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صرية ياسم عبد العزيز مثلة ا قـررت ا
أن تـتجاوز سـوء احلظ الذي الحق فيـلمها
اجلــديــد (األبــلــة طم طم) لــلــمــخــرج عــلي
إدريس كــونه لم يـحــقق اإليـرادات الــقـويـة
ـتـوقعـة ألعـمال يـاسـم ولـذلك حـسمت ا
أمــرهـا لــلــعـمـل في مـوسـم الـدرامــا لــعـام
2019 لـتـخــوض به الـسـبـاق الـرمـضـاني
ــؤلف ــقــبل والــذي ســيــكـــتــبه كل من ا ا
مــحـمــود حــمـدان وأمــ جــمـال ومــحــمـد
مــحــرز حـيـث تــبــتـعــد فــيـه يـاســمــ عن
الـكومـيـديا ألنـهـا ال تريـد أن تـكرر جتـربة
(هـربــانـة مـنــهـا) مــرة أخـرى.وبـدأ مــؤلـفـو
ـسلسل في كـتابة احلـلقات األولى خالل ا
قـبلة كـما أن هنـاك جلـسات عمل األيـام ا
ــســلـسل ويــاســمـ سـريــة بــ مـؤلــفي ا
ـنتج تامر مرسي لالتفاق واالستقرار وا
عــلى اخلـطــوط الـعــريـضـة
والــفـكــرة الــرئـيــســيـة

للمسلسل.

كـانت تـقـصـد زوجـها الـفـنـان تـامر
حـسني أم خـيـانة من نـوع آخر. إذ
تـــــنـــــاقـــــلـت مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجــــتــــمــــاعي عــــبــــارة بــــوســــيل
وأرفقتها بعنوان اخليانة الزوجية
وكأنـها قـد وجهت كالمـها لـزوجها
لـتـبـدأ األقـاويل والـشـائـعـات حـول
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االذاعي واالعالمي الـعراقي اعلن ان االستعدادت جتري
ـنـاسـبـة بدء بث االن الخـتـيـار دورة اذاعـية جـديـدة وذلك 

االذاعة الكردية برامجها على قمر النايل سات.
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ـطـربـة الــسـوريـة  تـسـتـعـد إلصـدار ديـو غـنـائي يـجـمع ا
بينها وب الطفل يائيل القاسم حتت عنوان  مني إلك.

w ¹uD « ‰œUŽ

وزير الـتعليم العالي والبحث العلمي االردني  رعى حفل
افتتـاح  مقر فرقة تراث معان للفنون الشعبية اجلديد في
سؤول وجمهور كبير . مدينه معان وبحضور عدد من ا
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 رئـيس جمـعيـة الـتشـكيـلـي الـعراقـيـ  عاد مـؤخرا من
تركيـا بعد مشاركته مع مجموعة ازاميل النحتية العراقية
وعـدد من التـشكيـليـ العراقـي الـتي افتتـحت معـرضها

النحتي في دار وكاليري كلمات باسطنبول .
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ؤسـسـة االنـتاج االذاعي ديـر الـعـام   اخملـرج الـسـوري ا
والـتلـفـزيوني  دعـا الـكـتاب الـدرامـي الـسـوري لـتـقد
أفكارهـم حول عمل درامي يكون من بـطولة الفنـان الكبير

سيرته الفنية واإلبداعية الطويلة.   دريد حلام تقديراً 

ÎU u−¼ sAð w UC

 włdš«u  vKŽ
ــصــري ومــا كـان الــوسـط الــفـنـي ا
سـيحـدث فيه لـو كانت اسـتقرت في

مصر. 
وعـلـقت منـة فـضالي بـكـلمـات قـوية
على تـصـريحـات سالف فـواخرجي

لتقول:
(بصـراحـة سقـطتِ من نـظـري الفن
ـــصــــري واحــــنـــا الــــراقي الــــفـن ا
ـتـلك فـنـان كـمـمـثـلـ مـصـريـ 
كتـير متمـتلكهـوش وماتنسيش إن
مـعرفـتِك كانت من مـصر بـس احنا
الــلـي بــنـــعـــمل في نـــفــســـنـــا كــده
وبـنـسـمح إن أيّ حـدّ يـهـ فـنـانـ
مصـر وعـمومًـا مصـر طـول عمـرها
بـــتــــنــــجم أي حـــد حــــتى لــــو كـــان
كـــــومـــــبــــــارس يـــــا تـــــرى إيه رأي
ـــنـــتـــجــ واخملـــرجـــ وزمالئي ا
الـفنـانـ والـنجـوم خـسارة سالف

كنتِ بحترمِك).

