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ــنــاســبــة ذكــرى مـيـالدهـا  الـ 115 و
الـتي مرت مؤخرا  نتوقف عند أبرز ما
في حــيـاتــهـا ومـســيـرهــا الـفــني وفـقـا
وقع الـبـوابة. الـذي اشار الى لـتـقريـر 
ان (اسـمـهـا الـرسـمي هـو مـاري سـلـيم
حـــبـــيب نـــصـــر الـــله ولـــدت يــوم 11
شـبـاط عام  1905 فـي إحدى ضواحي
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أشـتـهـرت الـفـنـانـة مـاري مـنـيب بـأنـها
أقــوى حــمــاة في مــصــر جــسـدت دور
احلـمـا ة واألم ببـراعة ال يـفـوقهـا فيـها
أحـــد و عــرفــهــا اجلـــمــهــور من خالل
ـسـرح والسـيـنـما حـتى بـات يعـرفـها ا
ـجـرد سمـاع صـوتهـا دون أن يـراها
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WOIOÝu∫ جمعية الثقافة للجميع تضيف فالح حسن  WO √

{ هــونغ كـــونغ- كــاالت - تــدخـل الــنــجم
ي جاكي شـان بنفسه لينفي الـصيني العا
الـــشــائــعــات الـــتي تــتــحـــدث عن إصــابــته
بالفيروس التاجي كورونا بعدما زعم رواد
مــــواقع الـــتـــواصـل اإلجـــتـــمـــاعـي بـــأنـــهم
شـاهـدوه وهو بـصـحـبة ضـبـاط شـرطة في
هـونغ كـونغ. فـانـتشـر اخلـبـر بـالـتزامن مع
التقارير الصحفية التي أشارت إلى وضع
أكـثـر من  50 ضـابـطـاً صيـنـيـاً في احلـجر
. الـصـحي بـعــد حـضـورهم حـدثـاً جـامـعـاً
لــكن تــبـــ الحــقــاً أن جـــاكي شــان كــان
مــتـواجــداً فـي مــوقعٍ مــخــتــلف يــبــعــد 30
دقـيقة عن مكان احلـدث الذي انتشرت فيه
الـعـدوى بــحـسب صــحـيـفــة ذا سـتـانـدرد
الـصيـنيـة. ووجّه شان رسـالة إلى مـتابـعيه
عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مؤكداً
أن (مــا يـــتم تـــداولـه عن صـــحـــته مـــجــرد
شـائـعـة) نـافـيًــا (بـذلك إصـابـته بـكـورونـا).
وكـتب: (أشـكـر كل من اهـتم به وقـلق عـلى
صــحــتي. أنــا بــصــحــةٍ جــيــدة جــداً وفي
مـكانٍ آمن ولم أخضع لـلحجـر الصحي).
وأضـاف (تـلـقيت الـعـديـد من الـرسائل من
األصـدقـاء الذين حـاولـوا اإلطـمئـنـان عني.
. فحـبكم وقـلقكم وأود أن أقـول لكم: شـكراً
أثـلـجـا صـدري. لـقــد تـلـقـيت أيـضـا بـعض
الــهــدايــا اخلــاصـــة جــداً من احملــبــ في
جــمــيع أنـــحــاء الــعــالـم خالل هــذا الــوقت
الــصـــعب جــداً وأشـــكــركـم أيــضـــاً عــلى
إرسـالـكم للـكـمـامات. لـقـد طـلـبت من فريق
الـعمل الذي يسـاعدني أن يجمع تـبرعاتكم
ـنـظـمات ويـهـبـهـا عـبـر ا
ن الــرســـمــيــة 
يــحــتــاجــهـا

فعليا).

