
والـدتـهـا دفاعـا عن الـنـفس. عـنـدمـا كانت في الـ 15من
عمرهـا.وأوضحت (أن احلـادثة وقـعت بينـما كـان الوالد
ـنزل شي بـاتـزان وعـاد إلى ا سـكيـرا غـيـر قـادر علـى ا

حامال بـندقـية في يـده فاضـطرت مع والـدتها
إلى االختـباء في غرفـة النوم بـينما
أطـلق الوالد  3رصـاصات على
باب الـغرفة التي إختـبأن فيها.
فـــدافـــعت األم عن نـــفـــســـهـــا
وابــــنــــتــــهــــا واســــتــــخــــدمت
مسدسها وأطلقت رصاصة
عـلى األب اختـرقت جسده

وتوفي في احلال).
وأكدت ثـيـرون(أنهـا لـيست
ـة والدتـها خجـلـة من جر
ألنـــهـــا كــانـت دفــاعـــا عن

النفس).
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ـــوســيـــقي الـــعــراقي إلـــهــام أحــتـــفى ا
رور  55عامـا عـلى مـسـيرته ـدفعـي  ا
ـوسـيــقى بـحـفل جـمـيل اقـيم في عـالم ا
في قصر الـثقافـة في العاصـمة االردنية
عــمــان في الـ  14من الــشـــهــر اجلــاري
بـــرعـــايـــة األمـــيـــر عـــلي بن احلـــســـ

. وبحـضور األميـرة عالـية بـنت احلس
ــدرجـــات بــعــدد غـــفــيــر من وامـــتألت ا
دفعي من األردن ومن محبي موسيقى ا
كل أنــحــاء الـــعــالم وقــدم خالل احلــفل
عروفة حيث بدأ مجموعة من أغانـيه ا
بــأغــنــيـــة (بــنت الــشـــلــبــيــة) وهي أول
األغـاني التـي ابتـدأ بـغـنائـهـا في بـداية
نصرم وثم قدم السبعينات من القرن ا
ـشــهـورة (خـطــار) مع عـرض أغــنـيـتـه ا
خـاص بـرقص الـفـالمـنـكـو مـبـاشـرة من
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الـــدين واســـتـــطــاعت أن تـــتـــلــقى
ـانــيـة ــدرســة األ تــعــلـيــمـهــا في ا
نـطقـة باب الـلوق وحـصلت على
شـهادة تـعادل الـبـكالـوريا وجتـيد
سـبـع لـغــات بــيــنــهـا اإلنــكــلــيــزيـة

انية واجملرية). والفرنسية واأل
ودخلت فـخر الـدين في مجـال الفن
مــصــادفـة وهي ابــنـة الـ 17عــامًـا
فـــفي يـــوم عـــيــد مـــيالدهـــا ذهــبت
اللـــتــــقـــاط صــــورة لـــدى مــــصـــور

ÊU e «≠ …d¼UI «

من ب النجوم التي استطاعت أن
حتفر اسمـها بحروف من ذهب في
ـــصـــريـــة وقـــلـــوب الـــســـيـــنـــمـــا ا
جـمـهـورهـا في الـوطن العـربي هي
ـمـثلـة الراحـلـة مر فـخـر الدين ا
فــهي الــفـتــاة الــرومــانـســيــة الـتي
كانت تـمر أمـام الشاشـة كاحلـمامة
الوديعة حتى نالت ألقاب تعبر عن
هـــدوئــهــا عــلى الـــشــاشــة كــهــدوء
مالمـــحـــهــا ومـن ألـــقــابـــهـــا: مالك
الـســيــنـمــا الــطـاهــر بــرنـســيــسـة
األحالم حـــســنـــاء الــشـــاشــة.وفي
السطور التالية نتوقف عند بعض
مـحطـات حياتـها وفـق تقـرير اعده
موقع البـوابة  الذي يـشير الى ان
(اسمها احلقيـقي مر محمد فخر
الــدين من مــوالــيــد الــفــيــوم وكـان
والـدهـا يـعـمل مـهنـدسًـا لـلـري أما
والـدتهـا بـاوال فهي مـجـرية األصل
تــعـرّف عــلـيــهــا أبـوهــا وتـزوجــهـا
أثنـاء سفره بـاخلارج. ولهـا شقيق
ـــمــثـل يــوسف فـــخــر واحـــد هــو ا

