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{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  —وكــــاالت -
ي جـاسـت بـيـبر كـشف الـنـجم العـا
عن حتضّـره إلصدار ألـبومه اجلـديد
قـريـبـا اال انه لم يـحـدد مـوعـد ثابت
وذلـك بـــعــد ان شـــوّق لـه اجلـــمـــهــور
لــفــتــرة طـويــلــة قــائال عــلى حــسـابه
اخلـاص عــلى احـد مـواقع الـتـواصل
االجـتمـاعي: (البـومي الغـنائي جـاهز
لـلــطـرح) كـمـا هــنّـأ اجلـمـهــور بـعـيـد

الشكر.
واشــتــــــرط بـــيــبــر عــلـى اجلــمــهــور
مــؤخــرا حتــــــقــيـق مــنـــشــوره الــذي
حتــدث فــيه عـن األلــبـوم 20 مــلــيـون
اعــجــاب كي يـــطــرحه وذلك بــعــد 4
سـنــوات من إصـدار ألــبـومه األخــيـر
(بــــــربـــــوس) الــــــذي القى جنــــــاحـــــا

جماهيريا كبيرا.
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الشـاعر االردني الراحل نظم عنه منتدى الرواد الكبار
اضي جلـسة استـذكارية حتـدث فيها بعـمان السـبت ا

عدد من األدباء وأصدقاء الراحل.
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ـقــيـمـة في أسـتــرالـيـا اقـامت الــتـشـكـيــلـيـة الـعــراقـيـة ا
معـرضا تـشكـيلـيـا للـوحاتـها في احـدى قاعـات سدني

بعنوان (حب العراق يجمعنا ).
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ــــغــــرب و(عـــلـى قـــيــــد حــــلم) من من ا

الكويت.
ــســـار الــتــنـــافــسـي تــشــارك وفـــــــي ا
(اجلــنــة تـفــــــــتح أبــوابــهـا مــتــأخـرة)
و(بـحر ورمـال) من األردن و(الـصبـخة)
مـن الــــكـــــويت و(الـــــنــــمـس) و(قــــاعــــة
ـــــــــغــــــــرب االنـــــــــتـــــــــــــظــــــــار1) مـن ا
و(جي.بي.إس) من اجلــزائـر و(خـرافـة)
و(ســــــمـــــاء بــــــيــــــضــــــاء) من تــــــونس

و(مجاريح) من اإلمارات.
وكـــــــانت الـهـيـئـة الـعـربـيـة لـلـمـسرح
الــتي تــتـــخـــــذ من دولــــــــــة اإلمــارات
ــهــرجــان مـــقــرا لــهــا أطــــــــــــــلـــقت ا
الــعـربي لـلــمـسـرح في  2009عـلى أين
يــــقـــــــــام كل عــــام في دولــــة عـــربــــيـــة

مختلفة.
وأقــيـمــــــــــت الــدورة الــســــــابــقـة في
مـــصـــر وفـــاز بـــجــــائـــزة أفـــضل عـــمل
مــــــســــــــــــــــرحـي عــــــربـي (الــــــطـــــوق
واإلســورة) لــفــرقــة مــسـرح الــطــلــيــعـة

التابع للبيت الفني للمسرح.
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تـــأهـــــــــل 15 عـــرضــــا مــــســـرحــــيـــا
للمشاركة في الدورة الثانية عشرة من
ــــسرح الـعـربي الـتي تـقام مـهـرجـان ا
في الـــفــــتـــرة من 10 إلى 16 كــــانـــون
ــقــبل بـالــعـاصــمـة األردنــيـة الــثـاني ا

