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لـم اجـد مـقـدمـة اجـمل مـن كـلـمـاته الـتي
ابتدأ بها حـوارنا ح قال (جتدني ب
ازقـة الفـقراء او مـعتـكف ب اوتـار عود
عــراقي الــتــأريخ  شــيــوعي االنــتــمــاء
انتـمي لدين الـكادح والـبسـطاء اغني
بــصــوتي لــلـسـالم اعــزف لـلــحب اكــتب
بـالـون الــطـيف احب الــله) تـلك كــلـمـات
خـطـاب عادل الـهـيتي كـمـا وصف نـفسه
ـيدان بـتلـميـذ في مـدرسة (الـشرقـية) وا

كان عشقه.
 والــهــيــتـي من مــوالــيــد 1989 ولــد في
مـديـنة هـيت الـتأريـخـية عـروس الـفرات
غـرب االنـبــار بـ نـواعــيـرهـا ونــاسـهـا
عروف بالكرم ومعه كان هذا احلوار: ا
{  مـــتـى شـــاركت بـــنــــقل االحـــداث في

ساحات القتال ?
 - من اول مــعــركــة في جــرف الــصــخـر

ومكحول وصالح الدين واالنبار.
{ حــدثــنــا عــمــا رأيــته في ســاحــات الــقــتـال

ماوراء الكواليس ! 
- ســـاحـــات الــقـــتـــال شــرف كـــبـــيــر لي
وافـــتــخــر بــانـــني كــنـت جــزءا مــشــارك
بـاالنـتصـار من خالل تـصـويـر اللـقـطات
ونـــقل اروع الــصـــور البـــطــال الـــقــوات
الـــعــراقــيــة وهـم يــتــقـــدمــون في االزقــة
والـشوراع واالجـمل من كل ذلك الـتـفاف
الــشـعب حـول اجلـيـش خـصـوصـا وهـو
يــنـــقــذ عــائالت مـــحــاصــرة  شــعــور ال
عـنويـات العـالية يـوصف عنـدما انـقل ا

كتأثير نفسي لكسر العدو.
اذا برأيك ? { السياسة ام الدين و

- اطـمح ان اكـون سيـاسـيا ولـدي افـكار
لطرح الدين بطريقـة الترغيب بعيدا عن
الـــتـــرهـــيب .اتـــمــــنى ان يـــأتي الـــيـــوم
التــسـطـيع فـيـه ان اشـرع قـانـون جتـر
الـطائـفـية الـذي عـجز عـن اقراره سـاسة

اليوم.
{ هـل تـعــرضت لــلــتـهــديــد بـســبب انــتــمـائك
كننا فعله لتخلص العشائري وبرأيك مالذي 
الصحفي واالعالم من التهديد والقتل ? 
تعرضت للتهديـد من قبل مسؤول بعد

