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تــســـاؤالت عــدة جـــالت فـي بــال اجلـــمــيع
اضيـة حول األسـباب التي خالل الـفتـرة ا
أدت إلى وفـاة الـفنـان الـشـاب هيـثم أحـمد
زكي بـــشــكـل مــفـــاجئ ولـــلـــوقـــوف عــلى
أسـبـاب الـوفـاة احلـقـيـقـيـة  العـمل عـلى
تــشــريـح جــثــة الـــفــنــان الــراحـل من قــبل
اجلـهات اخملـتصـة وخرج الـطب الشرعي

بالتقرير النهائي.
وبـحــسب مـا نــقـلت مــواقع مـصــريـة فـإن
ـكمالت الـتي كـان يتـناولـهـا الفـنان هـيثم ا
ارسته لـرياضة كمال أحـمد زكي خالل 
األجـسام لم تكن سبب وفاته حيث كشف
الـتــقـريــر الـنـهــائي لـلــطب الـشــرعي الـذي
تـسلمته النيـابة أن أسباب الوفاة كـيميائية
ومـرضية ذاكـرًا العقـاقير اخلـاصة بتـقوية
الــعـضالت ولم يــكن هـنــاك أي تـفــاصـيل
أخـرى أو تـوضـيــحـات أكـثـر حـول مـاهـيـة
ــواد الـكـيــمـيــائـيـة الــتي أدت لـوفـاة هـذه ا
الـنـجـم الـشـاب.  وكـان هـنــاك الـكـثـيـر من
الـغـمـوض واحلسـرة في نـفس الـوقت بـعد
وفـاة الـفـنـان هـيـثم أحـمد زكـي الذي رحل
عن الــدنــيـا عـن عـمــر نــاهـز الـ35 وكــانت
وفـاته صادمة للجميع ومفاجئة حيث كان
يــحــضّـــر في آخــر أيــامـه لــدوره اجلــديــد
كـــمالكم ولم يــكن يــشـكــو من أي مـرض
ومـا زاد الطـ بلـة هو أنه توفـي في منزله
نزل لتـفقده وجد وحـيدًا وعندمـا اقتحـام ا
هـيثم ملـقى على األرض وقد

فارق احلياة.
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 الـكــاتب واإلعالمي والـتــدريـسي في جـامــعـة واسط قـام
بتهـيئة اجلـزء الثالـث من كتابه (مـابعد األنـوثة.... للـنساء
مـواقف).ويضم 75 مـقـاال نشـرت جـمـيعـهـا في صحـيـفة

(الزمان) وهي تتحدث عن مواقف نسائية عبر التأريخ.
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ـكـتــبـة الـوطــنـيـة الـكــاتب االردني ضـيــفـته االحـد دائــرة ا
ضــمن أمـسـيــات نـشــاط (كـتـاب األســبـوع) لـلــحـديث عن

كتابه (إذا قيل أنت).
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مثـلة السـورية تصـور مشاهـدها في مسـلسل (العـميد) ا
في قرية بـر إلياس في مـحافظـة البقـاع اللبـنانيـة .والعمل

من تأليف وإخراج باسم السلكا .
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لــبـنـان والـسـعـوديـة.وقـال عالمـة خالل
إحـيائه حـفالً في الـعاصـمة الـسعـودية
ضـــمـن فـــعـــالـــيــــات مـــوسم الـــريـــاض
الترفـيهي إن (لبـنان يشهـد ثورة شبان
وشـــابــــات ضـــد الـــفــــســـاد) وأضـــاف
(الــلــبـنــانـيــ كـانــوا يـتــمـنــون وجـود
شـخص مـثل األمـيـر محـمـد بن سـلـمان
لـيكـافح الفـسـاد لكن الـشبـان في لبـنان

يقومون اآلن بهذا الدور). 
وقال عالمة لتـلفزيون اجلديـد اللبناني
إن (لــبــنــان بـــحــاجــة ألن يـــكــون لــديه
شـخص يـضع الـفاسـدين في الـسـجون
تـمـاما كـمـا فعل ولي الـعـهد الـسـعودي
ـملـكة في عـندمـا وضع الفـاسدين في ا
فـنــدق الـريـتـز).كالم الــفـنـان الــلـبـنـاني
أشــــعل جـــــدال واســــعــــا عــــلى مــــواقع
الـــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي في لـــبـــنـــان
والسعودية.وجاء جزء كبير التعليقات
مــنـتــقـدا لـكـالم عالمـة  وال يــعـبــر عـمـا
يـريده الـلبـنانـيون كـما طـالبه الـبعض
بــاالكـتــفـاء بــالــفن فـقـط واالبـتــعـاد عن