عمان.
وقـالت الــهــيـئــة الـعــربــيـة لــلـمــسـرح
ـنــظـمـة لـلــمـهـرجـان في بــيـان (إنـهـا ا
تلقت 114 طلـبا للـمشـاركة في الدورة
الـقادمـة بيـنمـا استـقرت جلـنة اخـتيار
الـعـروض على 15 عـرضـا مـنـهـا سـتة
ـــهــرجـــان غــيــر عـــروض في مـــســار ا
ـــســـار الــــتـــنـــافــــسي وتـــســـعــــة في ا
التـنافسي عـلى جائـزة الشيخ سـلطان
الـــقـــاســـمـي ألفـــضل عـــمـل مـــســـرحي

عربي).
ـــســار غـــيــر الـــتــنـــافــسي وشـــــــمل ا
عـــروض (أيــــام صـــفــــراء) من مــــصـــر
و(ثالث حـكـايـا) و(كـيـمـيـا) من سـوريا
) من اجلـزائـر و(سـمـاء أخرى) و(رهـ
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ـشـهـد الـفـني بـوجه عـام تــعـريف ا
والــــــســـــيــــــنــــــمـــــائـي عـــــلـى وجه
ـــــمــــثـــــلــــة اخلــــصـــــوص تــــرى ا
الـبـريـطـانيـة تـيـلدا سـويـنـتون (أن
الــوســيط الــســيــنــمــائي يــتــجـاوز

مفهوم العمل التنظيمي). 
وتــقــول ســويــنــتـون الــتـي تـرأس
ـسـابـقة الـرسـمـية جلـنـــة حتـكيم ا
في الـــدورة الـــثــــامـــنـــة عـــشـــر من
راكش ـهـرجـان الدولي لـلـفـيـلم  ا
(إن الــســـيـــنــمـــا ال تـــتــأثـــر ســوى

بالناس).
وقالت في تصريح (البشر يعيدون
تـعـريف الـسـيـنـمـا. والـسيـنـمـا في

قابل تعيد تعريفهم بذواتهم). ا
وتابعت قائلة (أي حترك اجتماعي
أو سـيــاسي يـتــخـذ من الــسـيــنـمـا
وســيــطــا له يــســـيــر حــتــمــا عــلى
الـطـريق الـصـحـيح. لـكن الـسـيـنـما
حتــــتــــوي كل ذلـك ألنــــهـــا وســــيط

{ مــراكش - وكــاالت - في الـوقت
الــــذي تــــكــــتــــسب فــــيـه حــــركـــات
اجتماعية وسـياسية مثل (مي تو)
و(بالك اليفز ماتر) زخـما تعيد فيه

ا أكثر بـكثير من يتمـتع بحريـة ر
الوسائط األخرى).

وبـعـد اتـهـامـات مــتـعـددة لـلـمـنـتج
الـسيـنـمائي هـارفي وايـنسـت في
أكتوبـر تشرين األول 2018 تشمل
االغـتـصاب جلـأت ماليـ الـنـساء
ـــواقع الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي
ووســـــائل اإلعـالم لــــلــــحـــــديث عن
تـــعــرضــهـن لــتــحـــرش أو اعــتــداء
جـنـسي حتت وسم #مي_تـو الذي
ســـرعــــان مـــا حتــــول إلى حــــركـــة
احـتـجاجـيـة تلـقت دعـما كـبـيرا في
عــدد مـن األعــمــال الــســيــنــمــائــيـة

والتلفزيونية.
همـتهـا في رئاسة وفيـما يـتعـلق 
سابقة الرسمية في جلنة حتكيم ا
هرجان تقـول سوينتون (إنها ال ا
حتب كــلــمـة مــســابــقــة).وقـالت (ال
كن للـفن أن يكون مسـابقة. نحن
مجتمـعون هنا عـلى أمل أن نتمكن