W¹bOF Ë WOÞ«dI²Ý—√ ÆÆ 5²OB AÐ wÐË—

WOHzUD « .d& Êu½U  —«d ≈ sŽ ÊËe−F¹ WÝU «

 rÒKF²K  Î«d³ Ë WOIOÝu  ÎU½–√Ë W³¼u  VÒKD²¹ ·eF « ÊUIð≈

ÂuLN « œdDð W ¬ œuF « ∫’uJB  f½√

تــــــمـــــاســــــوا مـع مـــــحــــــطــــــات االعالم
ليـستطـيعوا ابـراز مواهـبهم الفـنية من
خـاللــهـــا ومــنـــهم عــازف الـــعــود  انس
كـصــكـوص الــذي اتـسم عـزفـه عـلى الـة
ا هارة  العود بالكثير من احلرفية وا
دفـعنـا  الن نـطـلق بعض االسـئـلـة حول
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وصل بـقـدراتهم ـتاز شـبـاب مديـنـة ا
الــفــنـيــة الـتـي يـطــلـقــونــهـا حــال بـروز
نـاسـبـة وفي مـحـنـة الـنزوح الـفـرصـة ا
ــديـنــة بـرز الــتي مــر بـهــا ابـنــاء هـذه ا
الــكـــثــيـــر من هـــوالء الــشـــبـــاب  حــيث
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WIŁË ÕuLÞ∫ خلطاب عادل طموحات متعددة منها ان يكون سياسيا
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عنـدما نقلب صفحات االغنيـة العراقية جندها متـخمة بروائع االغاني التي اكتملت
ـوسيـقى لـتتـعـدى شهـرتـها تـكـون من الـكلـمـات واالداء واللـحن وتـاتي ا ـثـلثـهـا ا
يـة واذا ماقـلبـنا عـناويـن االغاني فـنجـدها الحـصر لـها احمللـية الى الـعربـية والـعـا
لـحن  واليوم وبعد ان سطر مايـؤكد جناحها واكتـمال اساسيتهـا والتي يقودها ا
ـلــحن الــكـبــيــر سـرور مــاجــد روائع االغــاني وله الــفـضل بــاكــتـشــاف عــشـرات ا
االصـوات الـعـراقـيـة من خالل احلـانـه الـتي مـازال اجلـمـهـور يـرددهـا  لـيـؤكـد لـنا
ماجـد ان االبداع اليقف عـند حـد بل يبقى يـتجدد مـادام في العـمر بقـية  ونقـولها
لسـرور ماجـد شكـرا وانت تـعيـد لنـا اليـوم بـرائعـتك شكـرا ياعـمـر تعـيد لـنا روائع
ومالحم الـكـبـيـر يـاس خـضر الـذي بـرائـعـة شـكـرا ياعـمـر وهي اخـر مـاغـنى يـعـيد
امجـاده وامجاد اللحن والكـلمات واالداء  الذي يتجـدد بحنجرة ياس خـضر مثلما
جتدد انـاملك وهي يـتـغازل اوتـار العـود لـيخـرج لنـا رائـعة عـراقيـة جـديدة فـصلـها
اجد وليـاس و لشاعرها حـا النعماني لصـوت االرض ياس خضر  نعم شـكرا 
ولـفـريق الـعـمل الـذي قـدم اغـنـيـة شـكـرا يـاعـمـر الـتي صـدحت من خـالل الـقـنوات
الــعـراقــيـة وقــدمـتــهـا والكـثــر من مـرة قــنـاة ( الــشـرقــيـة ) وبـالــتـالي القـت جنـاحـا
وسيقي العراقي مازال بالف خير شهد ا الي مايؤكد ان ا ومشـاهدة جتاوزت ا
 نعم نـقولهـا شكرا سـرور وشكـرا ياس خضـر شكرا الـنعمـاني وشكرا خملـرجها
ومنـتجـها وكل من سـاهم بتـقد اغـنيـة عراقـية دخـلت قلـوبنـا مثـلمـا دخلت مالحم

ياس خـضر من قبـل القلوب وسـتبقى عـناوين لروائـع عراقية
ـاجـد وخلـضر  فشـكـرا يـاعـمـر عديـني الـسـبـعـ وشكـرا 
ولـلنـعمـاني النـكم حركـتم الشـجن واحلب واالحـاسيس في
قـلــوبـنـا دمــتم بـصـحــة وتـالق . فــشـكـرا يــا عـمـر عــديـتـني

السبع .. ولو جبت السن وياك أكابد.

استفدت من اخرين في سبيل العزف ? 
وسـيقي - مثـلمـا ذكرت فـان التـاريخ  ا
في العـراق يزخـر بالـكثـير من الـفنـان
خصوصـا من عازفي الة الـعود  ومنهم
منـير بـشيـر وشقـيقه جـميل وابـنه عمر
مـنــيـر بـاالضـافـة لـلـفــنـان نـصـيـر شـمـة
وامـتــازت مـقـطــوعـات هـوالء الــفـنـانـ
بكونـها المثيل لـها وكان كل فـنان منهم
ــثـال ــتــاز عن االخــر فـعــلى ســبــيل ا
اخـــتـــلـف مـــنـــيــــر بـــشـــيــــر عن اقـــرانه
بــالــســكــتــات الــطــويــلــة  اثــنــاء عــزف
ــا ان اكــثـر الــتــقـســيم او االرجتــال و
طـرب الـعـراق كـانوا يـعزفـون على ا
الـعـود لـسـلـطـنـة الـسـامع ومـنـهم سـعد
الــبـيــاتي وحـســ نـعــمـة وفــؤاد سـالم
فكنـت اتاثر بـكل هوالء  حـتى حلت عام
ــوســيـقـى الـعــراقــيـة 2003 لــتــشــهـد ا
نهايتها بـسبب التخلف واجتاههم الى
ـــوســيــقى وهــكــذا الــرقـص اكــثــر من ا
صارت االغنـية جتـارة فتجـد أي مطرب
يقوم بـحمل الة ايـقاعيـة ويدندن عـليها
بــدون حلن  وفــقط يــســتــخــدم االيــقـاع
وبكـلمات المـعنى لـها حـتى يطـلق عليه
تسمية فنان ويحضر احلفالت  للكسب
واهب ادي  بينما هنالك الكثير من ا ا
الــتي تــخــلت عن فــنــهـا بــســبب غــيـاب