السياسة.
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ـطرب أثـار مـقـطع فـيـديو يـظـهـر فـيه ا
الـلـبـنـاني راغـب عالمـة وهـو يـتـحدث
ـظـاهـرات في لـبـنـان جـدال كـبـيرا عن ا
عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي في
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#U  œuÝQÐ الشـاقة حتى أثـناء قـضائـها اإلجازة
ـالــديف حـيث عـلـى شـواطئ جــزر ا
أنهـا اسـتعـرضت من جـديد لـيـاقتـها
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ــمــثـلــة يــاسـمــ صــبـري تــواصل ا
نـشـاطـاتــهـا الـريـاضـيـة وتـمـاريـنـهـا
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ــمـثـلــة حال شـيــحـة قــضـيـة نــقـلت ا
ـــشــــردين إلى أطــــفـــال الــــشـــوارع ا
النقاش عـبر صفحتـها اخلاصة على
إنـستـغـرام حيث شـاركت مـتـابعـيـها
بصورتـ لطفلـ معبـرة عن حزنها
على حـياتـهم الصـعبـة. وشرحت في
تـعلـيـقـها عـلى الـصـورة أنهـا تـأثرت
بـشـدة عـنــدمـا رأت الـطـفل الـصـغـيـر
يسير وسط السيارات. حيث تخيلت
ـوقف . (استوقفني ابنها في نفس ا
الـيوم في الـطـريق طـفل صغـيـر جدا
ـــشي وسط زحــــمـــة الـــعـــربـــيـــات
ويبـكي فـعال بـكيت مـعـاه وتخـيلت
لــو ابـنـي أو بـنــتي في نــفس مــكـانه
كن كنت طرت شيلته من وسط كل
الــــزحــــمـــة وحــــاســــة إنـي عــــايـــزة
أشارككم إحـساسي يـاترى بتـحسوا
ا تشوفوهم?) وأكملت: (لكل من ايه 
يرى هؤالء األطـفال أطفـال الشوارع
فـعـال ألنـهم يـعــيـشــون في الـشـارع..
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تُـطل الـفـنـانـة الـلـبـنـانـية
هـــــيــــــفــــــاء وهـــــبـي في
مـــســـلــسل أســـود فــاحت
ـقــرر عـرضه فـي شـهـر ا
ـقـبل مع نـخـبـة رمـضـان ا
ـمـثـلـ بـيـنـهم شـريف من ا
سالمــــة وأحـــــمــــد فـــــهــــمي
ومـحـمــد فـراج وصـبـري فـواز
ومــجــمــوعــة أخــرى من الــنــجـوم
والـنـجمـات الـشـبـاب بـحـسب ما
أعـلـنت شركـة الـصـبـاح لإلنـتاج
الـفـني مشـيـرةً إلى (أنـهـا تـتّجه
ـسلـسل مع بـداية لـبدء تـصـوير ا
العام 2020). يشار إلى أن وهبي

تسـتمـر بتـصويـر دورها بـفيـلم أشباح
ــنــوي عـرضـه في مـوسم رأس أوروبـا ا

يالدية. السّنة ا

ــا يـدور حـولك بــشـكل خــاص عـلى الـصــعـيـد أنــتـبه 
هنى.رقم احلظ9. ا
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باستـطاعتك التعويض عن كل تاخير وتراجع . و انت
صاحب مبادرة.
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ـــســـتـــحـــسن  جتـــنب اإلصــــطـــدام في الـــرأي. مـن ا
األهتمام من وضعك الصحى.
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فـتـرة رومـانـسـيـة بـاسـتـطـاعـتك تـغـيـيـر مـحـور امـورك
ناسبة. وتهتم اليجاد احللول ا
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حقـق أهدافـاً مهـمة ال تـستـخف بأى إشـارة مـرضيـة 
وال تتأخر أو تماطل.
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ـقبـلة.يوم  تـقرر اتـخاذ خـطوة او قـرار خالل الفـترة ا
السعد االربعاء.
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 قـد تشـعر بـالـقلق و الـتعب واإلرهـاق بـسبب عـملك 
. عاون أطلب مساعدة ا
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 تــبــحث عن مالذ آمـن وقــد تــشــعــر بـــبــعض الــتــعب
واحلزن .رقم احلظ5.

