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اضي كـتبـة الوطـنيـة االحد ا االديب االردني احتـفت به ا
في حفل اشـهار كتاب (ذكريات من بيدر احلياة) وادارت

االمسية األديبة أميمه يوسف.
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ــسـتـنــصـريـة الـتـدريــسي بـكــلـــيـة االداب في اجلــامـعـة ا
ضـيـفه  الــبـيت الـــثـقـافي الـفـيــلي  بـالـتـعـاون مع بـرنـامج
ــقـراطــيـة وحــــــــقـوق االنــســـــان في تــعـزيـــــــــــــز الـد
الــعــراق في نــدوة حــواريــة بــعــنــوان (ظــاهــرة الــتــســرب

درسي) . ا
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الــشـاعـر الـعـراقي شــارك في أمـسـيـة أقــامـهـا فـرع بـابل
الحتاد أالدبـاء والكتـاب العـراقيـ في ساحـة التـظاهرات
شتـركة (مرايا دينـة احللة لتـوقيع اجملمـوعة الشعـرية ا

وطن ) لعدد من شعراء بابل.
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للـكـشف عـمـا تـعـرضـوا له والـتـحـقيق
ـــنـــتج مــــســـتـــمـــر..). مـــا يـــعــــني أن ا
الـسـيـنمـائي الـشهـيـر الـبالغ من الـعـمر
66 عـامـاً قـد يـواجه عـقـوبة ال تـقل عن
الـسجن 10 أعـوام وتـصل إلى الـسجن
مدى احليـاة إذا ثبتت إدانـته بارتكاب

اجلرائم.
واتهـمت أكثر من 70 سيـدة واينـست

بـاالعــتـداء والـتــحـرش اجلـنــسي بـهن.
وهي الـقـضيـة الـتي تـضخـمت إعالمـياً
مع نــشــر اإلدعـــاءات ضــده في الــعــام
ــاضي وكـانـت الـدافع الطالق حــركـة ا
(انـا ايـضــا) والـنـقــاش الـذي دار حـول
الـتـحـرش اجلــنـسي في جــمـيع أنـحـاء

العالم. 
لـكنه نـفى ارتكـاب أي مخـالفـات وسلّم
نفـسه إلى سلـطات نيـويورك في نـهاية
ــاضي و شـــهــر مــايـــو من الــعـــام ا
إطالق سـراحه بــكـفـالـة قــدرهـا مـلـيـون

دوالر مع استمرار محاكمته.

{ لـوس اجنــلـوس  –وكــاالت - أكـدت
ـز) األمـريكـية صـحـيفـة (نيـويـورك تا
ـنـتـج األمـريـكـي الـشـهــيـر هـارفي أن ا
وايـنـسـتـ اتـفق مع الـسيـدات الالتي
يــتـهــمـنـه بـالــتـحــرش بـهن واالعــتـداء
عـلـيهن جـنـسيـاً عـلى دفع تـعويـضات
لـهن قـيـمـتـهـا 25 مـلـيـون دوالر مـقـابل
عـدم اعــتـبــاره مـســؤوالً عن اتـهــامـات
االعـتـداءات اجلنـسـيـة الـتي وجهت له

ويرفضها. 
إال أن هذا االتفـاق يعتـبَر مبـدئيا حتى
ـدعـي الـعام مـوافـقـة احملـكـمـة.وكـان ا
ســــايــــروس فــــانس قــــد أدان بــــعض
اجلــرائم اجلــنــســيــة الــتي ارتــكــبــهــا
وايـنــسـتـاين في بــيـان له بـاعــتـبـارهـا
ـــوجـب قــــانـــون األكــــثــــر خــــطــــورة 

العقوبات في نيويورك. 
مـوضـحــاً أن (قـرار االتـهــام هـذا يـأتي
نـتيـجـة لـلـشـجـاعة غـيـر الـعـاديـة التي
أظــهــرهـــا الــنــاجــون الـــذين تــقــدمــوا
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ـــثل عن مـــحـــسن جـــائـــزة أفـــضل 
مــســرحـــيــة ( أمــكـــنــة اســـمــاعــيل )
لـــلـــمـــخــــرج الـــفـــنـــان
ابـــراهـــيـم حـــنـــون في
مـــــهــــرجــــان قــــرطــــاج
الــدولـي بــدورته ((21
في تونس الذي اختتم

