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ـــوضـــوع والــتـــزمت بـــعـــد أن حـــاولت إنـــكـــار ا
الصـمت مطوالً إزاء األخبار التي ترددت مؤخراً
بــشـــأن طالقـــهــا من اخملـــرج طــارق الـــعــريــان
وتـضاعـفت مع غـيـاب اسمه عـن كلـيـبهـا األخـير
(شـامـخ) كـشـفت الـفـنـانـة أصـالـة نـصـري عـبر
حـسابـهـا اخلاص عـلى (إنسـتـغرام) انـفـصالـها
الــرسـمي والــنــهـائي عن زوجــهـا اخملــرج طـارق
الـعريـان آملـة احلفـاظ على خـصوصـية الـعائـلة
وعــدم الـــدّخـــول في الــتّـــفـــاصــيـل. وكــتـــبت في
ـــنـــتــهـى األسف واحلـــزن أُعــلن مــدونـــتـــهــا: (
إنـفــصـالي نــهـائـيّــاً عنّ والـد أبــنـائي آدم وعـلي
وأتــــمــــنّـى عــــلى اجلــــمــــيع عــــدم الــــدّخــــول في
الـتّفـاصـيل حرصـاً عـلى مشـاعـري التي هـلكت
ومـشـاعـر أوالدي وأنا كـعـادتي سـأحـرص على
إتـقان مـسـؤوليـتي جتـاه أبنـائي ولن يُـثنـيني همّ
ـا ُــشـرّف ولــطــا عن إتــمــام عــمـلي بــالــشّــكل ا
قلوبـكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدّاً
ُخـلصة لعـائلتهـا الكبيرة سأبقى دائمـاً أصالة ا
والــصــغــيــرة ولـعــمــلي كلّ جــهــدي بــأنّ يـوازي
ــ وأنـا طــمـوحــكم بي هــذا قــدر من ربّ الــعـا

أؤمن بالله وبقضائه وقدره).

ـســرحـيــة قـال الــنـاقــد عـلـي حـمـدان ا
(الـعـمل قـدم بــشـكل اسـتــثـنـائي حـيث
نـقل لـنـا احـداث مديـنـة اخـرى وزمـاناً
اخـر وربطـه بهـذا الـزمن الذي نـعـيشه
واالحداث التي مرت به حيث استطاع
ان يـفـعل مــسـرح الـطـبـقــة الـنـخـبـويـة
ويـنـادي السـتــعـادة احلـيــاة من عـمـله
ـــســــرحي هــــذا) واكـــد (ان االســـدي ا
ـيـزة تـفـوق عـودنـا ان يـقـدم اعــمـاالً 
ـــمــثــلــ كــان بــهـــا عــلى ذاته واداء ا
ـسـرحيـة من تـمـثيل رائـعـا وجمـيالً) ا
ايـاد الـطـائي قـحــطـان جـثـيـر  بـاسم
الـطـيب واخـرين. وسـبق لالسـدي قبل
اكـثــر من عـام ان عــرض عــلى خـشــبـة
ــســـرح في شــارع مـــســرح مــنـــتــدى ا
الرشـيـد بـبـغـداد مـسـرحـيـة (تـقاسـيم

ـمـثل الـذي يـنـقل مـعـانـاته لـصـيـقـا بـا
اليومية على فكرة الثبات واحلركة من
خالل لــغــة الــواقـع الــذي نــعــيــشه من
عـنف وقسـوة باغـلب االوقـات يقـابلـها
ـمارسات السـخط والرفض لـكل هذه ا
التي تقمع احلقيقة والتي تفقد النفس
الـبــشـريــة حـقــهـا في الــعـيش بــحـيـاة
امــنــة) وعن مــعــانـاة الــعــراقــيــ قـال
االســـدي (ان جــوهـــر اعـــمــالـي مــوجه
قهور الذي يبحث وسط هذا لشعبي ا
الـــــــظـالم عن الـــــــنـــــــور بـــــــرغـم احملن
واحلـروب الـتي مـروا بـهـا) مـؤكدا( ان
اجلــيل اجلــديــد من الــشــبــاب هــو من
سـيـصـنع هـذه احلـيـاة وهـذا االنـدفـاع
حـمـلـني بـالـعـودة الى الـعـراق فـي بـلد
رائـــد بـــالـــفـــكـــر والـــفن واالداء). وعن