Íb'«

 قـد تـشكـو من الوهـم الصـحى  استـغل كل الـفرص
باستطاعتك احلب واالبداع.

bÝô«

التنتقد اقرب الناس اليك فترة ضاغطة ومتعبة نفسيا
.رقم احلظ 4.
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فـتـرة اسـتـثـنـائـيــة تـبـدو سـعـيـدا وجـريـئـا وتـقـدم عـلي
خطوات مهمة وحاسمة.
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ــتـــاعب وتــزامن تـــشــعـــر بــاالرهــاق بـــســبب كـــثــرة ا
الواجبات واالعمال رقم احلظ.3
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اكــتب مــرادف ومــعـانـي الـكــلــمـات
افــقــيـــا فــقط في الـــعــمــود الــوسط

طلوبة: حتصل على الكلمة ا
wÐdŽ wIOÝu Ë s×K

1- منطقة حدودية اماراتية

صنع النووي 2- ا

3- دولة عربية

4- ازمنة متعاقبة

5- مدينة لبنانية

ة لكة عربية قد  -6

7- ظالل

8- انهاء خدمات طوعية

سيطر 9- ا

الـشـاعـر الـعـراقي يـسـتعـيـد في كـتـابه الـصـادر عن (دار
اآلن نــاشـرون ومــوزعـون) بـعــمّـان بــعـنـوان (رحــلـتي مع
الـنهـر الثـالث) طفـولته الـتي ارتبـطت باحلـرب التي فـتحت
الـنـافــذة عـلى الـقـصـيـدة الـوطــنـيـة وأشـرعت أمـامه بـوابـة

الشعر.

ي الــــعـــراقـي اصـــدرت دار أمل اجلــــديـــدة في االكـــاد
دمـشق كـتابه (دراسـات ثقـافيـة في الـفكـر والتـأريخ) وهو
عاصـرة واالدب والتاريخ مجـموعة مـقاالت في التـراث وا

والفكر.

ـمـثـلة الـسـوريـة تسـتـعـد لـلمـشـاركـة في فيـلم سـيـنـمائي ا
عــربي بـــدوي بــعــنــوان (ســـهــام الــقــصـــيــد).الى جــانب

شاهدها في مسلسل (صقار). تصوريرها 

œ«b(« wKŽ

نادين نسيب
جنيم

ـركز تـشارلي (تـشارلـيـز أجنيـلز) ا
الثالث بـإيرادات بلغت  8.6مليون

{ لـــــوس اجنــــلــــوس - وكــــاالت-
تــصـــدر فــيــلم احلــركــة والــســيــرة
الـذاتيـة اجلديـد فـورد ضد فـيراري
(فــــــورد في فــــــيــــــراري) إيـــــرادات
الـسـينـما بـأمـريكـا مـطلع األسـبوع
مـحـقـقـا  31مـلــيـون دوالر. الـفـيـلم
ــون وكـريـسـتـيـان بـطـولـة مـات د
بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف
ومـن إخــــــــــــــراج جــــــــــــــيــــــــــــــمـس
ـغـامرات مـاجنـولد.وتـراجع فـيلم ا
احلــربي الـتـاريــخي (مـيـدواي) من
ركز الـثاني هذا ركـز األول إلى ا ا
األســبـــوع مــحـــقــقــا  8.8مـــلــيــون
دوالر.والـــفــــيــــلم بــــطــــولـــة وودي
هـارلـسـون ولـوك إيــفـانـز ومـانـدي
مور وباتريك ويلسون ومن إخراج
ــــريــــتش.واحــــتـل فـــيــــلم روالن إ
غامـرات اجلديد مالئكة احلركة وا