 ÊU e « ≠ …d¼UI «

هــاجــمت الـــفــنــانــة مــنــة فــضــالي
الــفــنــانــة سالف فــواخــرجي بــعــد
ــفــاجـئــة بــشـأن تــصـريــحــاتـهــا ا

ــشــاكل بـــدون ســبب حـــقــيــقي و ال ال تـــقــلق حـــول ا
طلوب لذلك.  تضخم االمور فوق احلد ا
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إرادتك الــقــويــة عـــادة جتــعــلك ال حتـــتــمل أن تــكــون
حيادياً  يحدث هذا عندما حتتاج التخاذ قرار.
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هذا اليـوم سيـكون مفـضّالً لدى الـطالب واألشخاص
الذين يعملون في الثقافة. 
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ــوضـوع عــلى كـافـة ــزيـد من الــوقت  و قـلّب ا خـذ ا
األوجه. لديك حالة حب غريبة مشوبة بالشك.
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لن تــتـردّد في إثــارة مـنـاقــشـات حــمـيـمــة وفي إعـطـاء
شاكل األساسية. الكلمة حللّ بعض ا
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ـصالح سيـكـون لـديك صداقـات نـاجـحـة تفـيـدك في ا
شتركة . رقم احلظ 9. ا
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انت شـخـص مـهم عـاطـفـيا و اجـتـمـاعـيـا ال تـقع حتت
غرضة. تأثير االشاعات ا
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لـقـاءات وجتـارب غـيـر عاديـة .هـذه فـتـرة ذهـبـيـة لـبـناء
عالقات وثيقة ضمن العائلة واجملتمع .
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ــشـكالت عــزز ثــقـتـك بـنــفــسك و كن هــادئــا في كل ا
.إنس اتخاذ القرارات اليوم. 

bÝô«

ال تـغالـي في تقـيـيم نـفـسك و تـقـدير حـب اآلخرين لك
كي ال تصب بصدمة .
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مـا زلت حتتـاج وقتـاً أكبـر للتـأمّل والـتفكـير. عـليك ان
تشاور عقلك اليوم.
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حـاول ان تـكـون هـادئـا قدر االمـكـان و تـفـاعل مع من
هم حولك بروح عالية .

 u(«

Âu−M «Ë X½√…œuIH*« WLKJ «

ـنـاسب الـكـلـمـات لــهـا مـكـانـهـا ا

داخـل الــشــكـل اعــد تــرتـــيــبــهــا

فقودة : واكتشف الكلمة ا

(مـن مـــــــواقـع الـــــــشـــــــبـــــــكـــــــات

االجتماعية):

اجــيــال  –رعــايــا  –تــلــمــســان –

صياد  –رياح  –تبوك  –فارس –

وكـر  –تــشــكـيل  –فـذ  –كــوبـا –

عتيد  –رد.
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غـنية (ميل بي) عضو فـريق سبايس غيرلـز الغــــــنائي البـريطاني لبرنامج صــــرحت ا
حـواري في محـطة (آي. تي. في) التـلفـزيونيـة البـريطانـية بـأن الفريق ســــــــــــــــيعود
غـنـيـات اخلـمس عـلى العـودة وقـالت (بـالـتأكـيـد سـنـعود من جـديـد وقـد وافـقت ا

معا).
وتـابــعت مـيل بي (إنـنـا في نـهـايــة األمـر أخـوات ومـا مـررنـا به كـان رحـلـة
مـدهـشـة ورائعــــــة تـمـامـا لـذلك سـنـــــــــــعود مـعـا هـنـاك واحـدة كان
األمـر صـعــبـا بــعض الــشيء بـالــنـســبـة لــهـا (بـيــكـهــام). لـكـن يـجـري

