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مـضت قــبل أيـام ســبـعــة اعـوام عـلى
رحــيل الــفــنــان الـكــبــيــر صــادق عـلي
شــاهــ ومــازالـت اعــمــاله في ذاكــرة
سرح العراقي  ففي 25 التلفزيون وا
مـن كــانــون ثــاني من عــام  2013كـان
شـــاهـــ اول الـــراحـــلـــ من الـــعـــام
ذكور   وسجل رحيـله صمتا رهيبا ا
ـا عـنـدمـا كـان عـدد مــشـيـعه مـخـجالً 
قدمه شاهـ من عطاء ثـر ونذر نفسه
لـلـفن والـثـقافـة طـوال اكـثـر من نصف
ـــجــاالت االذاعــة قـــرن ابــدع فـــيــهــا 
ـسرح الى والـتلـفـزيون والـسيـنـما وا
ـــســامع جــانـب كــتـــابـــاته لـــبـــعض ا
ـشــاهـد الــدرامــيـة  وكــان الـراحل وا
ا يـعانـي امراضـاً عـدة قبل رحـيـله ر
احـرجـهـا عـنـدمـا رقـد في الـعام 2007
ـسـتـشـفى ابن الـبـيـطار واجـريت له
عمـلية اسـتبدال ثالثـة شراي تـكللت
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بــالـــنــجـــاح  وبــعث وقـــتــهـــا رئــيس
ـســتـقـل االسـتـاذ مـجــمـوعــة االعالم ا
سعـد البزاز بـاقة ورد بـاسم ( الزمان)
التي زارته ونقلت له حتيات وامنيات
صديقه الـبزاز واطلـعت على اوضاعه

الصحية والنفسية . 
نـاسـبـة اختـارت  ( الـزمان ) وبـهـذه ا
ان تــــتـــوقـف عـــنــــد ابـــرز مــــحـــطـــات
حـــيــاتـه:اســمه صـــادق عــلـي فــرحــان
شاه صادق من مواليد بغداد سنة

عانى الكثير في طفولته بداية 1939
بسبب العمى في سنواته األولى لكنه
ـاني وكـذلك عــولج عـلى يــد طـبـيـب ا
في دراسته األولية في الـكتاتيب لكنه
واظب واجـتــهــد حــتى اكـمـل دراسـته
االبـتـدائـيـة ثـم الثـانـويـة وتـخـرج في
ــيـة الــفــنــون اجلــمــيــلــة ســنـة أكــاد

.1965– 1964
عـمل فـي مـجـال اإلذاعـة والـتـلـفـزيون
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nOý—_« s∫ . (الزمان) تتفقد صادق علي شاه عام 2007 والراحل مع جنوم جيله

فـرقة الـفنـون الشـعبـية لـلتـمثـيل التي
كــان يـرأســهـا الـفــنـان الــراحل مــهـنـد
األنـصــاري وتـوجـد شـهـادة بـذلك من
مـديـر االذاعــة الـسـابق عــبـد الـرحـمن
فـوزي وعـمل في قــسم الـتـمــثـيـلـيـات
والــبــرامج اخلــاصــة عــام  1962وفي
عام  1964قدم اول مسلسل إذاعي في
حـلـقـة عن الـفـارس الـعـربـي (سـعد 14
بن ابي وقاص) من اعـداده واخراجه
وفي عــام  1966 قـــدم مــســـلــسل (ابن
زيـدون) وطوال عـمله قـدم الـكثـير من
الــــــــبــــــــرامـج االذاعــــــــيــــــــة إعــــــــدادًا

وإخــــــــراجًا.
ـسـلسالت وشـارك في الـعشـرات من ا
ـلح) والــسـهـرات من أهـمــهـا (جـرف ا
تـــألــــيف صـــبــــاح عـــطـــوان وإخـــراج
ابـراهـيم عـبد اجلـلـيل والـذي أدى فيه
يزًا منحه شهرة واسعة وهو دورًا 
شـخـصـيـة (مال فاخـر) الـذي يـتـعرض