عــلــيــهـا أشــهــر حــمـاة فـي الـســيــنــمـا
ــصـريـة. وصل عــدد أفالم مـنـيب إلى ا
ما يقرب من  200 فيلم. تزوجت منيب
عــام  1918 مـن الــفــنــان الـــكــومــيــدي
فــوزي مــنـيـب وكـانـت أولي زيـجــاتــهـا
ـتـجـهة داخل عـربـات أحـد الـقطـارات ا
إلـى الشـام حـيث كانت في رحـلـة عمل
في إحــدى الــفــرق الــغــنــائــيــة هــنــاك
وأجنـبت مـنه بـنتـاً وولديـن همـا فؤاد
وبـديع وظـلت حتـمل اسـمه حـتى بـعد
زواجها عام  1937 من احملامي فهمي
عــبــد الــسالم زوج شــقــيــقــتــهـا الــتي

توفيت لتربي أوالدها.
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بــعـــد زواج مــاري مــنــيب من احملــامي
عــبـد الــسالم فـهــمي زوج شـقــيـقــتـهـا
تـأثــرت بـالـشـعـائـر اإلسالمـيـة وتالوة
الـــقــرآن الــذي كــان يُــتـــلى كل يــوم في
مــنــزل حــمــاتـهــا وكــانت تــشــرح لــهـا
حـماتها معاني اآليات وحفظت بعض
آيـات الـقرآن إلى أن أشـهرت إسالمـها
بسبب حماتها واختارت لنفسها اسم
أمـيـنـة عـبد الـسالم نـسـبـة إلى زوجـها

الـعاصـمة الـسوريـة دمشق ثم انـتقلت
مـع عائلتها إلى مصر وعاشت في حي
شـبـرا وتُـوفي عـنـهـا والـدهـا وهي في
الـثـانـيـة عشـرة من عـمـرهـا وهي جدة
ــطــرب الـراحل عــامــر مـنــيب). بـدأت ا
مـنيب حياتـها الفنـية بالعـمل كمطربة
فـي مالهي روض الـفـرج وكـان عـمـرها
وقـــتــهــا  14عـــامًــا حـــيث اشـــتــهــرت
بــرقـصــة (الـقـلـل) الـتي تــضـعـهــا عـلى
رأســهـــا بــدلًــا من الــشـــمــعــدانــات ثم
سرحي وانضمت اجتـهت إلى العمل ا
ـسرحـية مـنها إلى الـعديـد من الـفرق ا
فـرقـة فوزي اجلـزايرلى  عـلي الكـسار
أمــ عــطــا الــله بــشــارة واكــيم. وفي
عـــام  1935 الـتحقت بفـرقة الريحاني
الـتي اسـتـمـرت في الـعـمل مـعـهـا حتى
بـعد وفاة الـريحاني.ومـن أبرز األعمال
ــســرحــيـة الــتي قــدمــتـهــا: الــعــشـرة ا
الــطـــيــبــة وإال خــمــســة و 30 يــوم في
ــســرح قــدمت الـــســجن.وإلى جــانـب ا
مـنيب العديـد من األعمال السيـنمائية
وعـلي الرغم من تنـوع أدوارها إال أنها
اشــتــهــرت بــدور احلــمـاة حــتى أُطــلق
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ـية بـعد ان عـمـاري العـراقي الـرائد نـعـته االوساط االكـاد ا
وت امس االول الثالثاء  والراحل من مـواليد ألقوش غيـبه ا
عام  1939 تتلـمذ على يده العديد من خريجي قسم العمارة

في كلية الهندسة بجامعتي بغداد ودهوك.
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الشـاعر العراقي تـلقى تهاني االهل
ـركـز الـثالث واالصـدقـاء حلـصـده ا
في جائـزة راشـد بن حمـد الـشرقي
لإلبـــداع في مــهـــرجــان الـــفــجـــيــرة
الـدولي فـئة الـشعـر الـفصـيح والذي
أقـــيم مـــؤخــــرا في دولـــة االمـــارات
العـربية عن مجموعته (جمرة في فم

حواء).

  u²J « wLN

ـالـيـة ألـقى في الـبـاحث االردني في الــعـلـوم اإلقـتـصـاديـة وا
ملتقى الثالثاء ببيت الثقافة والفنون بعمان محاضرة بعنوان
ــالـيـة واالقـتـصــاديـة في األردن). وقـدم احملـاضـر ( األزمـة ا

وادار احلوار أحمد ماضي.
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الــكـاتـب الـعــراقي صــدرت له مـجــمـوعــة قــصـصــيـة جــديـدة
مقـدمـا اسمى بـعنـوان(كـذلك) كـتبـها بـاسـلوب غـريب مـتمـيـز