مـن جــــهــــة اخـــــرى  كــــشــــفت
الــفـنــانـة نــيــلـلي كــر سـبب
خضوعها للعالج في اخلارج
مــشــيـرةً فـي حـديـثٍ صـحــفي
إلى (أنها أجرت عملية صعبة
جـــداً الســـتـــئـــصــال الـــورم من
وجههـا). وقطعت بـذلك الطريق
على الشـائعـات التي حتدثت عن
خ بعـيد نشـرها لـلصور ورم في ا
ـستـشـفى مع األطـبـاء. وأكدت من ا
أن التحـليالت أثبـتت أنه ورم حميد
ـخ بل قــــريــــبــــاً من ولـم يــــكن في ا
عـــــصـب الــــوجـه األســــاسـي. هــــذا
ـتـابـع أنـهـا أصـبحت وطـمأنت ا
بخـير عبـر صورة وتـدوينـة جديدة

. خاطبت فيها احملب

يتحسّن مـزاجك وتتحرّك بإيـجابية وتتـزايد مستويات
الطاقة والعاطفة والنشاط .
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ــارسـة الــريـاضـة ال تـهــمل صـحــتك وحـافظ عــلى 
وتناول األطعمة الصحية باستمرار.
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ـن تُحب وتـستـقر بـسبب الـتفـاؤل  تـتحـسّن عالقتك 
أمور العاطفة.
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اجلو الـعام من حولك راكد واألجـواء من وجهة نظرك
غير مُلهمة .
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تشعر بـالتعب وهذا يؤثـر على حياتك العـملية بشكل
سلبي.
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 قـد تبـدو مُحـبطًـا لسـبب ال يعـلمهُ أحـد غيـرك  حاول
شاعر السلبية. أن تقاوم ا
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ــا يــحــدُث من حــولك حــاول أن تــكــون عــلـى درايــة 
وأخبار اآلخرين .
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ال تـدع الــوسـاوس والــشـكــوك تـتــمـكّن مــنك لـتــصـيـر
فريسة لها.رقم احلظ.2
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ال تنظُر لـلعالقات بإحـباط سواء عاطـفية أو إجتـماعية
 اجلأ لصديق واكتفي به .
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ال تـأخــذ األمــور بــعــصــبــيـة. كُـن هــادئًـا وتــعــامل مع
ُستجدات  بنُضج ووقار. ا
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 اتكأ عـلى صديق قد بقوة وقاوما احلياة سويًا.رقم
احلظ .9

¡«—cF «

تـتـمـيـز بـالـرومـانـسـيـة والـعـاطـفـة اجلـيـاشـة كـمـا أنك
خيالي لدرجة كبيرة.
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ــرادفــات ومــعـانـي الــكــلــمـات ا
تتصل مع بعضهـا بعضا باخر
حــــرف من كل كــــلــــمــــة.اجــــمع
حـروف االرقــام لـتــحــصل عـلى

طلوبة: الكلمة ا
 (19+2+59+48+21= ملكة

ة) عربية قد
شعة واد ا 1-10= من ا

10-15= ساحات
15-20= عاصمة افريقية

20-25= يحتل
25-31= دولة اوربية

31-38= غابات استوائية
38-41= شافي

ي ثل عا  =49-41
49-54= دولة اوربية
54-61 = من الفواكه
61-66= مدينة أسبانية
66-72= دولة أوربية

ـلـتـقى الـعراقـي للـثـقـافة ي الـعـراقي يـضـيفه ا االكـاد
والفـنون في عمّان واإلعالمي أحمد صبري في أمسية
ـهنيـة واالنحياز) في بعـنوان (القنـوات الفضـائية.ب ا

قبل. الساعة السابعة من مساء السبت ا

ـمثلة السورية انضمت السرة ا
مـسـلـسـل (مـقـابـلــة) من تـألـيف
وإخـــراج فـــادي ســـلــيـم والــذي
يـنــطــلق تـصــويــره خالل األيـام

القليلة القادمة .