اقناعها).
غنيات األربع األخـريات وهن فيكتوريا ويتألف الفـــريق من مـيل بي وا
ا بيكهام (بوش سبايس) وميالني شـــــــــيزولم (سبورتي سبايس) وإ
بـانتـون (بـيـبي سبـايس) وجـيــــــــري هورنـر الـتي كانـت تشـتــــهر سـابـقا

بإسم جيري هاليويل (جنجر سبايس).
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أكدت الـفنـانة نسـرين طافش أن كل
كن حتـقـيقه مـا يريـده الـشخـص 
وهي لـم تـفـكــر بـالــزواج واالرتـبـاط
ـــاضــيــة لــذلك لم طــوال الــفــتــرة ا
تــتـزوج حــتى اآلن مـشــيـرة الى أن
أكــثـر مـا يــزعـجـهــا بـالـرجل هـو أن
يكـون ال يعلم مـاذا يريـد من احلياة
الـــزوجــيـــة. وعن الـــصـــفـــات الــتي
حتـبــهـا في الــرجل أشـارت طـافش
إلى أنــهـا حتـب في الـرجل احلــنـان
والـلــطــافــة مـؤكــدة أن مــقــولـة في
اخلـطــوبــة يـكــون هــنـاك فــيض من
ــشـاعـر وعـنـد الــزواج يـنـتـهي كل ا
شيء غير حقيقة. كما ذكرت طافش
أنها نفذت في إحـدى الفترات نظام
الصـوم عن الكالم مدة 3 أيام طـبقاً

لـنــصـائـح خـبــراء الـتــنـمــيـة
الـبـشـريـة وكـانت الـنـتـيـجـة

جيدة جداً. 
يـذكر أن آخـر أعـمـال طافش
الــغـنــائــيــة كــانت إال مــعك
وهـي األغـنـيــة الـثـالــثـة لـهـا
بــعـد أغـنــيـتي مـتــغـيـر عـلي
و123 حــــــبـــــيـــــبـي وعـــــلى
الــصـــعــيـــد الــدرامـي كــانت
نـسرين تـعاقـدت عـلى بطـولة
اجلــزء الــثـــاني من مـــســلــسل
ـصـري الــزيـبق بــرفـقــة الـنــجم ا

كــر عــبــد الــعـزيــز إال أن الــعــمل
تـــوقف تـــصـــويـــره فــجـــأة من دون
تــوضــيح أســبــاب ذلـك ولم تــعــلن
نـسـريـن عن أي مـشـروعـات درامـيـة

أخرى.
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خيانته لها لتخرج هي عن صمتها
قـائلـة(هو من امـتى كـانت اخليـانة
عـبـارة عن خــــيانـة زوجـيـة? هادي
24 ساعة وأنا كانتـفرج على تفاهة
الـنـاس وســطـحـيـتــهم. يـا ريت كل
ـريـضــة لـعـلى صــفـحـتي الـنــاس ا

تعمل انفولو) 

نسرين طافش
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ـــلـــتــــقى قــــدمـــهـــا ا
اخملـــــرج صـــــالح
الـــــصـــــحن و
التقاط الصور
التذكارية مع
احملـتـفى به
وجمهوره

ـــــثل ومــــخــــرج عن جــــائــــزة افــــضل 
ســيـمــفـونـيــة احلـرب والــسالم وافـضل
سينـاريست  ونـال العديـد من اجلوائز
والـشهـادات الـتقـديـريـة وله مسـرحـيات
عــــده مـــنـــهــــا ســـلــــطـــة الـــقـط  وكـــتب
للتلـفزيون افالم عـده  عمل مع ابراهيم
جالل وعبد الهادي مبارك في فلم االمام

الشافعي ومواطن حتت الصفر) .
وحتدث احملـتـفى به عن مـشواره الـفني
قائال ( كان اخـر اعمالي لـقناة الـعراقية
هــو فـــدعه ولـــو لم اكـن فــنـــانـــا لـــكــنت