عاناة بباطن السطور. معاني االنسانية و ا
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الكاتب العـماني صدرت له حديثاً مجمـوعة مسرحية بعنوان
( قـلوب ضـريرة). وجـاء اإلصدار في مـئة وخـمس صـفحات
ــتــوسط وضمَّ ثـالث مــســرحـيــات هـي: قــلـوب من الــقــطع ا

عاناة. ضريرة دموع على الرصيف وا
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االعالمـيـة الـعـراقـيـة صـدر لـهـا في الـقـاهـرة كـتـابـهـا الـثـاني
ـعنـون (على انـغام قيـثارة شـبعـاد أراقص حوريـات النار). ا

كتب مقدمته الشاعر السيد حسن.
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ـــركــز االديب االردني ادار الـــثالثـــاء احلــفل الـــذي نـــظــمه ا
ــلـكي لــتـوقـيع مــوسـوعـة (كــيس الـراعي) لألديب الــثـقـافي ا
ـشاركـة األديـبـتـ هـند أبـو الـشـعـر ومر رمـزي الـغـزوي 

جبر والشاعر حكمت النوايسة.
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ـصـري صـدر كتـابه اجلـديـد (اخلروج من جـمـاعة الـباحث ا
) وقـد استـضـافه بـرنامج عـالم الـكتب من ـسـلمـ االخوان ا

بي بي سي للحديث عنه.
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غرامي.كذلك أكدت ديبورا دوغان أنها
تـعرضت لضغوط لتـوظيف خلفها نيل
بــورتــنـاو في مــنــصب مـســتــشـار رغم
الــــشـــبـــهــــات الـــتي حتــــوم حـــوله في
ـــــؤســــســـــة بــــاغـــــتــــصـــــاب إحــــدى ا
ـوسيـقيـات معـتبـرة أن (هذا الـسبب ا
احلـقيـقي لعـدم جتديـد عقـدها بـعد 17
عــامــا.(وكـــان نــيل بــورتــنــاو قــد نــفى
رســمــيــا هــذه االتــهــامــات مــؤكـدا (أن
ـغلـوطة الـشـكوى مـليـئـة باالتـهامـات ا
ـة لـلـغـاية ـؤ والـكـاذبـة والـفـاضـحة وا
فـي حقه).واعـتـبـرت دوغـان أن جتـمـيد
مــهــمــاتـهــا كــانت إجــراء عــقــابــيـا من
ـيـة.وقـالت دوغـان لدى اإلعالن األكـاد
عن صــرفــهــا في تـصــريــحــات نـقــلــهـا
مـحـامـوهـا لـوكـالـة فـرانس بـرس (رغم
خـيــبـة األمل لـدي لم أفـاجـأ نـظـرا إلى
ـية أن الـطـريـقـة الـتي اعـتـادت األكـاد
تـعـامل بهـا األشخـاص الـذين يقـومون
بـالـوشـاية عن االعـتـداءات اجلنـسـية).
وأضـافت (بـدل الـسـعي إلجراء إصالح
ـؤسسـة التي يـنخـرها الـفساد لـهذه ا