سـرح وقدم الـكثـير من والـسيـنمـا وا
الـبــرامج اإلذاعــيــة إعـداداً وإخــراجـاً.
عــمل في اإلذاعـــة مــنــذ عــام  1959مع
فرقة الفـنون الشعـبية للتـمثيل وظهر
في عـــام  1959فـي أول تـــمـــثــــيـــلـــيـــة
تلـفزيونيـة (يريد يـعيش) ليـبدأ رحلة

استمرت نحو نصف قرن. 
ـيزًا في ادائه السـيما في ادوار كان 
الـشـر شــغل الـفـنـان مــنـاصب عـديـدة
أهـمـهـا مديـر اإلنـتـاج التـلـفـزيوني في
تــلـــفــزيــون الـــعــراق مـــنــذ عــام 1979
ولغاية  1983الذي أداره بنجاح وقدم
ــدة الــعـديــد من األعــمـال خالل هـذه ا
ميزة لكنه بعد عام  2009بدأ يغيب ا
عـن احلــضــور الى دائــرة الـــســيــنــمــا
ــسـرح بــعــدمـا وجــد أن صــحـته ال وا
تساعـده ومن ثم اختفى إلى أن بدأت
أخـبـار اعـتـالل صـحـته تــتـوالى. عـمل
فـي اإلذاعــة مــنــذ عــــــــــــام  1959 مع
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ية محـافظ بغـداد االسبق تـلقى امـنيـات االوساط االكـاد
والفعالـيات السياسية بالصحة الدائمة بعد اجرائه عملية

قسطرة رقد على اثرها على فراش العافية.
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ــمـثـلــة الـكـويـتــيـة تـلــقت تـعـازي ا
الــوسط الــفــني لـوفــاة شــقـيــقــهـا
سـالـم في امـريـكـا  سـائلـ الـله
تـعـالى ان يـسـكـنه فـسـيح جـناته.
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الـنـاقـد االردني وقع الـثالثـاء كـتـابه (نـازك ضـمرة األديب
ـكـتـبـة الـوطـنـيـة  بـدعـوة من واإلنـســان) بـحـفل اقـيم في ا

جمعية سماء الثقافة.
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الـنـاشط السـيـاسي الـعـراقي صـدر امر رئـاسي بـتـعـيـينه
نصب رئيس ديوان رئاسة اجلمهورية  وكالة.
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مثـلة السورية انتهت من تصـوير حلقة من مسلسل (ما ا
بـ حب وحب) تـألــيف واخـراج كـفـاح اخلـوص بـطـولـة

خالد القيش ومحمد قداحي.
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الشاعـر العراقي احتفت بـه امس االربعاء جمعـية الثقافة
لـلجـمـيع والشـاعر طـالب فـرعون عـبـر منـجـزيهـما (ارافق
الـعــاصـفـة) و(تـابـوت) بـجـلــسـة ادارهـا الـشـاعـر جـاسم

العلي.
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طـالـبـة الــدراسـات الـعــلـيـا الـعــراقـيـة تـلــقت تـهـاني االهل
واالصـدقــاء لـنـيـلـهـا شـهـادة الــدكـتـوراه من كـلـيـة االعالم
ـوسومـة (تـلوين األخـبار بـجامـعـة بغـداد عن أطروحـتـها ا
في الـصــحـافـة الـعـربــيـة ـ دراسـة حتـلـيــلـيـة في جـرائـد :
صـرية  الصـباح العـراقية  الثورة الـسوريـة  اإلهرام ا

الرياض السعودية).