ـغـترب رشح كـتـابه (فـتـنة االسالف – الكـاتب الـعـراقي ا
هايـدغر قـارئا كانط) الى الـقائـمة الـطويلـة جلائـزة الشيخ

زايد للكتاب في فئة (الفنون والدراسات النقدية).
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مـسـتــشـار وزيــر الـتــعـلــيم الـعــالي في حــكـومـة أقــلـيم
كرسـتان حتدث امس الـثالثاء لبـرنامج رؤية الـذي تبثه
قـنـاة زاكروس الـفـضـائيـة الـناطـقـة بالـعـربيـة عن كـتاب
ـقراطي (الـذاكـرة الـسـياسـيـة) لـسـكـرتيـر احلـزب الـد

الكردستاني فاضل ميراني.

حيث يـعيش الـفلـسطـيني كـر الذي
يعزف العـود داخل مقهى وفي إحدى
الليـالي تعـرض علـيه فرقة مـوسيـقية
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 رغم إغـالق احلــــدود الــــبــــريــــة بـــ
ـغـرب واجلـزائـر مـنـذ ربع قـرن فـقـد ا
ـــغــربـي حــسن اخـــتــارهـــا اخملـــرج ا
بنـجـلـون مـسـرحا ألحـدث أفالمه (من
ا آل أجل الـقضـيـة) لـيس لـلتـذكـيـر 
إلـيه احلـال بــ الـبـلـدين الــشـقـيـقـ
وحــسب بل إلعــادة تـســلــيط الــضـوء
عـلى الفـلـسـطـينـيـ ومـشكـالتهم في

الداخل واخلارج. 
الـفــيـلم بـطــولـة الـفــلـسـطــيـني رمـزي
ــقـدسـي والـفــرنــســيــة جـولي دراي ا
غاربة عبد الـغني الصناك وحسن وا
بـاديـدة وأسـمــاء بـنـزاكـور وشـاهـده
جمهور مهـرجان القاهرة الـسينمائي
الدولي الذي اختتم فعـالياته اجلمعة
ـسرح ـاضـيـة  في عـرضه األول بـا ا

صرية. الصغير لدار األوبرا ا
تبدأ األحداث في بـرشلونة بـإسبانيا

اصـطـحـابه في جــولـة فـنـيـة بـتـونس
ـغـرب واجلــزائـر فـيـوافق.مــغـنـيـة وا
الــفــرقـة هي الــفــرنــســيـة الــيــهــوديـة

ســـــيــــرين الـــــتي تـــــطــــلـب من كــــر
مـرافــقــتـهــا إلى مــديـنــة فـاس لــرؤيـة
البيت الذي كانت تعيش فيه عائلتها
ـغـرب إلى فـرنـسـا قـبل الـهـجـرة من ا
فيـتغـير خـط رحلـة االثنـ بعـيدا عن
بـــاقي أعـــضـــاء الـــفـــرقـــة عـــلـى وعــد
باللحاق بهم في اجلزائر.وعلى جسر
ـغـرب واجلـزائـر تـدور حـدودي بـ ا
مـعــظم أحـداث الــفــيـلم حــيث يـواجه
ـواقف العـبثـية االثنـان سلـسلـة من ا
مع سلـطات احلدود تـبقـيهـما عـالق
بـ الــبـلــدين وتــتـفــجـر الــكـومــيـديـا
الـــســـوداء من خالل مـــحـــاوالتـــهـــمــا
لـلـتـغـلب عـلى الـعـقبـات الـتي فـرضت
عـلـيهـمـا بـسـبب اجلـنـسـيـة والـديـانة