تــعــلــقه بــهــذه االلــة الــشــرقــيـة وكــانت
اجوبته على اسئلتنا كالتالي :

 { ترتـبط بالـعـود .. ماذا تـمثل لك هـذه االلة
ـوســيـقـيــة الـشــرقـيـة وكــيف اتـقــنت الـعـزف ا

عليها ? 
- الـــة الــعـــود وهي االلــة الـــرئــيـــســيــة
لـلـتـخت الـشـرقي اعـتـبـرهـا صـديـقة الن
تكـون دائمـا معي كـالسالح لـتبـعد عني
الهموم واالضطرابات النفسية اليومية
 رغم ان الـكـثـيـر من الـنـاس يـعـتـبـروها
مــجــرد الـة خــشـبــيــة  لـكـن الـة الــعـود
مـليـئـة بـاالحاسـيس  والـشـجن شبـيـهة
بـروح االنـســان وتـمـثل هـذه االلـة  اداة
ــر  حـيث مــســاعـدة لــلــمـطــرب  او ا
تـكـون مـتـطـابـقـة مع صـوته  وانـا ادين
ـــعــلـــمي الـــذي عـــلــمـــني بـــالــعـــرفـــان 
اســاســــــــيــات الـعــزف عـلى هــذه االلـة
ـية وهو االسـتـاذ ماهـر عـزيز فـي اكاد
الـفـنـون اجلـميـلـة  كـمـا ادين بـالـعـرفان
لبقية االسـاتذة  من خالل ما قدموه من
ـكـثـفة  او جـهـد سـواء عبـر الـتـمـارين ا
ـــواظـــبــــة عـــلى ســـمـــاع مـن خــــــالل ا
وسيقى الـكالسيكية  حيث االغاني  وا
كــانت الــنـواة لــبـلــورة اذن مـوســيـقــيـة

لدي. 
ــوســيـــقــيــ ومــاذا { هل تــاثــرت بـــهــوالء ا

واخلــــطـــــاب الــــوطــــني
لـلـقـنـوات الـفـضـائـية
وعـلى رأسهـا قـناة

(الشرقية)
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التـدريسي في كلية االعالم بجامعة بغداد تلقى تعازي
االسرة الـتعلـيمية الـعراقيـة بوفاة عـمته  تغـمددها الله

بوافر رحمته واسكنها اجلنة.
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قيم في سلطـنة عمان تلقى التهاني الشـاعر العراقي ا
ـركز الـثالث في جـائزة الـشارقـة للتـاليف عن لفـوزه با

نصه االبداعي (خريف اجلسور).
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صري صدرت له عن مؤسـسة شمس للنشر الكـاتب ا
واإلعالم بـالـقـاهــرة الـطـبـعـة الـثـانـيـة من كـتـاب ( هــوم
دليـفري / حـكـايات شـباب الـفيـسبـا ) ويقع في 168
ــتـــوسط  تـــصـــمــيـم الــغالف صـــفــحـــة من الـــقـــطع ا