{ لـوس اجنلوس (أ ف ب) - استغنت
ي) األمريـكية هـيئـة (ريكورديـنغ أكاد
ـسؤولـة خصـوصا عن تـوزيع جوائز ا
(كــرامي) االثـنـ رسـمـيـا عن خـدمـات
رئـيستها السابقة التي علقت مهماتها
نــهــايـة كــانـون الــثــاني إثــر اتـهــامـات
ـنــظـمـة. وقـد خــطـيـرة وجـهــتـهـا إلى ا
ــيــة الــعــقــد الــذي كــان أنــهـت األكــاد
يـربـطـهـا بـديـبـورا دوغـان عـبـر رسـالـة
نـشرها عامـلون في القطـاع على نطاق
ديـرة الـعامـة الـسابـقة واسع وتـتـهم ا
للمنظمة بـ(ثغرات وإخفاقات في إدارة
هـذه الهـيئـة).وكانت دوغـان قد تـقدمت
بـشكوى نـهاية كانـون الثاني في لوس
ـــســاواة في أجنـــلــوس لـــدى جلـــنــة ا
ـــهــنـــيـــة اتـــهـــمت فـــيـــهــا الـــفـــرص ا
ضـايـقـة.وقد ـيـة بـالتـمـيـيـز وا األكـاد
فــنّــدت دوغــان وهي أول امــرأة تــقـود
ذكورة ـية في الـشكـوى ا هـذه األكاد
اتـهامات تراوح ب التحرش اجلنسي
ـصالح مـرورا بشوائب في وتـضارب ا
الـتـصويت الخـتـيار الـفـائزيـن بجـوائز
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ــمــثــلـة أمــيــنـة خــلــيل في شــهـر تـطل ا
قـبل من خالل مسـلسل اجتاه رمـضان ا
ؤلف من  15حـلـقة وجتـمعـها عـكـسي ا
بـطـولته مـع هاني عـادل عـمـر السـعـيد
شـيـرين رضــا هـالـة صـدقي وعـدد آخـر
من الـفنان الشـباب.ويبدأ في األسبوع
ـقـبل تصـويـر هـذا الـعمل الـذي تـكـتبه ا
مـر نعوم وتُخرجه مر أبو عوف. إال
أن حـــلـــقـــاته الـــتي تـــكـــفي فـــقط حـــتى
مـنـتـصف شـهر الـصـوم سـيـقـابـلـها من
ـنـتـجة نـفـسـها مـسـلـسل آخر الـشـركة ا
يـتـألف من  15حـلـقة بـعـنوان (جـمـجوم
وفـيــديــو) من تــألــيف مـصــطــفى صــقـر
ومـحمـد عـز ومصـطفى يـوسف وإخراج
إسالم خــيـــري. ويـــجــمع فـي بــطـــولــته
مـحمد عبـد الرحمن توتـا ومحمد سالم
عــلى أن يــتـم عــرض الــعــمـــلــ بــشــكلٍ
مـتتابع في شـهر رمضـان.  هذا وانتهت
خـلــيل من تـصــويـر ثالثــة أفالم جـديـدة

ســــأواظب عـــلـى الـــعـــمـل لـــتـــحــــمـــيل
ـــــســــؤولــــيـــــة لألشــــخـــــاص الــــذين ا
يـستمرون بأالعيبهم ويشوهون سمعة
ارسون الـتصـويت جلوائـز غرامـي و
الـتـمـييـز في حق الـنسـاء واألشـخاص
ـــلــوّنــة).وأشــارت مـن ذوي الــبــشــرة ا
دوغــان إلى أن )الـفـنـانـ يــسـتـحـقـون

أفضل من ذلك).

Issue 6602 Thursday 5/3/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6602  اخلميس 10 من رجب 1441 هـ  5 من  آذار (مارس) 2020 م

”U¹ 5ÝU¹ ≠  œ«bGÐ

احـتــفت جـمــعـيــة الـثــقـافـة لــلـجــمـيع
بـعـازف الكـمان فـالح حـسن  بـجلـسة
الئكة اقيمت على قاعة منتدى نازك ا
قـدمــتـهــا االعالمـيـة بــشـرى ســمـيـسم
ــامه قــائــلـة (عــرف عن فــالح حــسن ا
بجميع اطوار غـناء االبوذية والسيما
مـقـام الـصـبـا جـاعال مـن الـكـمـان االلة
ـــواويل) الــــرئـــيــــســـيـــة فـي غـــنــــاء ا
واضـافت (ولــد حـسن عـام  1943 في
بـغـداد  دخل معـهـد االمل للـمـكفـوف
وتــخــرج فــيه عـام   1958 كــان عـزفه
االول عــــــلى االيــــــقـــــــاع ثم اجتـه الى
ـطـرب سـلـمان الـكـمـان وعـزف خـلف ا
منـكوب الذي اطلـق عليه لـقب شيطان
الـــــكـــــمـــــان. ومـن خالل جتـــــوالـه في
ـنـاطق الـريـفـية تـعـلم اطـوار الـغـناء ا
الريفي وعمل سنوات مع فرقة عيسى
حويـلة وكـانت ألبيه عالقـة وطيدة مع
ـطـرب حضـيـري ابو عـزيـز وفي عام ا

طرب ياس خضر 1954 تعرف على ا
وحلـن له اغـــنـــيــتـه االولى تـــواعـــدنــا
ــوعــد اجـيــنه وهــو من عـرفه وعـلى ا
ـــلـــحن الـــراحل طـــالب الـــقــره عـــلى ا