والقوان واللوائح البالية.
ورغم أن قــصــة الــفــيــلم تــنــطــلق من
مــوقف شــخــصي تــعـرض لـه الـبــطل
ورفيقـته يقوم اخملـرج بانتـقال سلس
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شــارك كـادر مـسـرحــيـة (افـتـراض
ماحدث فـعال) من البـصرة مؤخرا
ـــســـرحي ـــهـــرجـــان كــــركـــوك ا
الــدولي االول ونـال جــائـزة افـضل
تمـثيل وذهـبت للـممثل مـحمـد عبد
ـسرحيـة تالـيف الكاتب السـتار وا
عـبـد الـنـبي الـزيـدي اخـراج حـسـام
عـبـد الـكر الـذي قـال لـ ( الـزمان )
ــســـرحــيــة تــدور في ان ( احــداث ا
مـستـشفى لالمـراض الـعقـليـة حيث
يقـرر هؤالء القـيام بلـعبة تـتمثل في
الــبـحث عن جـثـة لـدفـنـهـا في نـصب
اجلـــنــدي اجملــهــول والــقــائــد يــامــر
ـسـتشـار ينـفـذ لكـن الوجود جلـثة وا
اجلندي اجملـهول وهي لعبـة مجان
يـعـتـقـدون بـانـهم االوصـيـاء والـقـادة

على بقية اجملان ).
واضـــــاف (الــــعـــــرض يــــطـــــرح عــــدة
تــسـاؤالت اهــمـهـا مــااوجه االخـتالف
ب قادة احلـروب وهذا اجملنون وهل
كن للحروب ان تكون بداياتها لعبة
ســخـيــفـة يـؤديــهـا مــجـانــ من قـادة

احلروب ).
ـسـرحــيـة ودوره فـيــهـا حتـدث وعن ا
مثل محمد عبد الستار قائال (دوري ا
ــســرحــيــة احــد اجملــانــ الـذي في ا
تــعــرض الـى مــأســاة جــراء احلــروب
الــتي اشـتـرك فـيـهـا ) ومن جـهـته قـال

سـرحي مـحمـد عمـر ( النص الـناقـد ا
يــقــول لــلــمــشــاهــد انت مــجــنــون اذا

ـوذج مشابه ـسرحـية  وشبـابيك .وا
ـا نـعـيشـه مع اختـالف الشـخـصـيات
واالحـــداث لــكـن مــحـــورهـــا احلــروب
الـنفـسيـة وتبـقى القـضيـة واحدة
وهي الـــــبـــــحث عـن الــــذات
ـســرحـيــة لــيـست لــهـا وا
بداية والنهـاية فقط على
الــدوام تــكـــون احلــالــة
ـــمـــثل مـــتـــازمـــة ) . ا
مـحـمـد عـبـد الـسـتار
احلــــــــاصـل عــــــــلى
جــــــائـــــزة افــــــضل
تــمــثــيل عــبــر عن
ســـعـــادته بـــهـــذه
اجلـــائــــزة وقـــال
(ان فـريق الـعـمل
جـــــمــــيـــــعه هــــو
يستحق اجلائزة
وله الــفـضل االول
ــسـرحـيـة فــيـهـا وا
من تمثـيلي  و عبد
اجلـــــبــــــار عــــــبـــــد
الـــوهــاب  مــرتــضى
عدنـان  ضرغـام سرمد

 عباس عبد السادة  محمد
خلف  ازهر عذاب 

واخرين ).

العـرض الذي الهويـة له وتقع احداثه
في زمن وعـــلـى ارض مـــا الشـــخــاص
الفـــــكــــر لـــــهم والمـــــاض والحــــاضــــر
ـكن والمـســتـقــبل وهــو نص كــوني 
عــرضه في كـل زمـان ومــكــان وصـورة
الـــعـــرض ارادهـــا اخملـــرج ان تـــكـــون
مـوغـلـة في السـخـريـة والعـبث فـحرب
اجملــانــ بـال هــدف وان كــان مــجــرد
الـــــــبـــــــحـث عـن الـــــــذات ) واضـــــــاف
سرحية عرضت على خشبة مسرح (ا
ثل شباب بال ديكور مع مجموعة 
سـرح حيث اراد اخملرج لم يغـادروا ا
ــســـرح خــالـــيــا ومـــثــلت ان يــكـــون ا
اجــسـادهم قــطع اســاسـيــة لــلـديــكـور
بــحـيث حتــولت االجـســاد الى ابـواب