بـالـنسـكا والـيـزابيث بـنـكس وسام
كالفـلـن وبـاتــريك ســتــيـورات ومن
إخــراج الـيـزابـيـث بـنـكس.وتـراجع
الـفـيـلم الكـومـيـدي العـائـلي الـلعب
ركز بالنار (بالينج ويذ فاير) من ا
ـــركـــز الـــرابع هـــذا الـــثـــالـث إلى ا
األســـبــوع بـــإيـــرادات بـــلــغت 8.5
مـليـون دوالر.والفـيلم بـطولـة جون
سيـنا وكـيجان-مـايكل كي وبـريانا
هـــيـــلــدبـــرانـــد ومن إخـــراج أنــدي
فيـكمـان.وتراجع الـفيـلم الكـوميدي
ـيـالد األخـير ( الـرومـانـسي عـيـد ا
ـــركـــز السـت كـــريـــســـمــــاس) من ا
ركـز اخلامس مسجال الرابع إلى ا
 6.7مـلـيـون دوالر.والـفـيـلم بـطـولة
ـــا تــــومـــســــون وجــــريج وايـــز إ
وهــنــري جـولــدجن ومــيــشــيل يـوه

ومن إخراج بول فيج.

دوالر.والـفــيـلم بـطــولـة كـريــسـتـ
سـتـيـوارت ونـعـومي سـكوت وايال

مثـله موظـفا في دائـرة السـكك احلديد.
واعـتـادت االسـر العـراقـيـة وخـصـوصا
ـتـعة الـبـغـدادية ان تـمـضي سـهـرات 

مـع شــخــصـــيــة ابــو فــارس
ابــان الــســبـعــيــنـات

والـــثــمــانـــيــنــات.
وفـــــــــــضـال عـن
مشـواره الفني
في التـلفـزيون
ــــــــســــــــرح وا
واالذاعـة كـان
للفنان الراحل
اكـــــــــثـــــــــر من
مـــــحــــطــــة في
السـيـنمـا عـبر
مــشـاركــته في
عـدد كـبـيـر من
االفالم مـــنـــهـــا
الــــبـــــاحــــثــــون
لـلمـخـرج مـحـمد
يــوسف اجلــنــابي
واســـــــعــــــــد االيـــــــام
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ي والنـاقد العـراقي اهدى االكـاد
الـى (الــزمــان)نـــســخــة مـن كــتــابه
(اجلــــمـــر االخـــضـــر قـــراءات في
االدب الـشــعـبي الـعــراقي) الـفـائـز
بــجــائــزة الــشـيخ زايــد آل نــهــيـان

اضي. تحدة العام ا بدولة االمارات العربية ا
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معاون عـميد كلية بغداد للعلوم االقتصادية تلقى التعازي
بـإستـشهـاد ابن اخيه مـحمـد جاسم مـحمـد سلـمان جراء
انفـجار ارهابي. وأقيمـت الفاحته على روحه في حـسينية

. دة بوم الزوية ببغدادبدءاً من امس و
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مثـلة اللبنـانية نادين نسيب حضرت ا
جنيم احد مركز الـتسوق الكبرى بدبي
مع خـبـيـر جتمـيل عـائـلـة الكـارداشـيان
أريـيل تــيــخـادا من أجـل اإلجـابــة عـلى
كـياج. ا يـتـعلق بـا أسـئلـة الـسيـدات 
اختـارت جنيم فـستان قـصيـرمن ماركة
(دوجلي كـوبــانـا) ونــسـقت مــعه حـذاء
طــويـل لــفـــوق الــركـــبـــة ومــجـــوهــرات
ـــمــــثـــلـــة نــــاســـبت اإلطـاللـــة. والقـت ا
الـلـبـنـانــيـة جـمـهـورهـا  بـرحـابـة صـدر
والـتــقـطت الـصــور والـفـيــديـوهـات مع
اجلــمـهــور وانـتــشـر فـيــديـو لــلـفــنـانـة
اجلــمــيــلـــة وهي تالعب أحــد األطــفــال
بــطــريــقــة ظــريـــفــة وحــظي بــإعــجــاب

اجلمهور.