ـدرسة.ولقد حتدثت كاي وصديقتيها ا
لـــلــكـــامــيـــرا وشــرحـــوا أنــهم بـــصــدد
الـتسجيل ألغنـية راب.  وكانت كاي قد
سـجـلت في تشـرين الثـاني عام 2018
ـسـاري عـلى طـريـقـة الـفـيـديـو أغـنــيـة 
كــلـيب حــول سـيـارة
حـــــمــــراء. وهي
نــور الــعـ
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ـطـربـة الـلبـنـانـيـة مـايـا دياب كـشـفت ا
عـبر مجموعـة فيديوهات نـشرتها على
إنـستغرام عن وجودها مع ابنتها كاي
ــوسـيـقي هـادي ـوزع ا فـي اسـتـديـو ا

شــرارة. حــيث ســتـقــوم بـأداء
ـــشـــاركــة أغـــنـــيـــة راب 
صــــديــــقــــتــــ لــــهــــا من

ـمـثـلـ في مـصـر أشـرف زكي نـقـيب ا
عـلى هـذه الشـائعـة  وقال في تـصريح
صرية (أن انـتشار خبر وفاة الـفنانة ا

مجرد إشاعة سخيفة). 

التي قدمتها في عيد ميالدها.
على صعيد آخر بعد انتشار خبر وفاة
ـصـريــة مـنـال سالمـة أثـنـاء ــمـثـلـة ا ا
ـنــاسك الــعــمــرة وتــصـدر تــأديــتــهــا 
اسـمـها قـوائم ومـحـركات الـبـحث على
غـوغل تـبـيّـن أن اخلـبـر مـجـرّد إشـاعة
وذلـك بنـفي مبـاشر من سالمـة  والتي
وقع البوابة مقطع فيديو نشرت وفقا 
عـبـر حـسـابـها عـلى مـوقع إنـسـتـغرام
وعــلـقت عــلـيه مع ابــتـســامـة عــريـضـة
قــائـلـة(أنـا سـعـيــدة بـخـبـر مـوتي ألني
شـــوفت أصــحــابـي الــلي بــيـــحــبــوني
وسـمـعت صوتـهم ألنهم كـلـهم كلـموني
والــتــلـفــون مــا بـطــلــشي رن..كل ســنـة
وأنــتم طــيـبــ أنـا عــايـشــة أهـو أُرزق
وشـكرا على حبكم لـيا). من جهته علق
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ـنفـردة اجلديـدة طه بـنسـختـها ـنشـد سامي يـوسف أغـنيـته ا أطـلق ا
غرب في يـة با ـسجلة فـي مهرجان فـاس للمـوسيقى الـروحية الـعا ا
الـعام 2019 حـيث قدمـها ألول مـرة مباشـرةً على الـهواء. و كـلمـاتها
ـصـري الـشـيخ صـالح مـأخـوذة من قـصــيـدة صـوفـيـة لـلـمـتــصـوّف ا
اجلعفري الذي رحل في العام  1979بعدما درس وعاش في جامعة
األزهـر الــشـهــيـرة في الــقـاهـرة.ويــأتي اإللـهــام وراء هـذ الــلـحن من
ـوسـيقى الـشـعبـية الـشـهيـرة من الـهنـد إلى آسـيا الـوسطى ومن ا
الـشـرق األوسط إلى الـبـلقـان وفي جـمـيع أنـحـاء شمـال أفـريـقـيا.
فيـمـا يرافق يـوسف مجـمـوعة من الـعازفـ الـبارزين من جـميع
وسـيقـية واألدبـية أنـحاء الـعـالم بتـفاعلٍ فـريد بـ الـتقـاليـد ا
غنّي ـساعدين وكـذلك ا طـرب ا ويـنضم إلـيهم العـديد من ا
غربي الشـهير إسماعيل بـوجية. وقال يوسف بـتعليقه على ا
وقع ايالف (يسعدني أن األغنية في تغريدته على تويتروفقا 
أشـارك أول أغـنـيـة مـنـفـردة لي فـي هـذا الـعـام. هـذه الـقـطـعـة
عـبارة عن إحـياء حلن شـعبي يـعود إلى قـرون اشتـهر خاللـها

في أنحاء كثيرة من العالم. مع حبي).
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غربيـة سميرة طربـة ا كـشفت ا
سـعـيد أسـبـاب فشل جتـاربـها في
الـتـمـثيـل ببـدايـة مـسيـرهـا الـفني في
مــصـر مــشـيــرة إلى (أن سـوء حــظـهـا
وراء هـذا الـتعـثر). وقـالت سعـيد في
تـصريح (قـدمت عـمل فـي فترة
ـــــصــــر األول شـــــبـــــابـي 
مـسلـسل مجـالس الفن
واألدب عـــــــــــــــــــام
وفـيلم  1968
ســــــأكــــــتب