فعالياته االحد.
و (أمـكــنــة اسـمــاعـيل)
مـن إنـــــــتـــــــاج دائــــــرة
ــســرح الــســـيــنــمــا وا
والـــفـــرقـــة الــقـــومـــيــة
من تــألـيف لـلــتـمــثـيل 
هــــــــوشـــــــنك وزيـــــــري
وإخــــــراج ابــــــراهــــــيم
حــنـون وتــمــثــيل رائـد
محسن  بـاسل شبيب
 كــــــاتــــــرين هــــــاشم 
شوقي فـريـد  طه علي
 حـــــيــــدر اخلـــــيــــاط 
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ـبـدع  رائد حـصد الـفـنـان العـراقي ا
سيف مؤيد  عـلي العذاري  وماجد
لـفته.ديـكـور محـمـد النـقـاش اضاءة
عــبـــاس قــاسم ومــوســيــقى مــحــمــد
الـربــيـعي .والــعـمل مــهـدى الى روح
الفنان الراحل سامي عبد احلميد .
وبـاركت نـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـي
ــشــاركــة الــعــراقــيــة الــكــبـيــرة في ا
nh4 مـهرجـان قـرطاج بـعـملـ هـما
في بغداد للمخرج علي دعيم وأمكنة
اسـمـاعـيل لـلـمـؤلف هـوشنـك وزيري
واخملرج ابـراهيـم حنـون مشـيرة في
بيـان لهـا الى ( فـوز العـراق بجـائزة
ـتــمـكن رائـد ـثل لـلــفـنـان ا أفـضـل 
ــثل مــحــسن وهي أول مــرة يــنـال 
عــــراقي هـــذه اجلـــائــــزة كـــذلك فـــوز
ــسـرحـي الـعــراقي الــبـارع ــؤلف ا ا
عــلي عــبـد الــنــبي الــزيـدي بــجــائـزة
أفـضل نص عن عـمـله الـذي أنـتـجـته
دولـة فلـسـطـ كلـب الست .. هـنـيـئاً

بدعينا الكبار) .

لــــتــــصـــمــــيم الــــرقــــصـــات وتــــدريب
.صــــــمـم رقــــــصــــــات الـــــــفــــــنــــــانــــــ
ـسـرحـيات واستـعـراضـات عـشرات ا
ـســلـسالت وتــعـاون عـلى واألفالم وا
مـدى ثالثــة عـقـود مـع كـبـار الــنـجـوم
أمثال نـيلـلي وشريهـان وسمـير غا
في تقـد الفـوازير وألف لـيلـة وليـلة

في شهر رمضان.
ومن أشــهــر الـفــوازيــر الــتي قــدمــهـا
(عروسـتي) و(اخلـاطـبـة) و(عالم ورق
ـــنـــاســـبــات) ورق) و(فـــطـــوطـــة) و(ا
و(حول العالم).وكان الراحل متزوجا
ـمــثـلـة هــنـاء الـشــوربـجي الـتي من ا

تعرف عليها من خالل فرقة رضا.
صرية إيناس وقالت وزيرة الثقافـة ا
وت غيب عبـد الدا في بـيان إن �ا
أحـد مـلـهـمي الـفــنـون الـشـعـبـيـة قـبل
ــنــاســبـة ـه في االحــتـفــاالت  تــكـر
مـرور  60عــامــا عــلى تــكــوين فــرقـة
رضــا الـــتي شـــارك في تــأســـيــســـهــا

وسطر معها تاريخا مشرفا.

الــبـاحـثـة االردنـيــة صـدر لـهـا حـديــثـا عن (اآلن نـاشـرون
ومـوزعــون) بـعـمّـان كـتــاب بـعـنـوان (فــنـيـة الـرمـز ودالالت

اخلطاب في القصة القصيرة).