مــديــنـة بــرشـلــونـة لــلــثـنــائي (بـادرو و
ـدفعي وفـقا لـصحف عايـده).ثم انتـقل ا
اردنية الـى تقد مـجمـوعة من األغاني
الــكالســيـكــيــة مـنــهـا (أشــقــر بـشــامـة)
و(حلوة يا البغدادية) التي قدم خاللها
مقطعا بعنوان (حلوة يا األردنية) كذلك
قـدم أغنـيـة (يـا بـغداد) وهـي من أحلانه
وكــلـمــات الــشـاعــر نـزار قــبــاني.ثم قـدم
أغـنـيـة (جـلـجل عـلي الـرمـان) و(يا زارع
الــبــزرنــكــوش) وهـي من األغــاني الــتي
اشــتــهــرت خالل فــتــرة الــســبــعــيــنـات
وانتقل بـعد ذلك ليـشارك عازف الـبيانو
ي واررين والـز في تـقــد أغـنـيـة الـعــا

(او ليفز).
واخــتــتـم احلــفل بـــأغــنـــيــة (مـــوطــني)
بــصـورة رائــعـة مــقـدمـا عــلـمـي الـعـراق
واألردن خـلـفـيـة لـهـذه األغـنـيـة وشـارك
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رور 55 عاماً على مسيرته الفنية دفعي  q∫ فعاليات متعددة تضمنها حفل إحتفاء إلهام ا «u²  Ÿ«bÐ≈

مسـيرتـها السـينـمائيـة التي نالت
مـنـهـا صاحـبـة الـرقم الـقـياسي في
عدد البطوالت حـيث قامت ببطولة
أربع مــــئــــة فــــيـــلـم  وإلى جــــانب

التمثيل أنتجت أيضا  9أفالم.
تزوجت اخملـرج محـمود ذو الـفقار
وأصــبــحت قــاسـمــاً مــشــتــركـاً في
1952 أفـالمــه وذلـك فــي عـــــــــــــــام 
ــان وأجنــبت مـــنه ابـــنــتـــهــمـــا إ
واســتـــمــر زواجـــهــمــا  8ســنــوات
وانفصال عام .1960وتزوجت مرة
ثـانـية من الـدكـتور مـحمـد الـطويل
بــــعـــد  3أشـــهــــر من طالقــــهـــا من
مـحــمـود ذو الـفــقـار وأجنــبت مـنه
أبـنـها أحـمـد واستـمـر زواجهـما 4
ســنــوات.وفي عـام  1968ســافـرت
ــطـرب إلى لــبــنـان وتــزوجـت من ا
الـــــســــوري فـــــهـــــد بالن ولـم يــــدم
زواجـهـمــا طـويـلًـا بــسـبب مـشـاكل
أبـنـائـهــا مـعه.تـزوجـت بـعـدهـا من
شـريف الـفــضـالي لـيــكـون زوجـهـا
الــــرابـع وظــــلت مـــــعه فـــــتــــرة ثم
انفصال. وحصـلت فخر الدين على

فـــوتـــوغـــرافي يُـــدعى وايـــنـــبـــرك
وعرض عليهـا االشتراك بصورتها
في مــســابــقــة فــتـاة الــغالف الــتي
تــنــظــمــهـا إحــدى اجملـالت وفـازت
باجلـائزة وكان قـدرها وقـتها 250

جنيهًا.
ـصور عـبده بـعـدها تـعاقـد مـعهـا ا
نصـر واخملرج أحـمد بـدرخان على
الــتــمــثــيل في أول أفـالمــهــا وكـان
بـــعــنــوان لـــيــلـــة غــرام وواصــلت