ـــأخـــوذة عن قـــصــة عـــلى احلـــيـــاة) ا
(الــعــنــبــر رقم  6 ) لــلــكــاتب الــروسي
أنـطـوان تـشـيـخـوف وجـسـد ادوارهـا
انــذاك الـفــنـانـون: مــنـاضل داود ايـاد
حيدر جـمعـة أمير اسـماعيل الطـائي 
سرح العراقي. ومجموعة من شباب ا
الـتي قدمت ـسرحـيـة حـينـهـا ونـالت ا
بالـلـغـة الـعـربيـة الـفـصـحى وبـاسـماء
ــؤلف الــروســيـة ومــكــان من بــيـئــة ا
شاهدين االهتمام الكثير من جمهور ا
الـــذيـن كـــانت تـــزهـــو بـــهم قـــاعـــة
الــعـــرض ألنــهـــا كــانت تـــنــطق
بـحقـائق الواقـع االجتـماعي
الـــعــراقـي الـــذي يــعـــاني
الـكثـيـر من الـسلـبـيات

آسي. والتقلبات وا
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يــنــطــلـق مــنــتــصف الــشــهــر اجلــاري تــصــويــر
مسلـسل الهيـبة بـجزئه الرابع في مـنطقـة الشام
حتت إدارة اخملــرج ســـامـــر الــبـــرقـــاوي. وهــذا
سـلـسل من بطـولة اجلـزء سـيكـون ككل أجـزاء ا
تيم حـسن بدور جبل وسيشارك في البطولة من
ـا قـنـدلفت بـ الـوجوه اجلـديـدة عـلى العـمل د
ــوقع الـفن  والــعـمـل إنـتـاج وعــادل كـرم وفــقـا 
شـركة الـصـبـاح.وهذا اجلـزء سـيـكون من كـتـابة
فؤاد حـميرة. وعرض اجلزء الـثالث من مسلسل
ـاضي بـعــنـوان الـهـيـبـة- الـهـيـبــة في رمـضـان ا
احلصـاد وكان مـن بطـولة تـيم حـسن الى جانب
ســيـريـن عـبــد الـنــور وخـتــام الـلــحـام وعــبـده
شـــــاهــــ ومـــــنى واصف
وروزينا الذقاني.
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الشـاعر العراقي أطمأنت االوساط الـثقافية واالعالمية
عـلى صـحـته بــعـد تـعـرضه لـوعـكـة صـحـيـة مـنـذ ايـام

متمن له الشفاء العاجل والصحة والعافية.
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ــطـربــة االمـارتــيـة احــيت امس االول الـثـالثـاء احـدى ا
سهـرات شتـاء الريـاض مع الفـنان أصـيل ابو بـكر في

متنزه الثمامة البري.
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ـكـتبـة الـوطـنـية في الـكـاتـبة االردنـيـة ضـيـفتـهـا دائـرة ا
عمـان ضـمن أمـسـيـات (كتـاب األسـبـوع) لـلـحديث عن

كتابها (ظل مدينة تعود إلى احلياة).
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الفـنان الـعراقي نـظمت عنه دائـرة الفـنون الـعامة امس
الثالثـاء جـلسـة اسـتذكـاريـة مع حـفل توقـيع كـتاب عن
سيـرة حيـاته للكـاتبة وداد إبـــــــــــــراهيم وحتدث في

اجللسة ماجد السامرائي وعشتار جميل حمودي.
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ـمــثل الــسـوري انــضم إلى قــائـمــة أبـطــال مـســلـسل ا
ـهـرجي (سـوق الــنـسـوان) من تـألـيف حــنـان حـسـ ا
قـرر البدء به ال.ويسـتعـد للتـصويـر ا وإخراج مـؤمن ا