ســر اخــتــيــارهــا أغـنــيــتــهــا اجلــديـدة
(هـلـيـلة) رغم كـلـماتـهـا الـغريـبـة بعض
الـشيء قـالت(اآلن صرت أفـضل أغاني
الــبــهــجــة الــتي تــصــلح لــلــغــنــاء في
ــثـال). وأردفت األفــراح عــلى ســبــيل ا
(أعـتقد أن الفنان يـجب أن يقدم أعمالًا
مـبهـجة أكثـر من احلزن واأللم والـبكاء
واألغـــاني الــدرامـــيــة ألن الـــفن هــدفه
إسـعاد الناس وهذا دورنا). وواصلت
(فـي هــــذه األغــــنــــيــــة عــــرضت عــــلي
ـؤلف شـادي ــوسـيـقى أوال ثـم قـام ا ا
نــور بــكــتــابــة الــكــلــمــات ووجـدت أن

ـوسـيقى). الـكالم الئق تـمـامًا عـلى ا
وعـن أعـــمـــالــــهـــا اجلـــديــــدة قـــالت
(أحـــضـــر ألغـــاني مـــنــفـــردة خالل
قبل حـيث سأقوم بطرح الـفترة ا
أغــنــيــة حتـمـل اسم مـتــاهــة بــعـد
شــهـر ونـصف ثم أغــنـيـة إنـسـان
آلـي). وطـــرحت ســـعـــيـــد أغـــنـــيـــة
(هـلـيلـة) في أواخر كـانون االول
ـاضي وقد حـققـت جناحًا ا
كـبيرًا عبر قناتها الرسمية
عـــلـى (يــوتـــيـــوب) حـــيث
جـــــمــــعـت أكــــثـــــر من 3

مالي مشاهدة.

اســـــمـك عـــــلـى الـــــرمـــــال عـــــام 1978
وأضافت في تلك الفترة جميع األعمال
الــتي كــانت تــعــرض عـلـي مـســتــواهـا
ضــعـيـف وفي الـســيـنــمــا بـالــتـحــديـد
ســـيـــطـــرت خـالل تـــلك الـــفـــتـــرة أفالم
ـقاوالت التي تعتـمد على قلـة التكلفة ا
ـادية). وأوضحت (كنـت أحلم بتقد ا
فيلم استعراضي غنائي ولكن كان من
الــصـعب حتـقــيق هـذا احلـلم ألن هـذه
الـــنـــوعــيـــة من األفالم مـــكـــلــفـــة جــدًا
وشــركـات اإلنــتـاج في مــصـر حــيـنــهـا
كـانت تـبحث عن األعـمـال ذات التـكلـفة
الـرخـيـصـة وهـذا كـان من سـوء حـظي
ـصـر التي ذهـبت إلـيـها في بـدايـاتي 

وأنا عمري  20سنة).
وعن إمـكـانـية عـودتـهـا للـتـمـثيل خالل
الـفترة احلالـية قالت مازحة(الزم أرجع
لـعـمـري وأنا  30سـنـة وبـعـدين أبـتدي
بـقى). وبـشـأن مـشـاركـتـهـا فـي الـدراما
ـــغـــربــيـــة من خالل غـــنـــاء مــقـــدمــة ا
مــسـلــسل (هي) في جتــربـة أولى لــهـا
ـوقع البـوابة (في بـبـلدهـا قالت وفـقا 
ـسلـسالت يعـتمد الـبدايـة كان إنـتاج ا
ــغـــرب فــقط اآلن عـــلى من هـم داخل ا
أصـبح هـناك تـوسع ورؤية أكـبر).وعن
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يــوم جـــيــد من االتــصــاالت الـــواســعــة والــصــداقــات
هني. شاريع الناجحة في مجالك ا وا

qL(«

رهقة.الشفافية وضعك الصـحي ال يحتمل الرياضة ا
رقم احلظ  مطلوبة اليوم

Ê«eO*«

 العالقة بالشريك على أفضل ما يرام ال تفسح
اجملال للمغرض لتعكيرها. 