جـــوائــز كـــثــيــرة مـــنــهــا
اجلــــــــائـــــــزة األولـى في
التمثيل عن دورها في

فيلم ال أنام.
ونالت نـحو 500
شــهـادة تــقـديـر
وجـــــــــدارة من
جـهــات فـنـيـة

عديدة.
وتـــــوفــــــيت
فـخــر الـدين
3 فــــــــــي 
تــــــــــشــــــــــرين

الــثـاني 2014
بــســبـب ســكــتـة
ـت بـهـا قــلـبــيـة أ
حـيث دخلـت قبـلـها
فـي غـيـبـوبـة نـتـيـجـة
إعـــيـــائـــهــا الـــشـــديــد
خ بـســبب جـلـطـة في ا
وبــقــيت في مــســتــشــفى
ـعــادي الـعـسـكـري حـتى ا

فارقت احلياة.

ط مـــعــ لـــكـل أغــنـــيـــة من األغـــانـي 
ومختـلف. وقام األميـر علي بن احلس

ا لـ55 خالل احلفل بـتقـد الدرع تـكر
ي وسـيقى للـموسـيقـار العا عامـا من ا

دفعي. إلهام ا
دفعي قد أحيا قبل ذلك حفالً وكان ا
ضــخــمـــاً عــلى مــســرح اجملــاز في
تـحدة دولة اإلمـارات العـربيـة ا
وقدّم فيه مجموعةً من األغاني

ـــعــروفـــة بـ(اإللــهـــامــيــات) ا
كـ(مـالي شــغل بــالـسـوق) و
(فـــوك الــنـــخل) و (جـــلــجل
عــلـيـه الـرمــان) و(خــطـار).
فــيـــمــا اخـــتـــتم بـــأغــنـــيــة
ـــــهـــــداة إلى (مـــــوطـــــني) ا
الــوطـن الــعــربـي ولــلــعــراق

رّ بظروفٍ صعبة. الذي 

ــــدفـــــعي فـي هــــذا عـــــدد كــــثـــــيــــر من ا
يـ من أنـحاء الـعالم وسـيـقيـ العـا ا
كـافـة الـذيـن حـضـروا خـصـيـصـا لألردن
ـوسيـقار إلـهام ومـسيرة الـ55 لتـكر ا

وسيقى.  عاما من ا
واشتـمل احلفل عـلى معـرض خاص في
مــدخـل قــصــر الــثـقــافــة حــامـال مــســيـر
ـا ــدفــعي مــنـذ  1936ولــغــايــة اآلن  ا
يـشـمل أعـوام الـتـسـعـيـنـات التـي انتـقل
دفـعي الى عـمان وحـصل على خاللهـا ا
اجلــنـــســيــة األردنــيــة في الــعــام 1999
ــلك عـــبــد الــله ــكــرمــة مـــلــكــيـــة من ا
الــثـــاني.كــمــا  تــقــد فــيــلم وثــائــقي
ـبدع جـواد الشـاكرجي بصـوت الفـنان ا
جموعـة جميلة قبل احلفل الذي تمـيز 
تميزة لألغاني من خالل من اخللفيات ا
العرض على الشاشة الكبرى حيث كان
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وزيـر الــثــقــافـة والــســيـاحــة واالثــار الــعـراقـي شـارك في
نعقد في اجتمـاعات اجمللس الوزاري العـربي للسياحـة ا

ملكة العربية السعودية. ا
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نــقــيب الـصــحــفــيـ الــعــراقــيـ
األسبق نـعته االوسـاط الصحـفية
وت في واالعالمية بعد ان غيبه ا
غــربــته بـامــريـكــا  ســائـلــ الـله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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الكاتـبة واخملرجة االردنية اخملتصة في أدب الطفل نعاها
وت وزير الثقافة االردني باسم الطويسي بعد ان غيبها ا
االحــد. مـسـتـذكـرا ريــادتـهـا في تـأسـيـس مـسـرح الـطـفل