من رصــد جـــوهــرة ســيـــنــمـــائــيــة
وتـسـلـيط الضـوء عـلـيهـا. ال مـجال

للقول إن فيلما أفضل من آخر).
وتؤمن سـوينـتون الـتي عملت مع
بعض من أشهـر مخرجي السـينما
مــثل داني بــويل وكــامــيــرون كـرو
وســبـايك جــونـز وجــيم جـارمـوش
وويس أنـدرسون وتـيـري جيـلـيام
بـأن (الـسـيـنـمــا ال تـتـجـاوز الـعـمل
التنظيمي فحسب لكنها أكبر كذلك
من حـواجـز الهـويـة والتـصـنيـفات

الفنية).
وتـــقـــول (حتـــدثـــنـــا عن الـــهـــويـــة
الــوطـــنـــيــة وهـــويـــة الـــنــوع وعن
االخـتـالف بـ الــفــيـلم الــوثــائـقي
والــــفـــيــــلم الـــروائـي. لـــكن أود أن
اقـتــــــرح إزالـة كل هـذه احلـواجـز.
مـا يـهـمـني هــو حـال الـسـيـنـمـا أن
تــكــون مــطــلـــقــة احلــريــة وذاتــيــة

تماما).
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الـنـاشطـة الـعراقـيـة ضـيفـهـا البـيت الـثقـافي في بـغداد
ـعـموري ـاضي مع االعالمـيـة رفـاه ا اجلـديدة األحـد ا
ـنـاهـضـة ـنــاسـبـة حـمـلـة 16 يـومـا  في نــدوة ثـقـافـيـة 

رأة. العنف ضد ا

وسيقى الكـاتب واخملرج السوري نـشر صورة جتمـعه با
ـاوي في إحـد سـتديـوهـات الـتسـجـيل وأرفـقـها إياد الـر
اوي بهـاشـتاغ مـسـلسل الـعمـيـد كإعالن عـن تولي الـر

وسيقى التصويرية للمسلسل. إجنازة ا

سيرين عبد النور

إلى آفــاق أبـعــد يــنـقــد فـيــهــا الـواقع
الـسـيــاسي الـراهن ويــكـشف عـوراته

وتناقضاته.
وقال مخرج العمل حسن بنجلون في
مــنـــاقــشـــة عــقب عـــرض الــفـــيــلم في
ـهـرجـان (إنه اسـتوحـى الـقصـة من ا
واقـعـة حـقـيـقـيـة كـان هـو بـطـلـهـا في
اضي عندما علق ب حدود دولت ا

قبل نحو أربعة عقود).
وقال (هذه قـصة واقـعيـة حدثت معي
عـنـدمـا كــنت انـتـقل من الــنـمـسـا إلى
تشيكوسلوفاكيا وكانت معي صديقة
شابة وبعد مـرور السنوات فكرت في
حتويلها إلى فيلم مع تسليط الضوء

على القضية الفلسطينية).
وأضـــاف (ال أســتـــطـــيع االدعـــاء أني
األجـــدر بـــالــتـــعـــبـــيــر عـن مــشـــكالت
الفلسطينيـ لكني أشعر أن القضية
الـفـلـســطـيـنـيـة تــنـسى رغم أنـهـا هي

القضية األولى عربيا). وعن اختياره
ألن يكـون البـطل موسـيقـيا وتـوظيف
ذلك في الفـيلم قـال بنـجلـون (إن الفن
شـترك ب االمة هو غالبـا العنـصر ا
الـعربـيـة الـذي يـجـمع وال يـفـرق وهو
عابر للحدود حتى مع وجود حواجز

وبوابات). 
ـنـتـجـة رشـيدة من جـانـبـهـا كـشـفت ا
السعـدي عن بعض الـصعـوبات التي
واجهت الفيـلم ومنهـا جنسـية البطل
قـدسي الذي قـابل في الواقع رمزي ا
عقـبات في الـتصـوير بـسبب تـأشيرة

غرب. الدخول واإلقامة با
وقـــالــــــــت في تـــصـــريح (تـــصـــويــر
الــفـيــلم اســتــغــرق شـهــرا لــكــنــنـا لم
نــســـتــطع احلـــصــول له ســـوى عــلى
ـدة  15يـومــا لـذلك تـأشــيـرة دخــول 
خـضـنـا بـعض الــصـعـوبـات لـتـمـديـد

إقامته).