صاحب معمل جناره).
سـلسالت وعن كيف نـشات ومـاذا عن ا
التـلفزيـوني قال ابـو عراق ( لـدي اربعة
افالم سـيـنــمـائـيــة وتـلـفــزيـونـيــة مـنـهـا
مــســلــسل الــغــبــار الــذي عــرض في 17
ــســلـسل مـحــطــة عـربــيـة وانــا اعــتـز 
ســنــوات الـنــار ) وعن بــغـداد عــاصــمـة
لـلثـقـافة الـعربـيـة قال ( كـنت عـضوا في
الــلـــجــنـه قــدمـت ثالث ســيـــنــوريـــهــات
ـسـرح لم يـتم تـرشـيح اي لـلـسـيـنـمـا وا
واحد منـها علمـا انني طلبت اقل تـكلفة
ــيــزانـــيــة االعــمــال ) ويـــضــيف (بــعــد
دراستي للسيـنما صاحب الفضل االول

علي كمـخرج هو الـفنان اخملـرج عباس
الـشاله واخملــرج عـبـد الــهـادي الـراوي

.( وحا حس
ـــداخالت الـــتي تـــنـــاولـــتـــهــا وخالل ا
اجللـسه حتدث الـصحفـي هاشم حسن
قـائال ( اشــعـر بـالـســعـادة كـون الـوطن
فــيه كــنــوز وخـزين لــكن التــوجــد دولـة
ــلـــيــارات الــتي راعـــيــة لالبـــداع وان ا
كن بها اعادة احلياة الى هدرت كان 
ــطــلــوب مـن هـذه مــســرح الــرشــيــد وا
الـــقــامــات ان تــعــود من جــديــد وجــيل
ـســرح والـســيـنــمـا العالء حــديث في ا

كلمة العراق).
ومـن جــهـــته قـــال االعالمي عـــبـــد الــله
بـدع هـاشم ابـو عراق الالمي (احـيي ا
ونـقدر مـسـيـرته الفـنـيـة وهو يـحـتضن
االبداع وعلى وزارة الثقـافة التي تغرد
بدعـيها خارج السـرب ان حتتـفي 
وابو عراق قامه فنية كبيرة التتكرر
وهـو الـصانع احلـقـيـقي الي مـنـجز

سينمائي عراق يبقى خالدا).
وفي خـــتـــام اجلـــلـــســـة  تـــكــر
احملـتفى به بـدرع اجلـواهـري قدمه
الـشـاعــر جـمـال امـ وقالدة ابـداع
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ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفزيـوني احـتـفى ا
ــاضي وعــلى قــاعــة مــســـاء الــثالثــاء ا
اجلــواهــري بــاحتـاد االدبــاء والــكــتـاب
الـعراقـي بـاخملـرج التـلـفزيـوني هاشم
ابو عـراق وقدم اجلـلسـة اخملرج صالح
الـصـحن الـذي قـال ( الـيـوم نـطـلع عـلى
جتـربـة متـمـيـزه في االخـراج  ومـخرج

ـثل سـيـنـمـائي وتـلـفـزيـوني وكـاتب و
ــشــهــد وهــو يـكــتب درس الــصــوره وا
السيناريو وفلسفة السينما وجمالها 
ضيفـنا بجـلسة مـساء اليـوم هاشم ابو

عراق) .
واضـاف (ان سـيــرة ابـو عـراق الـذاتـيـة
تـقـول  دبـلـوم فـنـون مـسـرحـيـة ودرس
السينما في بـيروت والقاهره حاز على

 وزيرة الـثقافة االردنـية  اكدت ان مهرجـان جرش يشكل
حــاضـنه مــهـمه تــسـهم بــفـضـاءات واســعه لالبـداع وذلك

هرجان. خالل جتوالها باروقة ا

سـتشـار في رئاسة حـكومـة اقليم ا
كـردســتـان نــال مـرتــبـة االســتـاذيـة
(بـــــروفـــــيـــــســــور) فـي الـــــقـــــانــــون
الـــدســـتـــوري من وزارة الـــتـــعـــلـــيم
العـالي والـبحث الـعـلمي االحتـادية.

