـاب الــعـراقـيـ
وبـحـضـور عـدد من االذاعـيـ وزمالء
احملـــتــفى به  قـــدم اجلــلـــســة رئــيس
ـلتـقى صالح الـصـحن قائال ( الـيوم ا
نــــحـــتــــفي بــــعــــلم من اعـالم االذاعـــة
ة هـنـة الـكـر والـتـلـفـزيـون في هـذه ا
لــلــحـــديث عن جتــربـــة االذاعي ســالم
مــــحـــمــــد عــــلي ومــــشــــواره االذاعي.
فــــاحملـــــتـــــفـى به رافـق جنــــوم ورواد
االذاعــة من خـبـراء وعــمل في االذاعـة
كمذيع لـبرامج ونشـرات االخبار جمع
خبـرته حـيث اصابه نـوع من التـحول
ـــهــــني اذ حتـــول الـى كـــاتب درامـــا ا
وقـصص وروايات ولـه اكثـر من عـشر
روايــات وقـصص حـولــهـا الى اعـمـال

درامية ) .

وحتــــدث احملـــتـــفـى به قـــائـال (كـــانت
ــدارس عـالقــتي بـــبــيـــئــة التــؤمـن بــا
والــقــراءة والــتــعــلــيم كل شـئ مــحـرم

ال). ويحتم علينا الذهاب الى ا
 واضـاف ( انـا ولـدت من بـ خـمـسـة
اشـــقـــاء رحـــلـــوا الـى الـــعـــالم االخـــر
فـاحـاطـوني اهلـي  بالـنـذور فـواجهت
صـعـوبـات كـبـيـرة في اكـمـال دراستي
ـتــوسـطــة والـثــانـويـة االبــتـدائــيـة وا
وصلت بشـتى الطرق وقدمت ببغـداد 
الى كليات عدة فـرفضت بعدها دخلت
ــانـي فــكــانـت الــدراســة لـــغـــــــــــات ا
ــرحـلـة الـتي صـعـبــة جتـاوزنـا هـذه ا
كــانت في عــام 1967 ثم نـــســبت الى
كــان هـــنــاك الـــصــديق االذاعــــــــــــــة 
حـسن االنـصـاري فتـعـلـمت مـنه الشئ
الــكــثــيــر عن امــور االذاعــة كــون كـان
ــوجـه الــذي يــعــتــمـد هــنــاك االعالم ا
حـــالــــتــــ عــــلم الــــنــــفس واحلــــالـــة
االجـتــمـاعـيــة وكـان من ضــمن بـرامج
ــوجـــهه بــرنـــامج طـــلــبــات االذاعـــة ا

ـة وكـان ـســتـمــعـ لالغــاني الـقــد ا
ـطـربة هـنـاك مـثال مقـطـعـا عن حـياة ا
ــطــربـة كــوكــوش مع اغــنــيـاتــهــا ثم ا
الــكــبـــيــرة زهــور حــســ وبــعض من
اغـــانـــيـــهــا كـــانت تـــبث خـــصـــيـــصــا
لــلــمــســتـمــعــ االســرى ايــام احلـرب
الـعـراقـيـة االيـرانـيـة وكل يـوم خـميس
يـــقــدم بـــرامج تــعـــتــمـــد عــلى  االفالم
الـفــارسـيـة والـعــربـيـة واالذربــجـانـيـة
وتـــعـــلـــمت خالل عـــمـــلي من الـــراحل
ســعـاد الــهـرمــزي ومـهــنـد االنــصـاري
وحــافـظ الـــقــبـــانـي وعــاصـــرت جـــيل
الـعــمـالـقــة حـسن بــاقـر ومـحــمـد عـلي
الـنـجــفي وحـمـد عـبــاس هـؤالء كـانـوا

اساتذة في الترجمة ).
بــعــدهــا تـوالـت مــداخالت وشــهـادات
بـحق احملـتــفى مـنـهـا مــداخـلـة لـرئس
ـعــمـوري الـذي قـال ( االحتــاد نـاجح ا
هـذه الـذاكـرة الـتي يــتـمـتع بـهـا سـالم
مـحـمد مـهـمـة لكن لالسف غـيـر معـلـنة
خــاصـــة انــهــا ذاكـــرة تــخص االذاعــة

والـتلـفـزيون وهـذه الـعالقات
تــــــكـــــــشف لـــــــنــــــا خــــــراب
ـؤســسـات الـذى ادى الى ا
اخلـــــراب الـــــكـــــلـي الــــذي
نـعــانـيـه الـيــوم ومـازلــنـا
نــحـــمل هـــذه الــرواسب

فذاكرته مهمة).
وتـــــــــــمــــــــــــــــــنـى مـن
احملــــــــتــــــــفـى به (ان
يـــــفـــــصل كـــــافـــــة

مايستذكره) .
وفـي خـــــــــــتــــــــــام
اجللسـة  تكر
احملـــتــفى به درع
اجلـواهـري قـدمه
عموري وقالدة ا
ــلـتـقى قــدمـهـا ا
الـصحن بـعـدها
 الــــــتــــــقــــــاط
الــــــــــــصــــــــــــور

التذكارية.

أنــــــهت
عالقــته
ا مـــــــــــع
زيــــــــــــــــــن
مــــــــــــــــالـك
ورغـــــــــــــــــــم
الـــتـــقـــاريــر
الـصــحـفــيـة
الــتي تــؤكــد
أنها ما زالت
تــــــــــــــــــكــن لـه
مـــــــشـــــــاعـــــــر
جمـيـلة إال أن
إحـــــــتـــــــمـــــــال
إرتـــبــاطـــهـــمــا

مـــــــجــــــدداً شـــــــبه
مـســتـحــيل.وكـان تــايـلـر
كامـيـرون قد أنـهى مـؤخراً
عـالقـــته بـــعـــارضـــة األزيـــاء

األميركية هانا براون.

أنها لم تعـد تطيق تـصرفات فوكس
ز والعـودة مـستـحيـلـة.فوكس وهـو
بدأت عـالقتـهـمـا عام 2013 لكـنـهـما
أعلـنا اخلـبر بـشكل رسـمي بعـد عدة
ـز سـنـوات.وتــرجح األخـبـار أن هـو
هي من قـررت اإلنفـصـال عن فوكس