قبل. األسبوع ا
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طـالب الدراسات العلـيا في كلية
االعالم بـــجـــامــعـــة بـــغـــداد نــال
ـاجـســتـيـرعن رسـالـته شـهـادة ا
ــعــاجلــة االعالمــيـة ــعــنــونـة (ا ا
لـــلـــقــضـــايــا االجـــتــمـــاعـــيــة في
االذاعـات الـعراقـــيــة  –اذاعـتي

وذجا). االجتاه ودجلة أ
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مـثلة الـسوريـة أعلـنت مشـاركتهـا في فيـلمٍ سيـنمائي ا
ــمـــثل  قــصي يـــتم الــتـــحــضــيـــر له ســيــجـــمــعــهـــا بــا
خولي.وكـشـفت بأنـه يشـبه أفالم هـوليـوود لـكن بانـتاج

عربي.
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الشـاعـر االردني ضيـفـته رابـطة الـكتـاب االردنـي في
أمسـية ضمت ايضـا الشاعرين نـايف الهريس وناصر

شايخ. شبانة وادارها الناقد محمد ا
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ونشأ في نيوجـيرسي ودرس العلوم
السـيـاسيـة في اجلـامعـة حـيث نشط
في تقد عـروض كومـيدية ارجتـالية
ـدرسـة التـمـثيل في قبل أن يـلـتحق 

هوليوود.

األمــريــكي الــراهن بــيــنــمــا لم أرَ أي
محاولـة للـمصـاحلة بـ تلك األصول
وهذا احلـاضـر). وُلـد يوسف في آذار
 1991في كــــويــــنـــز فـي نـــيــــويـــورك
لوالدين مصـري مسلـم مهاجرين.

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
تــعــرضت الــفــنــانــة شــارون ســتـون
لـلـحـظـر عـلى الـتـطـبـيق اإللـكـتـروني
ـــــــــتــــــــخـــــــــصـص في بـــــــــامــــــــبـل ا
واعدة.وقالت إدارة التـطبيق (إنها ا
تلـقت بالغـات عـدة تشـكـو من وجود
حساب مزيف باسم جنـمة هوليود).
ـيـة وكــتـبت جنــمـة الــسـيــنـمــا الـعــا
واعدة تغريدة موجهـة إلى تطبيق ا
عــلى حـســابـهــا عـلـى تـويــتـر قــائـلـة
(أحتــــدث إلـــيك يــــا بـــامـــبـل: هل من
الصعب للـغاية أن أكون أنـا صاحبة
احلـسـاب?).وقـال تـطبـيق بـامـبل إنه
رفـع احلـــظــــر عن حـــســــاب شـــارون
ستون  62 سنـة حتـى تعـود بطـلة
فـيـلم غـريـزة أسـاسـيـة إنـتـاج 1992
إلى اسـتـخـدام الـتـطـبـيق من جـديـد.

وقـالت كلـيـر أوكـونر مـديـرة حتـرير
الــتــطــبــيق فـي ردهـا عــلـى تــغــريـدة
سـتــون(ثـقي إنـنــا بـالـتـأكــيـد نـريـدك
مـــعـــنـــا).  وســـطع جنم ســـتـــون في
ســمـاء هــولـيــود في الـثــمـانــيـنــيـات
والتسعـينيات بعـد ظهورها في عدد
من األفالم التي حققت جنـاحا كبيرا
مـــــثل تـــــوتل ريـــــكـــــول و مــــايـــــتي
وكـازيــنـو.وأثـار مـشـهــد لـسـتـون في
فـيـلم غريـزة أسـاسـيـة إنـتاج 1992
أثـناء اسـتـجـواب الـشرطـة لـهـا جدال
واســعـا واعــتــبـره الــكـثــيـرون غــيـر
الئـق. وتـــزوجـت جنـــمـــة هــــولـــيـــود
ـــنـــتج مـــايــكل ; األولى من ا مـــرتـــ
غرينبرغ والثانية من الصحفي فيل
بـرونـسـتـ الـذي انـفـصـلت عـنه في