من نـاحــيـة أخــرى تـصــدرت جنـيم
غالف احـــدى اجملـالت  بـــجـــلـــســة
تـــصـــويـــر خـــاصـــة مـع أوالدهــا
والقت الصـور رواجًا كـبيـرًا  ب
مــسـتـخـدمــ وسـائل الـتـواصل
االجـــتــمـــاعي. يـــذكـــر أن جنــيم
تــســـتــعـــد خلـــوض الــســـبــاق
الــرمـضــاني لــلـســنــة الـقــادمـة
ــسـلــسل يــحـمل إسم 2020
من إخـــراج فــــيـــلـــيـب أســـمـــر
وانتاح شركة الصباح إخوان
ـــمــثل الـــســوري إلى جـــانب ا
قـــصي خـــولي الــذي يـــجـــتــمع
معـها للـمرة الثـانية بـعد جناح
مـــســـلـــسل خـــمـــســـة ونص في

رمضان 2019.
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وخـفــتـهـا في احلـركــة بـصـورة عـلى
الـبـحر وشـاركـتـهـا مع اجلـمـهور من
خالل حسـابها عـلى إنسـتغـرام وفقا
ـوقع الــبـوابـة.وظــهـرت صـبـري في
الــصــور أثــنــاء قــيــامــهــا بــحــركــات
ريــاضــيـة تــتــطـلـب قـدرة عــالــيـة من
اللـياقة والـثبـات وبالـتأكيـد الفـنانة
ـتـطـلـبـات لـذا الـشـابـة تــمـلك هـذه ا
اسـتـغـلت الـفرصـة لـتـشـارك شـغـفـها
بـالـرياضـة مع مـتـابـعيـهـا والـتـقطت
الــــصـــورة مـن أمـــام الـــشــــاطيء في
مـشــهـد رائع وإبــداعي.  وكـانـــــــــت
صبريقد تصدرت الترند خالل األيام
ــاضـيــة عــقب لـقــائــهـا األخــيـر في ا
برنـامج صاحـبـة السـعادة والـسبب
واصفات كان هو أنها كـشــفت عن ا
الـــتي تـــريـــد تـــواجــدهـــا في شـــريك
حيـاتـها لـتنـطلق بـعـدها الـكثـير من
التعليـقات والفيديوهـات الكوميـدية
حـول قـائمـة صـبـري اخلـاصـة بـفتى

األحالم.

الشـارع أصـبح مـأواهم فهم يـأكـلون
ويشربون ويـعملـون وينامون ألنه ال
مـلـجـأ لـهم حـقـيـقي سـوا هـذا الـباب
فتوح أمامهم جللب أي طارقٍ كان ا
رفـقـاً بــهم فـهم ضـحــايـا ال يـعـلـمـون
شــــيــــئــــاً من احلــــيــــاة ســــوا أنــــهم
ـة وال صـحة مـجبـرون ال حـيـاة كر

وال تعليم ). 
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كانت ومازالت ( الزمان ) تستذكررموز
نا الفن والـثقـافة الـذين رحلـوا الى عـا
ـا قـدمـوه من مـنـجـزات االخـر تـقــديـرا 
خالل مــسـيــرتــهم احلــافــلـة بــالــعــطـاء
والـيوم نـستـذكر  الـفـنان الـكبـير خـليل
الــرفـاعـي ابـو فــارس الـذي غــادرنـا في
الــتـاسع من تـشــرين الـثــاني من الـعـام
ـوت  فـي احـد 2006 عــنــدمــا  غــيـبـه ا
مسـتشفـيات محـافظة اربـيل اثر مرض
اصاب الكـلى بعجـز اوقفهـا عن العمل.
ونـــقل الـــرفــاعي 79 عـــامــا الـى اربــيل
ــبــادرة من رئــيس اقــلــيم كــردســتـان
مسعود الـبارزاني بعدمـا ساءت حالته
الـــصـــحــيـــة في احـــد مــســـتـــشــفـــيــات
الــعـاصــمــة وحتــديــدا في مــســتـشــفى
الــكـنــدي لــيــنـتــقل الى رحــمــة الــبـاري
عـزوجل في اربـيل  وبـرحـيل الـرفـاعي
تـكــون الـدرامــا الـعــراقـيــة قـد خــسـرت
واحداً من اهم فنانيها وكتابها بعد ان
سـطـر الــعـشـرات من االعـمـال االذاعـيـة
والــتـــلــفــزيــونــيــة ســاهم بــكــتــابــتــهــا