ـاضي في اخملـرج الـسـيـنـمـائي الــعـراقي بـدأ اخلـمـيس ا
مدينـة اتتويرب البلجـيكية تصويـر فيلم وثائقي عن اعمال

صور الرائد لطيف العاني . وحياة ا

مادونا

ـوجة ”عـبـرت نـظـرة عـيـنـيـهـا عن ا
اجلـديـدة (للـسـينـمـا) ولن ننـسـاها
ما حيـينا.“وأضاف ”اليوم صارت
الـسيـنـما الـفرنـسيـة يـتيـمة بـعد أن

فقدت هذه النجمة الكبيرة.“
وعـمـلت كـاريـنـا مع مـخـرجـ كـبار
آخـرين كـمـا لـعـبت أدوار الـبـطـولة
فـي عـــــدد من األفـالم الـــــنـــــاطـــــقــــة
بـاإلنـكـليـزيـة في أواخـر السـتـيـنات

وأوائل الثمانينات.
ــغــنــيــة الى ذلك  بـــيــنــمــا كــانت ا
البـريطانـية أديل البـالغة من الـعمر
 31عــامًــا تـــعــمل عــلـى مــوســيــقى
جــــديـــدة فـي األســــتــــوديــــو بــــعـــد
ـون انـفــصــالــهـا عـن زوجـهــا ســا
كــونـيـكي كـان مـنــتج الـهـيب هـوب
األمـريــكي الـشـهـيـر جـونـاثـان هـاي
هنـاك يضع الـلمـسات األخـيرة على

{ بــــــــاريـس - وكـــــــاالت - أعــــــــلن
ـركـية ـمـثـلـة الـد مـتـحـدث بـاسـم ا
ـولــد آنــا كـاريــنــا األحـد وفــاتــهـا ا
مـتـأثـرة بـإصـابتـهـا بـالـسـرطان عن
عـمـر نـاهـز  79عـامـا.وتـعـد كـاريـنـا
واحدة من أكثر النجوم شهرة فيما
ــــوجـــة اجلــــديـــدة في يــــعـــرف بــــا
السـينـما الـفرنـسيـة.وعُرفت كـارينا
بـــأدوارهـــا في أفالم زوجـــهــا األول
اخملرج جان لـوك جودارد إذ ظهرت
في ســبــعــة من أفـالمه.وقــال لـوران
بيليندوز لوسائل اإلعالم الفرنسية
(إن كـارينـا تـوفيت يـوم الـسبت في
بــاريس فـي وجــود زوجـهــا الــرابع
اخملــــــرج األمــــــريـــــــكي ديـــــــنــــــيس
بـــيــــري).ونـــعـى وزيـــر الــــثـــقــــافـــة
الــفـرنـسي فـرانك ريـسـتـيـر أيـقـونـة
السـتينـات كارينـا على تويـتر قائال

اإلعـجـاب بـينـهـمـا.وهـو االمـر الذي
أكده جوناثان بطريقة غير مباشرة
وذلك في مــقــابـلــة عــبــر اإلنــتـرنت

وسيـقى اجلاز (اتبع ألبومـه األول 
القائد) مع مايك سميث وبيني ريد
وهـــــنــــا كــــانت إنـــــطالقــــة شــــرارة
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 التـكـفي صفـحـات اذا مـااردنـا ان نـعدد
مــنـجـزات الــفـنـان مــحـسن الــعـلي عـلى
الصـعـيدين الـفني والـثـقافي فـقد اسس
له اسـمـا كـبــيـرا سـيـبـقى المـعـا وفـخـرا
تلـقي العراقي .وعـند ابرز للمـشاهـد وا
محطاته كان لـ(الزمـان) وقفة عبر حوار

اجرته معه:
{ هل فـــكـــرت ان تــشـــارك او تـــخـــرج عــمال

مسرحيا او تلفزيونيا وانت في الغربة ?
- هو هـاجسي وحـلـمي وحيـاتي تمـاما
سـرح حيث كان انا ابتـعدت قـليال عن ا