للتشكيلي أحمد فتحي.
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ـوسيـقية الـعراقي يسـتعد مع مديـر معهـد الدراسات ا
طلبته لتقد احلفل السنوي للمعهد.
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االديــبـة االردنـيـة صــدرت لـهـا  حـديــثـا عن دار أمـجـد
لـلـنـشـر والـتـوزيع روايـة جـديـدة بـعـنـوان (كان.. يـكن..
لـتـكن) وتــتـأمل الـروايـة الـذات اإلنـسـانـيـة من مـنـظـور
وجداني عـبر لـغة منـحازة لـلمجـاز من دون أن تبـتعد

عن الواقع وتداعياته.
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الـفــنـانـة الـعـراقـيــة يـحـتـفي بـهـا
ـلـتــقى االذاعي والــتـلـفــزيـوني ا
عـصـر الـيــوم الـثالثـاء لــلـحـديث

عن مسيرتها االبداعية.
ÍdLF « ÊU1≈

الــشـاعــرة االردنــيــة ادارت فـقــرات الــكــرنــفـال األدبي
ـاضـي في نـادي (ربــيع إربــد) الــذي اقـيم االســبــوع ا
ــعـلــمـ في إربــد ونـظــمه مـنــتـدى اجلــيـاد لــلـثــقـافـة ا
ناسبـة ذكرى معـركة الكـرامة ويوم اجليش والتـنميـة 

وعيد األم.
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ال تـأكل األطـعـمـة الـتى تـسـبب لك احلـسـاسـية
حتى تستطيع النوم بدون تعب.
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مـكافأة غـير مـتوقعـة من رئيس العـمل ألمانتك
وصدقك.رقم احلظ 8.
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تـتفـادى الوقوع فى أزمـة مالـية كبـيرة في آخر
حلظة بفضل أحد أصدقائك.
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تـتميـز بالـشخصـية العـفوية إلى جـانب الذكاء
والدهاء.يوم السعد االربعاء.
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حتصد مكافأة على أمانتك فى العمل .من أبرز
عيوبك سرعة الغضب.
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عــلــيك أن تــسـاعــد زمالئك فـى الـعــمل عــنــدمـا
يحتاجون إليك.رقم احلظ 7.
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تــتـمـيــز بـالـبــراءة والـطـمــوح.عـلـيك أن تــلـتـزم
. باحلق وال تتردد.يوم السعد االثن
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تـواصل مع  االقربـاء باستـمرار النك ستـحتاج
إلى وجدودهم إلى جانبك يوم ما.

Íb'«

ال تـخشى من كشف أى فـساد يحدث حولك فى
العمل.رقم احلظ 9.
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احلب يـغـير من حـالتك الـنفـسيـة لذا عـليك أن
ناسب لك. تنتقى الشريك ا

Ë«b «

ط احلـيــاة الـزوجـيــة الـروتـيــنـيـة اخــرج من 
باالستمتاع بكل حلظة مع الشريك.
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ال تـدخل فى عالقـة جملـرد الـتخـلص من الـفراغ
الذى تشعر به.رقم احلظ 5.
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ضع مرادف الـكلـمات حـسب تسـلسـلها
داخل الـــدائـــرة بـــحــــيث حتـــصل حـــول
ـطلـوبـة (كـاتب ارتـكـازهـا عـلى الـكـلـمـة ا

عربي ):
1- دولة اوربية

2- خضار مفيدة للجسم

3- مدينة اردنية

4- دولة عربية

5- مدينة تركية

6- من اوقات الصالة

7- من اجلهات الرئيسية

8- غرفة كبيرة

9- جماعات كبيرة

10- حتمل حبات القمح

11- ماركة ساعات يابانية

12- دولة افريقية

U¼œôË√ sŽ nÒH ð UMÐ .—
..وأتـرك اجلــنـازة وخــراريف الـعـزاء
ـفاصل والزكام عن الطبخ وأوجاع ا
... مــراقــبــة األخــريــات الــداخالت ..
والـــروائح احملــتــقـــنــة ...وســأجــري
كـغـزالة إلى بـيـتي ...سـأطـهـو وجـبة
عشاء طـيبـة ..سأرتب الـبيت وأشعل
الـــشــمــوع ...وأنــتــظـــر عــودتــكم في
الـــشــــــــرفــة كـــالــعـــادة ..أجــلس مع
ــيــرمــيـة ..أرقـب مـرج ابن فــنــجـان ا
عـــامـــر ..وأقـــــــــول .. هـــذه احلـــيــاة
ــوت كــالــتـاريـخ ..فـصل جــمــيــلـة وا

مزيّف ..).
وكانـت بنـا قد تـوفـيت في الـعاصـمة
انـية برلـ بعـد صراع طويل مع األ

مرض السرطان.