 . 2004

الــوقت مــنــاسب إذا رغــبــتم الــقــيــام بــتــحــرك يــخـدم
هنية. الية وا مصاحلكم ا
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صـلحـتكم عـليكم مالـيا هـناك اكـثر من مـحور يـصب 
االستفادة منه.
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فـرصـة لـزيــادة أربـاحـكم من خالل صـفـقـات نـاجـحـة
. .يوم السعد االثن
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تتـراجع صحـتكم وتـبدون مـنهـك والكـثيـر يبـدو عليه
طابع التذمر .
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عـليـكم عدم إثـارة موضوع يـخص احد أفـراد العـائلة
فالوقت غير مناسب.
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حـاولـوا عدم زج أنـفـسـكم فـي مواضـيـع لسـتـم طرف
فيها .
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تـلـوح في أفـقكم فـرصـة لـلسـفـر لـذا علـيـكم اسـتغالل
هذا اجلانب .
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شورة خالل هذه  حتتاجون للكثير من النصح وا
الفترة.رقم احلظ.3
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تـســيـرون بـاجتـاه الــتـحـسن الــصـحي وتـبــدو عـلـيـكم
إشارة النجاح واضحة .
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علـيـكم بـالصـبـر وعدم الـتـسرع في إبـداء الـرأي .يوم
السعد االحد.
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تستعـيدون طاقتكم اجلسـدية بعد انخفـاضها لليوم
.رقم احلظ .9 اضي ا
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 جتـتــازون وقت صــعب نــســبــيـا لــذا عــلــيــكم دراسـة
األمور بشكل دقيق .
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اشـطب مــرادفـات الـكـلـمـات
تداخلـة مع بعضها ادناه ا
بكافـة االجتاهات. مع احلل
الـــصـــحـــيـح حتـــصل عـــلى
ــطــلــوبــة:(نـادي الــكــلــمـة ا

عربي لكرة القدم):
ســـــلـــــيـــــمـــــان  –ادريس –
يوسف  –سفيان  –عمر بن
اخلـــطــاب  –يـــاســر  –ع

جـالـوت  –جـمـال  –اجل –
استـثمار  –ظرف  –مرح –
ع  –تـمر  –حمل  –الرقم

السري  –كل  –عد.
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تـتـواصـل في خـيـمـة مـسـرح الـتـحـرير
ـــســـرحـــيـــة في بـــغـــداد الــــعـــروض ا
والــفــنــيــة ومــؤخـــرا جــســد الــفــنــان
غـترب جـواد االسدي مشـاهد يـومية ا
ـستمرة في العراق من االحتجاجات ا
عبر عرض مسـرحي اختار له عنوان
تـقــاســيم عــلى احلـيــاة وهي كــمـا
يـؤكـد (انـهــا مـشـاركـة مــتـواضـعـة
تـتزامن مع احـتـجاجـات الشـباب
ستمرة) واضاف ( هي رؤية ا
عن الــواقع االلــيم الـذي
يــعـيـشـه الـعـراق
وفي الــــعـــرض
يــــــــــــكـــــــــــون
ــــشـــاهـــد ا
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ــمــثــلـة أســتــطـاعـت ا
جنالء فتـحي بأعـمالـها
الفـنـية الـرومـانسـية أن
تُـــــصــــــبـح أيـــــقــــــونـــــة
الــــرومـــــانـــــســــيـــــة في
صرية وفي السينما ا
 21 كــــــــانــــــــون االول
ـــــــاضي احـــــــتـــــــفت ا
بـعــيـدمــيالدهـا الـ68 
وفي السـطور الـتالـية
نتوقف عند أبرز ما في
مـــــشــــوارهـــــا الـــــفـــــني
والشخـصي وفقـا لتـقرير
وقع الـبوابـة الذي يـشير
الى ان اســمــهـــا احلــقــيــقي
فاطمة الزهراء حس أحمد
فتحي وهي من مواليد عام
  1951واختار لها والدها
هـــــذا االسـم تـــــيـــــمـــــنًـــــا