غولي).
وشــارك في تـقـد اجلــلـسـة االعالمي
ــشـعل ـوســيــقي ســامــر ا والــنــاقــد ا
قائال(فالح حسن احلاضر في الذاكرة
بـعـد رحـلـة طـويـلـة أمـدهـا نـصف قرن
صال وجـال في كل احملافـظات وعزف
ــطــربــ الــرواد بــدءا من مع اغــلب ا
حـضــيـري ابـو عــزيـز وانـتــهـاء بـرعـد
الـنــاصـري اكـد مـن خاللـهــا روحـيـته
العـراقية وهـويته الفـنية ولم يـقلد اي
ـلـحن مـدرســة مـوســيـقـيــة.قـال عـنـه ا
صري سيد مكاوي عندما سمعه في ا
الــــكـــويـت بــــجــــلـــسـه خــــاصــــة:مـــ
فـالـح الـعــراقي .تــعـرف عــلـيه مــعـانــا
وعــزف مــعه بـــاالضــافــة الى عــدد من
الـفــنـانــ الـعـرب) مــضـيــفـا (في عـام

فــقـــد بــصـــره تــمـــامــا بـــســبب 1985
انـفـصــال الـشـبـكـيــة سـافـر الى لـنـدن
لــلـعـالج لـكـن دون جــدوى ومـنــذ ذلك
الـــتـــاريخ انـــزوى تـــمـــامــا وغـــاب عن
االضــواء وكـانت اخــر مـشــاركـة له مع
مـــــطــــرب الــــريـف رعــــد الــــنــــاصــــري
عــــــــــــام  1988 في اول شريط له).
ـطـربـ ويـروي حــسن عن عـمـله مع ا
ــطــربــة الــعــرب قـــائال(تــعــامــلت مع ا
مـــيـــادة احلــــنـــاوي وســـيـــد مـــكـــاوي
وسميرة توفيق ووضعت بصمتي في
احلان مصرية و عندما سمعوا عزفي
قالـوا لي :قول تاني وكـانوا معـجب
ا قدمته من معزوفات موسيقية).
بعـدها تـفاعل احلـضور مع عدد
ــعــزوفـات الــتـي اداهـا مـن ا
احملـــــــتــــــفـى به لـــــــطــــــوري
احملــــمــــداوي والــــغــــافــــلي
اضـــافــة الى عــزفه عــدداً من
ـــــقـــــامـــــات حـــــسـب طـــــلب ا

للخسارات واخليبات ومازلنا بحاجة
الى هــــذا الـــكــــمـــان
الــــنـــائح الى

االبد).

احلــــضــــور مـــتــــطــــرقـــا الـى االلـــوان
ــطــربــ الـــغــنــائــيــة لـــكل من ا
رياض احمد وداخل حسن
واخــرين واخــتــتـمت
اجللسة االعالمية
ــقــولــة بــشــرى 
نكوب لسلمان ا
(دك يــــــافـــــــالح
فـــفي الـــعـــمــر
مــتــسع كـبــيـر
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مثلة السورية نسرين طافش لبطولة مسلسل (الوجه أنضمت ا
صري وهو مؤلف من مثل ماجد ا اآلخر) الذي يقوم ببطولته ا
قبل. ومن ناحية قرر عرضه في شهر آب ا  45 حلقة ومن ا
أخرى يعرض لطافش حالياً مسلسل (ختم النمر) الذي تقوم
مثل أحمد صالح حسني ميرهان ببطولته إلى اجلانب ا
حس إسالم جمال عفاف شعيب جميل برسوم أمير

صالح الدين تامر شلتوت حنان سليمان رشدي الشامي
وفاء سالم تميم عبده ومجموعة من الفنان الشباب وتدور

أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي وهو تأليف من محمد عبد
عطي وإخراج أحمد سمير فرج. ا