وبـطـولـتـها وخـاصـة الـكـوميـديـة مـنـها
الى جـــانب بــرامـــجه الــتـــلــفــزيـــونــيــة
واالذاعـيـة الـتي كـانت ومـازالت عـالـقـة
في قـــلـــوب الـــعــراقـــيـــ كـــافــة الـــذين
يعـشقـون الراحل فـنانـا وانسـانا واخا
وصـديــقـا لـلـعـوائل الـعـراقـيـة  بـعـدمـا
عــــرف بـــصـــدقه وكـــرمـه ودمث اخالقه
الـتي كـانت وسـتـبـقى مـضـربـا لالمـثال
عــنــدمــا يــقــولــون ويـرددون فـي اروقـة
االذاعة والتلفزيون ( مثل التزام وخلق
خـلـيل الـرفـاعي ) فـكـان يـجـسد االدوار
الكوميدية باقتدار فتدخل وتنسال الى
ــخـتـلف ـشــاهـدين و قــلـوب ماليــ ا
اعمارهم واجنـاسهم حتى كون الراحل
قـاعـدة جـمـاهـيـريـة كـبـيـرة بـ معـجب
ومتاثر وعاشق لـلرفاعي الذي استحق
لقب فـنان الـشعب في ثـمانـينـات القرن
نـصـرم وحاز عـلى جـوائز وشـهادات ا

محلية وعربية .  
ــنــاســبـة (الـزمــان) ووفــاء لــلـراحل و
الـذكرى الـثالـثـة عشـر لرحـيـله تتـصفح
في سـطـور مـن مـاقـدمه خالل مـسـيـرته

ــتــخــمــة بـــاالنــتــاج واالبــداع الــفــني ا
والثقافي. ولد الرفاعي في منطقة راس
اجلـــســــر جـــانب الــــكـــرخ عـــام 1927
ـــســـلـــسالت واكـــتـــسب شـــهـــرتـه من ا
الـــتــلــفـــزيــونـــيــة عــبـــر ادوار جــســدت
الـشـخـصـيـة الـبـغـداديـة الـتي عـرف من
خاللها بـ (ابو فـارس).  شارك الرفاعي
في 85 مـــســـرحـــيــة و 850مـــســـلــسال
اذاعـــيـــا وتـــلـــفـــزيـــونـــيــا ومـن اشـــهــر
سـلـسالت حتت مـوسى احلالق وابو ا
الـــبـالوي وابـــو فــــارس وغـــيــــرهـــا من
االعمال التي ما زالت راسخة في ذاكرة
ــشـاهــدين. الى جــانب الـعــشـرات من ا
االعمال الدراميـة االذاعية التي اتخمت
بـهــا رفــوف مـكــتـبــة الــدرامـا االذاعــيـة
فـضال عن بـرامج لالطـفـال ومـسـابـقـات
ومـنـوعـات لالذاعـة والـتـلـفـزيـون  وقـد
ـســرح عـام ظــهـر لــلــمـرة االولى عــلى ا
1945 في وحــيــدة الــعـراقــيــة في حـ
قدم اول اعمـاله االذاعية عام 1956 في
مـسلـسل سلـفة زواج قـدمه فـيهـا مؤلف
سلـسل خلـيل شوقي الذي كـان يعمل ا

لـــلــمـــخــرج بـــرهـــان الــدين جـــاسم في
السـبعيـنات. من جـهتـهم عد رواد الفن
والثـقافة الـعراقـية رحـيل الرفاعي
خسـارة كـبيـرة التـعوض
لــــلـــــفـن الــــعـــــراقي
عمـوما والـتمـثيل
والــــــتــــــالــــــيف
الــــــــــــــــــدرامـي
خـــــصـــــوصــــا
وكـتــبـوا عـلى
صـــفـــحــاتـــهم
الــشــخــصــيــة
ـــــــــــــــــــواقـع
الـــــــتــــــــواصل
االجــــتــــمـــاعي
ووســــــــــــــــــائـل
االعــــــــــــــــــــــــالم
ذكـــــريـــــاتـــــهم
ومـواقفـهم مع

الرفاعي .