{ برل  –وكـاالت - كتـبت الـفـنـانة
الـفلـسطـينـيـة ر بنـا قبـيل رحـيلـها
اضي بـضعـة خواطـر على السـبت ا
صفحتـها على أحـد مواقع التواصل
اإلجــتـــمـــاعي في مـــحـــاولــة مـــنـــهــا
ـعانـاة واأللم عن اوالدها لتـخفـيف ا
الـثالث بـيلـسـان واورسـالم وقـمران

جاء فيها:
(بـــاألمس .. كــنـت أحــاول تــخـــفــيف
ـعــانـاة الــقـاســيـة عـلى وطــأة هـذه ا
أوالدي ..فـــــكــــان عــــلـي أن أخــــتــــرع
سـيـنـاريـو ..فـقـلت :ال تـخـافـوا.. هـذا
اجلسد كـقمـيص رثّ.. ال يدوم ..ح
أخــلــعـه ..ســأهــرب خــلــســة من بــ
ــــســــجّـى في الــــصــــنـــدوق الـــورد ا

ـــوسم طــــريق الــــذي تـــخـــوض بـه ا
ـمثل ـقبل إلى جـانب ا الرمـضـاني ا
الـسـوري عـابـد فـهـد ويـقـوم بـإخراج
ـســلـسل اخملـرجـة رشــا شـربـتـجي ا
وستـغني الفـنانـة هبـة طوجي شارة
سلسل من كلـمات  غدي الرحباني ا

وأحلان أسامة الرحباني.
علـى صعـيد آخـر  نـشر الـفـنان وائل
جـسـار فـيـديـو جـديـد عـلى صـفـحـته
عــــــلـى أحــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
اإلجـتــمـاعي كــشف فــيه عن وصـوله

إلى مصر من بيروت.

وأنـه حــــــــــــــضـــــــــر مـن أجل
تـصـويـر فيـديـو كـلـيب ألغـنـية
جــديــدة بــعــنــوان (حب ومــا
حتـــبـش) هي بــــالـــلــــهــــجـــة

صرية. ا
وكان جسار قد طرح مؤخراً
ـناسبـة عيد اغنيـة خاصة 
االم حتــمل عــنـوان (حــبــهـا
فـرض) من كـلـمـات مـايـكل
تــوفــيق أحلــان ســامــر
أبو طالب وتـوزيع عمر

اسماعيل.
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كــشف مــلــفــات فــســاد واعــداد تــقــاريـر
ـسـؤول خـطـيرة احـرجت فـيهـا كـبار ا
امـام الــرأي الـعــام . وبـالــتـأكــيـد هــنـاك
اعـداد كـبـيـرة من الـصحـفـيـ تـعـرضوا
لــلــتــهـديــد والــوعــيــد مع عــدم حــصـول
الـصـحـفي الـعـراقي عـلى اي حـقـوق من
ـارسـة الــصـحـفي خاللـهـا يــسـتـطــيع 
دوره بــــشـــكل كــــامل دون ضــــغـــوطـــات
وبـــانــــتـــظـــار اقـــرار قــــانـــون حـــمـــايـــة

. الصحفي
{ الـعراق الى اين ? ومـا الذي يـفـتقـده برأيك

عدا االمان واالستقرار ? 
جـوله واحـدة في مـدن العـاصـمـة بـغداد
حتما ستشـعر بانك في حالة من التيه .
بـغـداد تـفــتـقـد الى الـقــانـون نـاهـيك عن
ـنـهــارة اضـافـة الى الـبــنى الـتـحــتـيــة ا
مـبان مـتجـاوزة عـلى االرصفـة واالماكن
الــعــامــة . من يــعــقل ان هــنــاك مــدارس
طـيــنــيـة فـي احـيــاء بـغــداد ?مع ضــيـاع
هـــويــــــــــــــة الـــتـــعـــلـــيم وضـــيـــاع حق
الـصـحــة .اتـمـنى ان يــسـتـعــيـد الـعـراق