اخر عمل شعـبي اخرجته هي مـسرحية
الــســقــوط بــطـولــة دريــد حلــام وفــرقـته
ومـسرحـيـة بـقعـة زيت لـلـمـبدع مـحـمود
ابو العبـاس كاتبـا وبطال اال انني ابقى
بحلم يتـواصل ان اقدم اعمال مـسرحية
وعـنــدمـا ولــدي مـايــكــفي من مــشـاريـع 
ـسـرح الـتـجـريبي كـرمت في مـهـرجان ا
ـسـرحـيـ الـعـرب طلب الـدولي كـأحد ا
منـي من مصـر عـمال مسـرحـيا واحـضر

له .
{ من هم اقـرب النـاس من الفـنانـ اليك من

الذين مازلت تتواصل ?

- اتـواصـل مع كـثـيــر من الـفـنــانـ انـا
احب اجلمـيع حتى من يـعتـقد انه بـعيد
عـني او مــخـتـلـف من نـاحـيــته فـقط امـا
بـشـكل اوضـاع الـغربـة فـعـائـلـتي عـائـلة
قــاسم مــحـمــد وجــواد الــعـلي كــاعالمي
وجـــواد الـــشـــكـــرجـي نـــتـــواصل دومـــا
ومـحـمــد هـاشم واحـبـاء مــنـهم بـفـتـرات
للـحقيـقة اعـاني كثيـرا لعـدم السؤال من
زمالء عملت معهم وقسم قدمتهم احزن

لعدم اتصالهم واعذرهم هم غالي .
{ عـرفـناك عـاشـقا الحلـان عراقـيـة هل تلـتقي
لـحن ومطـرب عراقـي وتسـتمع الحلانهم

وتشاركهم جلساتهم ?
- بـالـنسـبـة لـلـموسـيـقى انـا عـاشق لـها
واخـرجت مسـرحـيات غـنـائـية وحلن لي
ــلـحــنـ بــاالذاعــة ايـضــا الـعــديــد من ا
عـمـلـنــا سـويـا اجـمل االعـمـال الـلـحـنـيـة
لـلـدرامــا اذكـر الـعـمالق طــالب الـقـرغـلي
رحــمـه  الــله و الــدكــتــورعــلي عــبــدالــله
وسـلـيـم سـالم وسالم سـلــمـان ومـحـسن
فـرحان والـعـبـقـري محـمـد جـواد اموري
رحمه الله وخـليل ابراهـيم وسيم فارس
وعـبـد احلـلـيم الـسـيـد وجـعـفـر اخلـفـاف
بدع امـا جلسة مطرب والعديد من ا

او طرب مع االسف لم احضر منذ مدة .
{ اسماء ساذكرها اذكر بحقهم كلمة ?

- حسن حـسني ? (تـشرفت بـالعـمل معه

الكـثر من مـسـلـسل مـخرج كـبـيـر ويدرك
مــايــريــد قـــدم اعــمــال خــالـــدة كــمــمــثل
ومخـرج). صـباح عـطـوان? (رافد درامي
وجـــزء من تـــاريخ الــدرامـــا الــعـــراقــيــة
شرقـة). محـمود ابو الـعباس ?(  اخي ا
ـسـرح الـعـراقي ــثـلي ا وصـديـقي من 
ـــثل ـــســــرح الـــعـــربـي  ومـــخـــرجـي ا
مـسـرحي من طـراز خـاص هـو من اكـثـر
من مثل في مـسرحيـاتي لعـشقي الدائة.
ـثـلة كـوميـدية سهـام سـبتي ? (اخـطر 
تــلـــقــائــيــة عــلى االطالق عــنــدمــا امــثل
امـامـهـا يــنـتـابـني شـعـور بـالـفـرح وانـا
اضــحك البــداعـهــا وحــيــرتي بــالـرد في
االداء). جــــواد الـــشــــكـــرجـي? ( ايـــضـــا
ـسـرح مـجـتـهـد مـنـظم قـفـز عـمالق في ا
االن كـممـثل من احملـلـيـة للـعـربـية واالن
ا اذن هو لـيس صديق فقط ا ـية  للعا