ودورها في ميدان النشر لالطفال.
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الـشـاعـر الــعـراقي صـدرت له مـجــمـوعـة شـعـريــة بـالـلـغـة
ترجمة الفرنسية بعنوان (أتمتة احلب) ترجمة الكاتبة وا

التونسية آسية السخيري.
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ــوسـيــقى ــتــرجم (ا ــتــرجم الــتــونــسي تــرشح كــتــابه ا ا
العـربيـة) للـمـؤلف البـارون رودولف ديرالجني الى جـائزة
الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الترجمة في

دورتها الرابعة عشرة لعام 2020-2019 .
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ـعـلـومـات واالتـصـاالت بـوزارة مـديـر قــسم تـكـنـولـوجـيـا ا
ـاضي افـتـتـاح الـقـسم الـثـقــافـة الـعـراقـيـة اعـلن األحــد  ا
وظـفي تكنـولوجيا واقع االلـكترونـية )  لدورة ( تصـميم ا
ـبـرمـجة ـعـلومـات في دوائـر الـوزارة  حتـاضـر فـيـهـا ا ا

أسيل أكرم ناصر.
‚ö(« —UAÐ bLŠ√

الـشـاعر الـسـوري احـتـفى بـتـوقـيع ديـوانـه (عنـدمـا يـؤمن
ـركـز الـثـقـافي الـعـربـي في مـديـنـة جـبـلة الـبـنـفـسج) في ا
. ويضم مجـموعة ـهتمـ بحضـور مجمـوعة من األدباء وا
من القصـائد التي اتبع فيهـا أسلوب الشعر الـنثري منها

الغزلية والوطنية.

tHKJ¹ w½u²½√ X ¹ o¹dŠ

—ôËœ 5¹ö  ∑
(أن قـيـمـة الـيـخت الـفخـم تبـلغ حـوالي 7
ـساحـة داخـلـية ماليـ دوالر ويـتمـيـز 
واســــعـــــة مـــــثــــالـــــيـــــة الســــتـــــضـــــافــــة
األصدقـاء.ويـتضـمن الـيخت الـبـالغ طوله
حوالي  40مـترًا  5مقـصـورات تـتسع لـ
 12شخـصًـا ويحـتـوي على كـافـة وسائل
ـا في ذلك مـنـطـقـة مـخـصـصـة الـراحـة 
لــلــشــواء وتـلــفــزيـون يــلــتـقط الــقــنـوات
الــــفـــضــــائـــيــــة وخــــدمـــة الــــواي فـــاي

وجاكوزي).

ـغني { نيـويورك  –وكاالت - تـعرض ا
االمريكي مارك أنتوني حلـادثة مفجعة 
بعد ان إشتعلت النيران في يخته البالغ
قـيـمـته  7ماليـ دوالر قبل انـقالبه في
مينـاء ميامي مـؤخرا.ونشـرت فرق إنقاذ
مـديـنـة مـيامـي عبـر صـفـحـتـهـا اخلـاصة
عـلى أحـد مـواقـع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي
مــقـــطع فــيـــديــو لـــلــحـــريق وذلك بـــعــد
إستـجـابتـهم للـنـداء وتوجـههم إلطـفائه.
وأشــار مــوقع رسـمـي في تــقـريــر له إلى