ــهـنــدس أحــمــد عــبــدالــقــدوس عـام ا
 1969واستـمـر عـامًـا وقـيل أن سـببه
انـفـصـال والـديـهـا وهي في الـطـفـولـة
ـا وانـتـقــالـهــا لـلــعـيش مع والــدهـا 
ًــا شـديـدًا.وكـان زواجـهـا سـبب لـهـا أ
الـثـاني من ســيف أبـو الـنــجـا شـقـيق
الـفـنـان خـالـد أبو الـنـجـا وأسـفـر عن
" والزواج ابنتـهما الـوحيدة "يـاسم
الـثـالث اسـتـمــر ثالثـة أعـوام ونـصف
وكـان من أمــيـر ســعـودي أقــامت مـعه

ب القاهرة وباريس.
وكـــان زواجـــهـــا الـــرابع من الـــكـــاتب
الـصـحـفي واإلعالمي الـكـبـيـر حـمـدي
نا قنديل واستمر حـتى رحيله عن عا
 وتمردت جنالء في هذه الزيجة على
التقاليد العربية ومجتمعها الشرقي
إذ طـلــبت الـزواج من حــمـدي قــنـديل
بناء على طلب مـنها وبدوره لم يتردد

حلظة ووافق. 
اعتزلت جنالء الفن عام  2000بعدما

بالسيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول
ـولد محـمد ولـكـونهـا ولـدت في يوم ا
الــنـــبــوي. وولـــدت فــتـــحي لـــوالــدين
مــــصـــريــــ مـن أصل شــــركــــسي في
مـحــافـظــة الـفــيـوم الــتي عـاشت بــهـا
طفـولـتـها واخـتـار لـهـا اسمـهـا الـفني
الـفـنـان عـبـد احلـلـيم حـافظ.واكـتـشف
ـولـد وهي في ـنـتج عـدلي ا فـتـحي ا
سن الـ 15عـنــدمـا كــانت تــسـيــر عـلى
كـورنــيش اإلسـكــنـدريــة وقـدمت أولى
بطوالتـها في الـسيـنما مـن خالل فيلم
"أفـراح" عـام 1968 وبـعـدهــا رسـمت
جنالء فــــــــتـــــــحي خــــــــارطـــــــة األفالم
الرومانسية التـي عاشت في السينما
عـلى مـدار أعـوام عـديـدة ومن بـيـنـها:
"دمي ودموعي وابتسامتي اذكريني
رحلـة النـسيـان حب ال يرى الـشمس
حب وكبـريـاء ال يـامن كـنت حـبـيبي"
وغيـرها. تـزوجت  فـتحي  4مرات في
حياتها األولى منـهاعرفيًا وكانت من

تـعــرض فـيـلــمـهــا "بـطل مـن اجلـنـوب
ـؤامــرة رفـعه من دور عـزيــز عـيــني" 
الـــعــــرض الـــســــيـــنــــمـــائـي وتـــوقف
مـســلـســلـهـا "وجـه الـقــمـر" فـتــفـرغت
لألعمـال اخلـيريـة.  أصيـبت فـتحي
ستعصية وهو رض الصدفية ا
نـاعي يـتـأثر ما جـعل جـهـازهـا ا
وخـضـعت لـلــعالج بـسـويـسـرا
وتـتـواجــد خالل هـذه األيـام في
ــكـان لــنـدن الــتي تــعــتــبــرهــا ا
الصحي الذي تتـلقى فيه العالج
وتـسـتـقـر فـيه نـفـسـيًـا. بـعـد وفـاة
حمدي قنـديل وعودتهـا من جنازته
وجـدت رسـالــة مـكــتـوبــة بـخط يـده
جــعــلــهــا تُــوصي بــدفــنــهــا بــجــواره
وأوصت بـتــوزيع ثــروتــهـا كــالــتـالي:
نـصف الــثـروة صــدقـة لــلـمــحـتــاجـ
واليـتـامى والـنصـف الثـاني ألقـاربـها
وسـتـنــفـذ الــوصـيــة شـقـيــقـتــهـا مـنى