نتشرف بابداعه).
{ هل في الــنـيــة زيـارة الــعـراق وان ســنـحت

اذا ? الفرصة واي مكان ستزوره اوال و
- نـعم الـعـراق هو دمـي ووجودي كـيف
ساحـضـر واعـمل واشـارك بكل ال اعـود 
مــا اســتـــطــيـع.عــنــدمـــا يــهـــدأ الــوضع
ويــتـحـقق نــضـال الــشـبـاب ونــسـتـرجع
الـــوطـن وحتــــقن الــــدمــــاء ويــــحـــرم دم
العراقي ويبقى عراق واحد للعراقي
اسيـر به اول زيـارتي لـشـارع الـرشـيـد 

والفنـون فى احتفـاليه ضخـمه حضرها
ســفـيــرنـا ضــيـاء الـدبــاس في الــقـاهـرة
والــسـكـرتــيـر االول واعــضـاء الــسـفـارة
ونــخـــبـه من االعالمـــيـــ والـــفـــنـــانــ
ـــثـــقـــفـــ ووكـالء وزرارة الـــثـــقـــافه وا
ـديــر االقـلـيـمى ـصـريـه و بـحـضـور  ا ا
تـحـده للـتـراث والفـنون ـنظـمـة اال ا
فى الشـرق االوسط وافريـقيـا نبيل رزق
والــتى بــدأت فـعــالـيــاتـهــا بـالــعـاصــمـة
ــصــريـة و تــدشــ اولى فـعــالــيـات ا
جنـــوم االبــــيض واالســـود ( زمـن الـــفن
اجلــمــيل ) بــحــضـور نــخــبــة من ابــنـاء
جنـوم الـشـاشة الـعـربـيـة الـراحـلون عن
هام التى كلف بها نا  ,ومن ضمن ا عا
سـفـيـر الفـنـون والـتـراث مـحـسن الـعلى
ــكــتب عن دولــة الــعــراق هــو تــدشــ ا
الـتـنـفـيـذى والـذى يـفـتـرض له ان يـضم
ؤثـرين نـخـبـة من رواد الـفن الـعراقـى ا
ـــهــتــمــ ورجـــال االعــمــال ا
بانشطـة وفعاليات اال
ـــتــحــده لـــلــتــراث ا

والفنون.
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كــمـــا كــنت بـــشـــكل يــومـي ســابـــقــا من
جقمـقجي في مـدخله حتى سـوق الهرج
يـدان   ولو ان احـد االخوان قال لي با
ـهم قــلت ا لــيس الـشــارع كـمــا تـعـتــقـد 
اشـاهد اعـمـدة الـبـنايـات عـلى االرصـفة
كـنت مـنـذ شـبـابي وانـا اسـير تـكـفـيني 
بهذا الشارع الذي اعشقه واجد به روح
بــغـــداد حــيث كـــان شــارع الـــســيـــاحــة
و في شــارع مـــرتـــبـــطــا بـــأبـــو نـــؤاس 
الرشيد كنت زمان امر على السينمات 
ســيـنــمـا الــرشـيــد وسـيــنـمــا بـرود واي
وسـيــنـمـا الـشــعب والـوطـنـي الـصـيـفي
والــشـتـوي وســيـنــمـا ريــكس وروكـسي
الصـيفي والـشتـوي ولن انسى زهـرتهم
هـكــذا عـشــقت شـارع ســيـنــمـا اخلــيـام 
ــطــاعــمـه ومــقــاهي الــفــرح الـــرشــيــد 
ومـحالت االزيـاء  به رائـحـة االزمـان قـد
اكون احـلم او ما اقـوله جزء من هـذيان

الذاكرة.
 بـالـله عـلـيـكم ال تـقـولـوا شـاخ وفـقد
جــمـاله ابــدا فـالــشـبـاب عــلى مـر

العصور يغسلوه بدمائهم .
بـــقي ان نـــذكـــر ان الـــرائــد
مــحـــسن الــعـــلي كــان قــد
تــســلم في الــعــام الـقــبل
ـنــصـرم مـهــام سـفـيـر ا
تـحـدة للـتراث اال ا
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غترب تلقى تعازي الوسط االعالمي الصـحفي العراقي ا
ـرحوم يعقـوب العمران  لوفاة شـقيقته أم مـحمد زوجة ا

سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

ـمـثـلة الـسـوريـة انضـمت لـقـائـمة ا
أبـطــال مـسـلــسل سـوق الــنـسـوان
ال وتـألـيف حـنـان إخـراج مـؤمن ا
ـهـرجي .والـعـمل شـامي حــسـ ا
يـتـنــاول احلـيـاة في مـديـنـة دمـشق

اضي. خالل خمسينيات القرن ا
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تـرغب في الـتـحرّر مـن أي قيـد واإلقـدام عـلى قرارات
حتمل إليك جتارب جديدة.
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تــعــبـر عـن نـفــسك بــطالقــة أكـبــر وقــد تـعــرف حــظـاً
استثنائيا.يوم السعد الثالثاء.
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تــكــثـر الــنــشـاطــات ويــرافق احلظ بــعض اخلــطـوات
خاصة إذا كنت تطلق جديداً في هذه األثناء. 
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ـكـان وتـبـدأ مـرحـلـة ـراوحــة في ا لـقـد انـتـهت فـتـرة ا
جديدة وصفحة جديدة من حياتك.
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اضي تعالج مـشاكل سابقة كانت عـالقة في الشهر ا
واقفك وحقوقك. وجتاهر 
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الشـمس تزورك مرّة كل سـنة وها هي تطـل عليك.يوم
السعد االربعاء.

”uI «

تـدرك أن االنتـظار لن يـجدي نـفعـاً وتسـتعـيد الـنشاط
ستقبل.  واحليوية والثقة با
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أنظر الى سمائك لترى النجوم مشرقة وتبشّر باخلير
والتقدّم. رقم احلظ 2.

Íb'«

ـميز وتنجح مساعيك وتتحقق تدخل دورة من احلظ ا
أحالمك وقد تتلقى بعض األرباح .
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لــقـد ولّت أيــام اجلــمـود والــضـجــر ومــا عـلــيك سـوى
التحرّك بذكاء حسب خطّة مدروسة.
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ـيـزة ــا حـصل. تـبـدو هـذه الــفـتـرة  تــبـدو سـعـيـداً 
باإليجابيات وباإلجنازات التي تفخر بها.
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جتـنب الــشـكـوك واالنــهـيـارات وأجــواء الـتـردد وعـدم
. االستقرار .يوم السعد االثن
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الـكلـمات ترتـبط كل مـنهـا بحرف
اجــمع حـــروف الــدوائــر مــعـــ 
ـطـلوبـة (مـديـنة لتـعـرف الـكلـمـة ا

عراقية):
1- اقرأ

2- يفسر

3- دوام بانتظام

4- اخالف االمر

5- شبيه

نع  -6
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{ لــوس اجنــلـوس  —وكــاالت - اشــارت صــحف فــنــيـة ( أن
غنية األمريكية مادونا 61 عاماً تواعد أحد الراقص الذين ا
يـعـمـلـون مـعـهــا وذلك بـعـد ظـهـورهـمـا مـعـاً بـصـور إلـتـقـطـتـهـا
عـدسات كـامـيرات (الـبـاباراتـزي) وهـما يـقـفان عـلى شـرفة
فُـندقهـا في ميـامي). الراقص يدعى  أحـلى مالك ويـليـامز

والـذي يبلغ من الـعُمر 23 عـامًا أي أصغـر منها بـ38
عــامـاً وقــد تــمـيّــزت إطاللــتـهــمــا بـالــبــسـاطــة وكـان
واضـحـاً اإلنسـجـام بـيـنـهـمـا إذ ظـهـر ويـلـيامـز في
الـصور وهو يقف خلـفها ويحتـضنها تارةً ويدلّك
كـتفـيهـا تارةً أخرى.وفـي الوقت نـفسه إلـتقطت
الـكاميرات صـورة إلبنة مادونـا لورديس ليون
ســيـكـون 26 عـامًــا بـرفــقـة رجلٍ مــجـهـول
الـهـويـة وهـمـا يـقـفـان عـلى الـشـرفـة أيـضاً
يُــعــتــقــد بــأنـه حــبــيــبــهــا بــســبب الــوضع