ديبورا دوغان
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ـقـام مع دُفـعـةً واحــدة. أولـهـا صـاحب ا
يــسـرا آســر وثــانـيــهــا تـوأم روحى مع
حـسن الـرداد وثـالـثـهـا حـظـر جتـول مع
.  عـلى صعيـد آخر سجلت إلـهام شاه
ـطربة  روبي ثالث أغـنيات رومـانسية ا
سـتـقـدمــهـا تـبـاعـاً بــشـكلٍ مـنـفـرد. وهي
تـفاضل بـينـها لـطرح إحـداها خالل
ـقـبل. و قـررت طـرح عـيـد الـربـيع ا
أغــنــيـــات مــنـــفــردة عــلـى فــتــرات
مـتــبـاعــدة بـدلًــا من تـقــد ألـبـوم
كــامل. وفي الــتــمــثــيل تــســتــمـر
روبي بـــتـــصـــويـــر دورهـــا خالل
أحـــداث فــــيــــلم (كــــيـــرة واجلن)
ـأخوذ عن رواية للـكاتب أحمد ا
مـراد حتمل اإلسم نفسه والذي
تُــجــسّــد فــيه دور زوجــة كــر
عـبـدالــعـزيـز وتـتـعـرض ألزمـة
كــبـيــرة ســتـكــشف تــبــاعـاً مع
أحـداث الفيلـم الذي يجمـعهما

في بطولته مع أحمد عز. 

بعض االشخـاص لن يدركوا االمـور كما تفـهمها انت
 ,اشرح لهم االمر.
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الـتعب مـوجود وذلك الن الـطاقـة الـسلـبيـة اآلن تتـغلب
على الطاقة االيجابية. 
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 تهـتم بـشؤون مـهمـة اليـوم أو بـصديق يـجتـاز مرحـلة
صعبة. رقم احلظ .9
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خـذ مالحظـات الشـريك بعـ االعتـبار فـهي قد تـكون
في صاحلك .
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جتـنب اجلـدل فى أيـة موضـوعـات وقت الـغـضب يوم
السعد االربعاء.
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ـشــكــلـة نــهــاركم سـعــيــد. اعـد الــتــفـكــيــر مـجــددا بــا
العالقة.رقم احلظ .8
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ال حتـقـد عــلى احلـبـيب إذا انـتـقــدك بل انـتـظـر هـدوء
وضوع. أعصابك لتبحث ا
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عـلـيك اعــادة تـقـيــيم االمـور بـكل هــدوء. الن الـتـسـرع
يسبب اضطرابات .
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سـوف تــتــوفـر لـك الـظــروف مــنــاسـبــة لــدفع أعــمـالك
نحوالنجاح فال تتقاعس.
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بالتـاكيد لـديك احلق بان تبـحث عن ما يريـحك ماديا.
رقم احلظ.1
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ـزيـد من الوقت وال تـسـال عنـها امـهل بـعض االمور ا
بل اجعلها تاتي لوحدها اليك .
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تهتم بـأحد الزمالء وتفرض شـروطك وتوجهاتك فقط
ساعدته.رقم احلظ.2
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اكـــتب مـــرادف الــكـــلــمــات
بشـكل افقي بحيث حتصل
مع احلل الــصــحــيح عــلى
ــطــلـوبــة داخل الــكــلــمــة ا
دائــــرة ســـــداسي االضالع
الـــــعـــــنــــقـــــوديـــــة: (سالح

حربي):
 1-صاحب مهنة انسانية

 2-محل بقالة
عادن  3-من ا

 4-بستان زلراعي
 5-حقد

 6-حرف ابجدي

عــبـد الـسـالم فـهـمي.ثم
سافرت منيب وزوجها
إلـى لبنان بعد موافقة
أمـــهـــا وعـــمـال مـــعًــا
هـنـاك وجـنـيـا أمـوالًا
طـائـلـة لـكنه طـلـقـها
بـعد أن تزوج عـليها
فـي الــــــــــســــــــــر من
واحـدة كانت تـعمل
مــــعـــهم فـي نـــفس
الــــفــــرقـــة تُــــدعى
نـــــرجس شــــوقي.
وكــانت مـسـرحـيـة
(إبـــــلـــــيـس) آخــــر
مـــســـرحــيـــة لـــهــا
ونـــــــــــقــــــــــلـت إلـى
ــسـتـشـفى أثـنـاء ا
تــــصـــويـــرهـــا ولم

تـسـتـطع اسـتـكـمـالـها
بــسـبب مـرضــهـا حـيث

تــوفــيت بــعـد  4أشــهـر من
مـــرضـــهـــا يــوم  21 كـــانــون

الثاني عام 1969.   ماري منيب في مشهد تمثيلي