عـــافــــيـــتـه من خالل تــــمـــثــــيل نــــيـــابي
وحـكــومي وكـابــيـنه وزرايــة تـأتـي بـهـا
قـبلـة بعـيـدا عن التـحزب االنـتخـابـات ا

ذهبي والطائفي . والتخندق ا
{ مـــاهي مـــســوؤلـــيــة االعالم بـــعــد حتـــريــر

وصل وباقي احملافظات من داعش ?!  ا
ستقل اخذ دورا كبيرا اثناء - االعالم ا
وصل من قبـضة داعش لكن استعـادة ا
اخلشية تكبـر يوما بعد اخر من االعالم
ـمـول والــصـفـحـات الـتي االلــكـتـروني ا
ــتــنــفـذة تــديــرهــا مــافــيــات الــفــســاد ا
خـصوصـا وانـها تـبث سـمـوما وافـكارا
الن مـقــيـتـة عــلى اجلـمــيع مـحـاربــتـهـا 
اجلـيـوش االلـكـتـرونـيـة سـرطـان ينـهش
بـــجــســد الــتـــعــايش الــســـلــمي ويــجب

استئصاله .
{ بـــغـــداد عـــاصــمـــة االعـالم الــعـــربي مـــتى

وكيف?
- بــكل فــخــر االعالم الــعــراقي في هــذا
الفـترة قدم اروع مـايكون واصـبح مثاال
ـــهـــني يـــحــــتـــذى به من حــــيث االداء ا

نادين جنيم

مـثـلة الـسـورية تـواصل تـصـوير مـشـاهدهـا في فـيلم ا
(دمــشق حــلب) في تــعـاونــهـا األول مع اخملــرج بـاسل

اخلطيب درامياً.

شجع لها .  الداعم وا
{ هـنـالك الكـثيـر من شـبابـنا يـتـمنى الـدخول
فـي دورات لـــلـــتــــعـــلم والــــعـــزف عـــلى االالت
ــوســيــقــيــة ,مــاذا تــنــصح هــوالء الــشــبــاب ا
لــلــدخــول اوال الجـواء الــتــعــلم ومن ثم اتــقـان

باديء االساسية ?  ا
- اوال ان يتـمتع هذا الـشاب او الـشابة
ـــوهــــبـــة  وان يــــكـــون حـــبـه لاللـــة بـــا
باالضـافـة  التقـانه السـاسـيات  الـعزف
عــلى هــذه االلــة كــمــا عــلى كل راغب
ـــتــلك الــصــبــر الن بـــالــتــعــلم ان 
الــتــعــلم  يــتــطــلب وقــتــا التــقـان
العـزف بـاالضافـة المتالكه اذن
مـــوســيـــقــيـــة ونــصــيـــحــتي
للشباب بـتعلم العزف على
أي الـة مــوسـيــقـيــة كـون
ــوســـيــقـى ضــروريــة ا
بـحـيــاة االنـسـان وفي
هـــــــــــــذا الـــــــــــــواقـع
حتــضـرني مــقــولـة
ـوسـيقـي الحد ا
اء حيث يقول (ا
يــروي اجلــســد
ــــوســـيــــقى وا
تــــــــــــــــــــــــــروي

الروح)..
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ـمثـلة نـادين نسـيب جنيم احتـفلت ا
بــعـيـد مــيالد إبـنـتــهـا هـيــفـ الـتي
أتــمت عــامــهــا اخلــامـس بــحــضـور
زوجـــهــا هـــادي األســمـــر وعــدد من

قرب منهم. األصــــــــدقاء ا
ونــشـــرت جنــيم عـــبــر صـــفــحـــتــهــا
اخلـاصة عـلى احـد مـواقع الـتواصل
اإلجـــتــمــاعـي صــوراً ولــقـــطــات من