qÒL×²  UN H½ ÂuKð ÊËdOŁ

Ãd  ‘d% طربة اللبنانيـة إليسا بطريقةٍ غير ا
مباشرة على اسـتياء الفنـانة ميريام
فـــارس من إشـــارة اإلعـــجــاب  الـــتي
وضـعتـهـاعلى الـفـيديـو الـذي انتـشر
عــبـر مــواقع الــتـواصل اإلجــتــمـاعي
بـــعـــنـــوان (مــيـــريـــام فـــارس تــسيء
ـصـر). وفيـمـا قـالت فـارس بـأنـها ال
تتـقبل اعتـذارها أعـادت إليسـا نشر
تـغـريـدة ألحد مـتـابـعـيـهـا الـذي كتب
مــعـــلــقــاً عــلى مـــوقف: (قــال هي مــا
ـا حكـيت عن أم الدنيـا مصر غلطت 
وما عجبها إنه الـيسا دافعت عنها..
يــا ديــعـان الــكم دقــيــقـة الي الــيــسـا
روحــتــهـن) فــعـــلــقت إلـــيــســـا عــلى
تغـريـدة متـابـعهـا قائـلـة(حبـيبي كل
إنسـان بيعـمل بأصـله! مش منـتظرة

تقدير من حدا).
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مـثلة الـسورية سوزان جنم كشفت ا
الــدين (أنـهــا تـعــرضت لـلــنـصب في
الـســنـة اجلــاريـة. وذلك في لــقـاء مع
برنامج (عرب وود) وحتدثت فيه عن
أســـوأ شـيء حـــدث لـــهـــا خالل عـــام
 2019قـائــلـة(أسـوأ حـاجــة حـصـلت
في الــــعـــام  2019أنـــنـي تـــعـــرضت
"للنصب بـالفلوس وفي حـاجة ثانية
اسمـهـا نصـبـة). وكان آخـر أعـمالـها
ـاضي ـوسم الـرمـضـاني ا كـان في ا
سـلسـل "ابن أصول" الـذي شاركت
في بـطـولـتـه مع حـمـادة هالل. حـيث
قــدمت دور والـدته الــصــغـيــرة الـتي
حتب ابــنـهــا بـتــمـلك يــصل لـلــغـيـرة
?عــــلــــيه مـن زوجــــتـه مــــا يــــحــــرمه
االستـقرار في حـياته.  الى ذلك ردت

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - خالل ظهـورهـا في لـقاء
تلـيـفزيـوني بـالتـزامن مع إطالق فـيـلمـها اجلـديـد (بومب
شــيل) وهـو درامــا تـدور حـول طــرد روجـر آيــلـز رئـيس
قناة (فـوكس نيوز) بسبب اتهامـات بالتحرش اجلنسي
المت النـجمـة اجلـنوب أفـريقـية تـشارلـيز ثـيرون نـفسـها
عندمـا حتملت التـحرش اجلنـسي على يد مخـرج شهير
مــنـذ  25عـامًــا  عــنــدمـا حــضــرت إلى مــنــزله إلجـراء
اخــتــبـار  حــيث كــان يـرتــدي مالبس نــومه وخالل ذلك
ــكــان. س ســاقــهــا قــبـل أن تــعــتــذر وتــتــرك ا الـــوقت 
وأضـافت (بـأن اخملـرج نفـسه إتـصل بـهـا بـعد  8أعـوام
لـيـعـرض عـلـيـهـا دوراً آخـر فـفـكـرت في الـبـدايـة بـرفض
واجـهته ولـتقول له كل العرض لـكنـها قررت أن تـذهب 
ما لم جتـروء على قوله في الـسابق لكـنه رفض التطرق
ــواجـهــة لم تـكن كــمـا لــلـمــوضـوع وخــاب أمـلــهـا ألن ا
تــوقـعت).كــمــا تــطـرقت ثــيــرون في مــقـابــلــة مع اإلذاعـة
الـوطــنـيــة األمــريـكــيـة الى حــادثـة قــتل والــدهـا عــلى يـد

تنـزعج من انسـحـاب صديق دون سـبب واضح  يوم
السعد االربعاء.

qL(«

ـطـاعم بـكـثرة غـيـر صـحي عكس تنـاول الـطـعام في ا
أكوالت احملضرة منزلياً . ا

Ê«eO*«

ال تـرغب فـي تـغـيـيـر مسـار خـطـطـك وحتـاول االلـتزام
وضوع. باجلدول ا

—u¦ «

 ضــغـوط غـيـر طـبـيــعـيـة في الـعـمـل لـكـنك قـادر عـلى
تسيير األمور بدقة متناهية.