—u¦ «

 حاول أن تتنافش بهدوء لئال تخسر كل شيء. يوم
السعد االثن .

»dIF «

قـد تكـون عـرضـة الرتـفاع مـفـاجئ في الـضـغط جراء
فرط.  التعب ا

¡«“u'«

تــرفـض احلــوار أو الـــتــفـــاوض خـــفف من مـــواقــفك
احلازمة مع الشريك. 

”uI «

ـتــمـلّـقـ إحــذر اخلـداع وتـسـلّـح بـالـصـبــر وحتـاش ا
غرض وحاول أن تسامح وتنسى. وا

ÊUÞd «

ـارسـة لــلـتـخــلص من الـتــشـنــجـات من الـضــروري 
شي أو الركض. بعض أنواع الرياضة كا

Íb'«

 قـد جتــد نـفـسك أمـام امـتـحــان صـعب لـكنّ ذلك قـد
يساعدك على اختبار مشاعرك .

bÝô«

تـشعـر بـبعض االرتـباك وبـضـرورة إجناز أعـمالك بال
تسويف وتأجيل.

Ë«b «

صاعب. العاطفـة احلقيقيـة تمنحك قوة في مـواجهة ا
يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

تك ويزداد رونقك وتقوم بدور احملب على  تشتد عز
أكمل وجه.

 u(«

Âu−M «Ë X½√WOI «  ULK

ضـع مــــــــرادفــــــــات
ومــعـــاني الــكـــلــمــات

افـقيـا ضـمن الـدائـرة في
الـــشــكل حتـــصل عـــلى حــروف

طلوبة: (أم القرى): الكلمة ا
سلم  1-من سيدات ا

 2-دار قضائية
 3-مشغول

 4-دور عالجية
 5-مطربة خليجية
 6-دولة اوربية
 7-الفضاء

 8-سالح حربي قد
 9-أساليب

 10-من االصابع

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أثارت النجمة سلمى حايك جدالً كبيراً
عبر صفحتها البخاصة على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي بأحدث
صورة لها وقد إعتمدت على اجلرأة الالفتة في الصورة والى جانبها
زجاجات اخلمر.وعلّقت حايك على الصورة قائلة(أتمنى لكم عطلة

نهاية أسبوع لطيفة). يُذكر أن حايك قدّمت بطولة فيلم (اليك أ بوس)
والذي لم يحقّق من اإليرادات سوى  10مالي دوالر أمريكي حول

توقع حتقيقه العالم لتصبح إيراداته مخيبة لآلمال بعد أن كان من ا
أرقاماً عالية.الفيلم من إخراج ميخيل أرتيتا وتأليف سام بيتمان وآدم

كول كيلي ومن بطولة تيفاني هاديش روز بيرن جينيفر كوليدج
وناتاشا روزويل.