ÊUŁ ¡eł w  d uł
الستـعادة دوره كـمخرج فـي جزء ثانٍ
من الــــقـــصـــة الـــتي يـــنـــوي كـــتـــابـــة
الـسيـنـاريـو اخلـاص بـهـا مع سـكوت
سيلفر كاتب اجلزء األول من جوكر.
الى ذلك أعـــلــنت فـــرقــة بـــوسي كــات
دولـز النـسـائـيـة عن لم شـمل الـفـرقة
مجدداً للقيام بـجولة غنائية تبدأ في
ـقـبل وذلك بــعـد عـشـر دبـلن الـعــام ا

سنوات على انفراط عقدها.

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - تـشير
تقارير الصحافة األمريكية وبينها ما
ورد في موقع (هـوليـود ريبـورتر)إلى
ــنـتـجـة لــفـيـلم  جـوكـر أن (الـشـركـة ا
تتجه إلنـتاج جزء جـديد بعـد النجاح
الـذي حــقــقه حــول الـعــالم بــإيـرادات
ــلــيـار و 23 مـلــيـون دوالر تـخــطت ا
أمــريــكي). عــلــمــاً أن تــود فــيـلــيــبس
يـتــفــاوض مع شــركـة (ورنــر بـروس)
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أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور
عــلى مـتــابـعــيـهــا عــلى مـواقع الــتـواصل
ـقطع فـيـديـو يـجـمـعـها مع اإلجـتـمـاعي 
الــنــجــمــة الــتــركـيــة مــر أوزرلي خالل
ــنــاســبــات في تــواجـــدهــمــا في إحــدى ا
العاصـمة الفرنـسية بـاريس وعلقتً على

الفيديو كاتبة:
( أحلى مر أوزرلي). وتتلقى عبد النور
مــنــذ فـتــرة تــعــلــيــقــات إيــجــابــيــة حـول
مسـلسـلهـا اجلديـد القـصيـر الديـفا الذي
يُـعرَض عـلى مـنـصة شـاهـد االلـكتـرونـية.
علماً أنـها أطلقت عـبره أغنيـتها اجلديدة
بعنوان أنا رجعت وانتـشرت بسرعة عبر
مواقع التواصل االجتـماعي بعد إطالقها

عبر(يوتيوب).

اعتـبرت النص لـعبة مـجان ومـااكثر
االسـئـلـة الـتي تــقـفـز الى الـذهن بـهـذا
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ـــطـــرب ـــوت امس الــــثالثـــاء ا غــــيب ا
ـصـري الشـعـبي شعـبـان عبـد الـرحيم ا
ــعـروف بــأسم (شــعــبــوال) عن عــمـر وا
ناهز 62 عامـا. وتوفي عبـد الرحيم في
ــعــادي الــعــســكــري في مــســتــشــفى ا
حسبما ذكرت مواقع وصحف مصرية.
ــصـــري مــؤخــرا في وظــهــر الــفـــنــان ا

حــفالت مــوسم الــريــاض حــيث أحــيـا
حــفال عــلى كــرسي مــتــحــرك بــعــنـوان
(ليالي احملـروسة). ولد شـعبان في عام
1957 بــحي الــشــرابــيــة في الــقــاهـرة
وقــدم عـــددا كــثــيــرا مـن األغــاني الــتي
حــظـيت بــشـعــبــيـة واســعـة في الــعـالم
الــعــربي وفي مـــقــدمــتــهــا (أنــا بــكــره

إسرائيل) و(هبطل السكاير).
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