احلميمي الذي كانا فيه.
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أعـلـنت دائـرة الـفـنـون الـعـامـة وجـمـعـيـة اخلـطـاطـ
الــعــراقــيـ تــأجــيـل مـهــرجــان دار الــسالم لــلــخط
ـقرر انطالقه في العربي والـزخرفة الـذي كان من ا
الـ 16من الـشــهــر اجلـاري مــوضــحـتــ في بــيـان
ــر بـهـا (بـالــنـــــــــــــظـر لــلـظــروف احلـالـيــة الـتي 
عـراقــنـا الـعــزيـز ولــغـرض ان يــكـون مــهـرجـان دار
سـتـوى الذي السالم لـلـخط الـعربـي والزخـرفـة) بـا
ـــشــاركــة جلـــمــيع نــطـــمح الــيـــة من جــهـــة حــجم ا
اخلطاطـ وتهيـئة اجلو االحـتفـالي الذي يلـيق بهذا

هرجان . ا
قرر حـاليا وهو فقد  تـأجيل اقامـتة في التـاريخ ا
كانون االول اجلاري وجعله من ضمن فعاليات 16
ــسـتـجـدات الـعـام اجلـديـد 2020 وسـنـوافــيـكم بـا

باستمرار).
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تـــــــوفـي الـــــــفــــــنـــــــان ومـــــــصـــــــــــمم
ـصري وعضـو فرقة االستعـراضات ا
رضا سـابـقـا حسن عـفـيـفي األحد عن
عـمـر نـاهز 77 عـامـا بعـد صـراع مع
مثل واخملرج رض.وكتب صديـقه ا ا
محمد صبحي على صفحته الرسمية
بــفــيــسـبــوك فــقــدت الــيــوم صـديــقي
ورفـــيق رحــلـــتي الـــفــنـــيــة الـــفــنــان
ومصمـم االستعـراضات أيـقونـة فرقة

رضا حسن عفيفي.
وأضـاف كنـت إنسـانـا طـيـبـا مـعـاونا
لـكل من حــولك .. كـنت بــالـنــسـبـة لي
أخي احلـبـيب .. ومـعـاونـا في مـعـظم
أعـــمــالـي الــفـــنـــيــة .. رحـــلت الـــيــوم
وستظل في قلوب جـمهورك بتاريخك

شرف. احلافل ا
تــخــرج عــفــيــفـي في كــلــيــة الــعــلــوم
بجامعـة القاهرة وبـدأ مشواره الفني
راقـصا في فـرقـة رضـا وشـارك مـعـها
في عـــدد من األفالم قـــبل أن يـــتـــفــرغ

حتـدث فيـهـا عن حب حـياته قـائـلًا(
إنها فتاة من لندن بلهجة بريطانية
ثـقـيــلـة) مـضـيــفًـا(لـقــد قـابـلت حب
حـيـاتي بـشـكل غـيـر مـتـوقـع عـنـدما
ـــــــــصـــــــــعـــــــــد في خـــــــــرجـت مـن ا
اسـتــوديـوهـات  ?Quadلـقـد كـانت
عالقــة مــبـاشــرة وجــذابــة مــعــهـا).
وأضــاف:(كــنت أعــلق لــهـا عــلى كل
كلمة وجذبتي إلـيها بكل حركة لقد
كنت مغازلًا لـها بال هوادة منذ ذلك
" مــشـيــرًا إلى أنـهــمـا وقّــعـا احلـ
أيـضًـا تـعـاونًـا فـنـيًـا سـيـجـمـعـهـمـا
عجبون إلى قريبًا). وعندما أشار ا
كـــون تـــلك الــفـــتـــاة هي الـــنــجـــمــة
الــبـــريــطــانــيــة أديـل طــلــبــوا مــنه
التعـليق بصـراحة فرد قائـلًا(شكرًا
كـنني التعليق على التواصل.. ال 

حقًا في الوقت احلالي).