. ي والباحث وتلقى تهاني زمالئه واصدقائه االكاد

منة فضالي

ميل بي
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شــاركت الـنــجـمـة الــبـحـريــنـيـة حال
الـتــرك مـتــابـعــيـهــا عـبــر حـســابـهـا
اخلاص عـلى مـوقع تطـبيق الـصور
اسـنـقرام بـتـجـربـتهـا األولى بـعـدما
أطلقت اول فـيديو كـليب غنـائي لها
ـنوع اللمس. وأطلت حال بعنوان 
الــتــرك بــأزيــاء شـــبــابــيــة نــاســبت
مـجتـمـعـها اخلـلـيجي وابـتـعدت عن
البس الــــقـــصــــيـــرة أو الــــتي من ا
ـمكن أن تـسـبب لهـا الـنقـد الـعالي ا
كـيـاج شـبـابي يـليق كـذلك تـألـقت 
بـها اعـتاد جـمـهورهـا عـلى الظـهور
به وقـــد شــاركت هـي مــتـــابــعـــيــهــا
مـسـبـقـاً بـتـوتـوريـال خـاص تكـشف
فــيه سـلـســلـة وخـطـوات مــكـيـاجـهـا

حال تركاخلاص بها.
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بــعـدمــا شـاركت مــصــمـمــة األزيـاء
ـغــربـيـة بــسـمـة بــوسـيل وزوجـة ا
صري تـامر حسني عبارة الفنان ا
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا اخلـــاص عـــلى
انـــســـتــغـــرام حتـــدثـت فــيـــهـــا عن
اخليـانة ليـتساءل مـتابعـيها ما أن
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السبـعينيات وكان أول أعمالهـا السينمائية عام 1972 في فيلم
ليلة حب أخيرة من إخراج حلمي رفلة.

وعــلى ذات الــصـعــيــد اعـلن وبــعــد اقل من سـاعــتــ عن وفـاة
ـصري مـحـمد شـرف عن عـمر نـاهز 55 عـاما بـعد مـثل ا ا

ستشفيات في اإلسكندرية. رض. بأحد ا صراع مع ا
ـثل مصري ولد في مـدينة اإلسكـندرية وتخرج والراحل 
ـعهد الـفني التـجاري في عام 1984. .وشـارك شرف من ا
في عـدد من األعــمـال الــفـنـيــة في الـســيـنــمـا والـتــلـيــفـزيـون
سـرح وبرز في أدوار الكـوميـديا حيث يـتذكره جـمهوره وا
في أفالم زكي شــان وظـرف طــار وجـعـلــتـني مــجـرمـا

وآسف على اإلزعاج وإكس الرج..
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صـرية هيا صـري عن وفاة الفـنانة ا مـثل ا اعلنت نـقابة ا
ظــهـر اجلـمـعـة عـن عـمـر نـاهـز 69 عـامًـا وذلك بــعـد صـراع مع
ـصريـة الـفنـانة مـرض سرطـان الـقولـون.ونعـى جنوم الـسيـنـما ا
هـيــا داعـ الـله أن يــتـغـمــدهـا بـالــرحـمـة  وتـعــرضت هـيـا
ـرض تـعــرضت إلى أزمـة صــحـيـة بــعـد اكـتــشـافـهــا اإلصـابـة 
ركـزة بعد تدهور السرطـان قبل أن يتم إيداعـها غرفة العـناية ا
حـافظة اإلسكندرية عام 1949 اسمها حالـتها.وولدت الراحلة 
احلقيـقي سهير مـحمد حسن وبدأت حـياتها الفـنية راقصة في
األفراح واحلفالت الـشعـبيـة باإلسكـندريـة قبل أن تنـتقل لـلعمل
بـالقـاهـرة و تبـع ذلك دخولـهـا إلى مجـال الـسيـنـما في مـنـتصف
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الـتـدريـسي فـي جـامـعة كـربـالء نال
ـاجـسـتـيـر من اجلـامـعات شـهـادة ا
االيرانـيـة بـدرجة امـتـيـاز شرف في
الكـيمياء .وتلقى التهاني من زمالئه

واصدقائه بالعراق.