»dIF «

 يـجب ان تــأخــذ مــسـار حتــويــلي مــخـتــلف لــتــجـنب
العقبات.رقم احلظ .9
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ال تـلقِ عـلـى كـاهل الـشـريك مـسـؤولـيـة األخـطـاء الـتي
ارتكبتها فأنت تتحمّل اجلزء األكبر منها .

”uI «

 ال تهدر كل طـاقتك في محـاولة التـغلب على مـنافسة
شروعك. صديقك 

ÊUÞd «

ال تدع االهتـمام بـصحـتك يفلت مـن يديك فهي األهمّ
لتتمكن من حتقيق خطواتك بثبات .

Íb'«

يبـدو أن شكوك األمس قد تبـخرت وأنت اآلن منشغل
بالتقدم لألمام.

bÝô«

ـقـبـلـة لكن  حـضـورك الـقـوي مـهمّ جـداً في الفـتـرة ا
احلذر واجب احيانا.

Ë«b «

 راحـة واضـحة فـي الـعالقـة بـالـشـريك جـراء االتـفاق
الكامل والصادق بينكما .

¡«—cF «

 الـغيـرة ال تهـدّد العالقـة بالـشريك والـسبب هـو عدم
وجود الشك بتصرفاتك جتاهه.

 u(«
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حـاول  شـطب حـروف الـكـلـمـات
داخل الــشــبــكــة حــيث مع احلل
الـصـحــيح حتـصل عـلى حـروف
ـطلوبـة: (وسيلة تشكل الـكلمة ا
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سوزان جنم
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أطـــلــقـت شــركـــة اخلــوار أحـــدث أعــمـــالــهــا
الـغــنــائـيــة بــعـنــوان (أحالم طــيــفه) لـلــفــنـان
ـنـهالـي. وهي من أحلان اإلمـاراتي عـيضـة ا
ــعـــمــري تـــوزيع رائـــد ســامي عــبـــدالــلـه ا
هــنـدسـة الـصــوت مـاجـد صـالح مــيـكـسـاج
حـس بـركـات. فـيمـا تـولى اإلشـراف الـعام
الـشـاعـر اإلمـاراتي عـلي اخلـوار والـفـيـديـو
وإدارة اإلنـــتـــاج عالء فــــيـــاض. و كـــلـــمـــات
الشـيخة علـياء بنت خلـيفة آل مكـتوم. ويقول

مطلعها:
(كـله وال فراق محبـوبي .. ما أطيق بعده وال

فراقه
كـــني بال قــلـب مــســلــوبـي .. ومن عــاش من

دون خفاقه?)
وتـصدرت األغنـية تصـدرت قوائم االسـتماع
علـى اإلذاعات اخلـليـجـية والـعـربيـة وحـظيت
باهـتمامٍ كـبير عـلى مختـلف مواقع التواصل
ـتـاجـر االلكـتـرونـيـة. و سـبق االجتـمـاعـي وا
وقع ايالف وان أطلـقت أغنية للـشركة وفـقا 
ـنهـالي وايـضا من (شبـيه الـقـمر) بـصـوت ا
أشعـار الشيخة علياء بـنت خليفة آل مكتوم
ـنصات وحقـقت انتـشاراً كـبيـراً على كـافة ا
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة واحملـــطــات
اإلذاعـيـة اخلــلـيـجـيـة

والعربية.

تشارليز ثيرون
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ي االردني حتـــدث عن روايـــة مــجـــدي دعـــيــبس االكـــاد
ـالح) فيمـا حتدثت صبـحة علقم عـن  رواية ليلى (الوزر ا
األطرش (ال تشـبه ذاتها) في ندوة اقامتها  جمعية النقاد
األردني بشأن الروايت الفائزت بجائزة كتارا 2019

رجال اإلطفاء يطفؤن يخت انتوني