أجواء احلفل.
مـن جــــهـــة أخــــرى تــــواصل جنــــيم
تــصــويــر مــشــاهــدهـا فـي مــسـلــسل
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ـدة الـتـصـويــر في نـفس الــديـكـور 
يـــومـــ وبــــعـــدهـــا تــــعـــود روبي
لـقـصرهـا في شـبـرامنـت إلستـكـمال
ـشـاهـد الـداخـلـيـة ضـمن تـصـويـر ا
سـلـسل.وتـظـهر روبي في أحـداث ا
ـسلـسل بـشـخصـيـت األولى من ا
الـطبـقـة االرستـقـراطيـة وتـتجه إلى
الغنـاء االستعـراضي بسبـب حبها
الشديد للغناء وتتعرض للكثير من
ـواقف مع عـائلـتـها داخل الـقـصر ا
الــذي تــعــيش فــيه والــشــخــصــيـة
الثانيـة تظهر كصـعيدية وهي فترة
زمـنـيـة أخرى حـيث جتـسـد خاللـها
شخصية نادرة) الفتاة التي تدافع

رأة الصعيدية. عن ا
ــسـلـسل من تـألــيف عـبـد الـرحـيم ا
كـمـال إخــراج حـا عــلي وبــطـولـة
ســوسن بـدر مــحــمــد فــراج أحــمـد
داود مـــحــمـــود الــبـــزاوي هــشــام
إســمـــاعــيل ألــفـت عــمــر الشــيــنــة

الش ومنة بدر تيسير.
ــصـريـة ـمــثـلـة ا الى ذلك كـشــفت ا
عـبـيـر صـــــبري أنـهـا لن تـشـــــارك
ــــــــــوسـم فـي أي مـن أعــــــــــمــــــــــال ا
ـقــبل وإعــتـذرت عن الـرمــضـانـي ا
عــمــلـ درامــيــ بــسـبـب طـبــيــعـة
األدوار بـــاإلضـــافـــة الى أن دورهــا
فـي مــــســــلــــسل (بــــيـت الــــساليف)

أرهقها.
من نــاحـيـة اخــرى تـواصل صـبـري
تـصــويـر مــشــاهـدهــا في مـســلـسل
(األب الـروحي) الـذي تـشـارك فـيه
مع محمد رياض سيمون حسن
حــسـني هـادي اجلــيـار لـطـفي
لـبــيب حـنــان شــوقي مـحــمـد
ــان أبـــو طــالب الــتـــاجي إ
ســــوسن بـــدر أحــــمـــد عـــبـــد
العـزيز دنـيا عـبد الـعزيز
مــــحـــــمــــود اجلـــــنــــدي
وغـــيـــرهم من تـــألــيف
هــــــــاني ســـــــرحـــــــان
وإخـراج تـامـر حـمـزة.
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ـــصـــري أحـــمـــد ـــمـــثل ا ســـافـــر ا
ـمـلـكـة الـسـعـدني مع والـدتـه إلى ا
الــعـربـيـة الـسـعـوديـة ألداء مـنـاسك
الـــعــمــرة.ونــشــر الـــســعــدني عــبــر
صفـحـته اخلاصـة على احـد مواقع
التواصل اإلجتماعي صورة له مع
والــدته من داخـل الــطــائــرة أثــنــاء
تـوجهـهـمـا لـلـسـعـوديـة.كـمـا إلتـقى
ــمـثل الـســعـدني في الــسـعــوديـة ا
صري  أحمـد رزق والتقط صورة ا
مــعـه من أمــام الـــكــعـــبــة وصــورة
ـالبس اإلحـــرام أخــــرى لـــهــــمـــا 
وهــنـأه بــعــيــد مــيالده قــائال: (كل
ســــنــــة و انت طــــيب يــــا راجـل يـــا
طــيب) فــرد عـلــيه رزق قـائال(ربــنـا
يـــتــــقـــبـل أحـــلى عــــيـــد مــــيالد في

حياتي).
ـصـرية الي ذلك تـواصل الـفـنـانـة ا
روبـي تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــدهـــا في
مــســلــسل (أهــو دا الـلـي صـار) في
ـديــنـة اإلنـتـاج حي اإلسـكـنــدريـة 
ويـــســــتـــمـــر اإلعالمي 