…√d'« bL²Fð p¹UŠ

ÊU e « ≠ …d¼UI «

تـصـدرت الـفـنانـة أصـالـة نـصـري األخـبار
عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي بـعـدمـا
قـضت مــحــكــمـة جــنح الــقـاهــرة اجلــديـدة
بانقضاء الدعوى اجلنائية في اتهام جنلها
خـالــد الــذهــبي بـقــتل مــواطن إثــر حـادث
سـير. وذلك بالـتصالح بـعد موافـقة أهالي
اجملـــني عـــلـــيه.وكـــانت شـــرطـــة الـــقـــاهــرة
اجلـديــدة قـد تـلــقت بالغـاً بــوجـود حـادث
كـبـيـر بـدائـرة الـقـسم فـحـضـرت األجـهـزة
ـكـان الواقـعـة وتبـ وفـاة اجملني األمـنـية 
عــلـيـه. وســلّم جنل أصــالــة نــفــسه لــقـوات
األمن واعـــتـــرف بـــتـــســـبـــبه في احلـــادث
بـطريق اخلطأ. فيـما ذكرت تقـارير مصرية
مــحــلـــيــة أن أصـــالــة تــصـــاحلت مع أهل
الـضحية ودفـعت مبلغ مـليون جـنيه مقابل
تـنازلهم عن الـقضية ألنـها تُعـد قتل خطأ
ويـجـوز فيـهـا الـتـصـالح بـالنـسـبـة لـلـقـانون
ـصـري.هـذا وكـشف شـاكـر مـحـمـد عـبـد ا
الـهادي والد اجملني عليه هاني أنه تنازل
بــــالــــصـــــلح عن الـــــقــــضــــيــــة رقم 12717
ن لســـــــنة  2019 اخلاصة بقيام خالد أ
ـتهم بـقتل الـذهبي جنل الـفـنانـة أصالـة ا
ابنه إثر صدمه بسيارته وذلك مقابل مبلغ
مـليـون جـنيه بـحسب مـا نـقلت عـنه وسائل
اإلعــالم. الــى ذلــك أعــــــــــــــــــــلــن اإلعــالمـي
اإلمــاراتي صـالـح اجلـســمي عن الــقـبض
ـغربـيـة مر حـس لـتـنفـيذ عـلى الفـنـانة ا
احلـكم الـصـادر بـحــقـهـا من مـحـكـمـة دبي
بـاحلــبس شـهــرًا يـلــيـهــا اإلبـعــاد عن دولـة
ـوقـع ايالف الــذي اشـار اإلمــارات وفــقــا 
الى ان  اجلـسمي قال في مقطع فيديو بثه
عـبــر حـســابه عــلى مـوقع تــويـتــر(إن مـر
حـسـ أصبـحت في عـهدة اإلدارة الـعـامة
لـلـمؤسـسـات اإلصالحـيـة والعـقـابـيـة بدبي
لـــتـــنـــفـــيـــذ احلـــكم الـــصـــادر بـــحـــقـــهـــا)
مردفًا(قُضي األمر). وطالب بعدم اخلوض
في هــذا األمــر مــجــددًا قـائـالً (بــالـقــبض
عـلـيهـا انـتـهى األمـر بـالنـسـبـة لي) مـنـوهًا
(بـأن أي إجــراء سـيـراه اجلــمـهـور
عـلى الـسـاحـة سـيـكـون

قانونيًا).

WOMſ√ oKD¹ nÝu¹
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مايا دياب

سميرة سعيد

w½UF « wMG «b³Ž bL×

طالب الـدراسـات العـليـا في كلـية
االداب باجلـامعـة العـراقيـة  تلقى
الــتـــهــاني مـن االهل واالصــدقــاء
ــاجــسـتــيــر عن لــنــيــله شــهــادة ا
ــعــنــونــة (الــتــحــلــيل اطــروحــته ا

ـروريـة في مـحـافـظـة االنـبـار لـلـمـدة ـكـانـي  لـلـحـوادث ا ا
.(2012 – 2018

لـلـضـرب من اهل الـقـريـة الـتي يـجري
فيها تمثيل العمل الن الناس اعتقدوه

مشعوذًا حقيقيًا.
وفي الــسـيـنـمـا اشـتـرك بـ  16 فـيـلـمـا
أولــهـا فـيــلم (اوراق اخلـريف) اخـراج
حـكمت لـبـيب عـــــــــام  1963وآخـرها
ـــلك غــازي) اخـــراج مــحــمــد فـــيــلم (ا
سرح شكـري جمـيل عام  1993وفي ا
له حــضــور واضح من خالل عــشـرات
سرحيـات ابتداء من مسرحـية (كلنا ا
بـشــر) إخـراج مــهـنــد األنـصــاري عـام
سرحية (حفلة لسيد 1960 وانتهاءً 
مـحــتـرم) إخـراج قـاسم وعل الـسـراج.
وله اعــمـال مــسـرحــيـة وســيـنــمـائــيـة
واذاعية وتـلفزيـونية جتـــــاوزت 300

عمل درامي.