فتحي. جنالء فتحي
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ـصـمم الـشـاب أنـيس ـصـور وا صـمم ا
عــامـــر مـــلــصـــقـــ عن إنـــتــفـــاضــة 25
تـشريـن يـحمـالن شـعاريـن يـصبـان في
حملة (ثقافة احملبة والتسامح والتعايش
والـسالم ونــبـذ الــكــراهـيــة) الـتي تــعـمل
علـيهـا الرسـامة الـعـراقيـة الشـابة سـماء
االمـيـر مـوالـيد  2003 التي خـرجت الى
ســاحــة الــتــحــريــر في بــغــداد حــامــلــة

الـشـعــارين الـلــذين أطـلـقــتـهـمــا: (احملـبـة
أفـضل دواء لـلــعـراق) و( بـاحملـبــة نـبـني
الــعـــراق). ســمــاء مـن صــواحب الـــهــمم
َرَضـية بإرادة العـاليـة وحتدت ظـروفهـا ا
ـات وجـوائـز دولـيـة صـلـبـة حـازت تـكـر
كان آخـرهـا اخـتـيـار مـؤسـسـة دولـية في
سـنـغـافـورة جتـربـة سـمـاء الـشـخـصـية 
عـبـر لـوحـة لــهـا  احـدى خـمس قـصص

حقيقية للقوة والشجاعة.

مثل { كاليـفورنيا  –وكاالت  –قال ا
األمــريـكـي من أصــول مــصـريــة رامي
يــوسف بــعـد فــوزه بــجــائــزة كــولـدن
ــثل فـي مــســـلــسل كــلـــوب ألفــضـل 
تــلــيــفـزيــونـي كـومــيــدي/غــنــائي في
ـاضي (الله احلفل الـذي اقيـم االحد ا
أكـبـر شـكـرا يــا إلـهي .. شـكـرا مـوقع
هـولــو).وفــاز يـوسف بــاجلــائـزة  عن
ـسـلـسل الـكـوميـدي رامي دوره في ا
من إنـتـاج مـوقع هـولـو لبـث البـرامج
ومـــــــقــــــاطع الـــــــفــــــيــــــديــــــو عــــــبــــــر
اإلنــتـــرنت.مـــضــيـــفـــا (أعــلم أنـــكم لم

تشـاهدوا الـعرض. لـقد قـمنا
بـعــمل خـاص
جـدا عن

عــائـلــة عــربـيــة مــسـلــمــة تـعــيش في
ا نيـوجـيرسي وهـذا يـعني الـكـثيـر 
يستحق الوقوف عنده).وتابع(أتوجه
بـــالـــشـــكـــر إلى كـل مَن شـــاركـــني في
صنـاعـة العـمل وإنـتاجه كـمـا أتوجه
بـــــالــــشـــــكــــر إلـى عــــائـــــلـــــتي وأمي
وأبي).وقــــال رامي نــــقـال عن مــــوقع
نــيــوجــيــرسي دوت كــوم( أمي كــانت
ـــمـــثل األمـــريــــكي مـــايـــكل تـــتـــابـع ا
ـصـريـون يـحـبـون مـايـكل دوغالس. ا
دوغالس ال أعـلـم إذا كـنــتم تـعــرفـون
ذلك. لكنه يـعني لي الـكثـير).وأضاف(
جــزء من شـــغــفي بــهـــذا الــعــمل كــان
رؤيــتي الـــكــثـــيــرين مـن أبــنــاء
اجلـــــــــــــــــــــــــيـــل األول مــن
ــــزقي ــــهــــاجــــرين  ا
الهويـة ب ما تـمثله
أصـــــولــــــهم ومـــــا
ـــــــــــــــثــــــــــــــلـه
مــجـــتـــمـــعــهم
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