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بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتكون
متـاحة للـجمهـور). وأضاف مؤكداً
(أنـه حتــدّث مع احملـــامي اخلــاص
بــــرامـي عـــز الـــديـن بـــركـــات أخي
الـراحل هــيـثم زكي وطـلب مـنه أال
يـتم فـتح الـشـقـة الـتي كـانت مـلـكـا
ألحـمـد زكي ومن بعـده ابـنه هـيثم
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ـهن الـتـمـثـيلـيـة في كـشف نـقـيب ا
مــصـر الـفـنـان أشـرف زكي مـصـيـر
مقتنيات الـفنان الراحل أحمد زكي
بـعــد وفـاة جنـله هــيـثم مــوضـحـاً
ــادي من (أنـه ال يــتــدخـل بــاإلرث ا
أموال وعقارات وكل ما يرثه أفراد
ـقتنيات أسرته لكـنه يتحدث عن ا
واألوراق والـصــور واألدوات الـتي
اســتــخـدمــهــا الــفــنـان الــراحل في
ـقتـنـيات أعـمـاله الفـنـية وبـعض ا
التي يحتفظ بها في منزله).وأشار
خالل مداخـلة هاتـفية عبـر برنامج
يس احلديدي على قناة اإلعالمية 
الــعـربــيــة احلـدث (أنه مــنــذ وفـاة
هـيـثم زكي بـدأت الـنقـاشـات بـشأن
قـتـنيـات) الفـتًا إلى مـصـير هـذه ا
أن الــكـاتب الــكـبــيـر وحــيـد حــامـد
حتــدّث مــعه فـي هــذا الــشــأن قــبل
قـتنيات أيام لكي يـتم جمع هذه ا
ووضـعـها في مـكـتبـة اإلسـكنـدرية
أو جمـعها في مـكان مـا أو متحف

uHð‚∫ أبرار اجلبوري يتسلم جائزته من مهرجان السينما البيئية

{ لــنــدن  –وكــاالت - خالل مــشــاركــتــهــا في
أجدد حـلقات بـرنامج الواقع (اي ام سـلبريتي)
 إعـــتــرفـت جنــمـــة تـــلــفـــزيــون الـــواقع والعـــبــة
األولـومبـيات الـسّابـقة كاتـل جـينـر التي حوّلت
جـنـســهـا كُـلّـيًـا في عـام  2015 بـأنّـهـا مـا زالت
وقع الفن .ومن نـاحية تمـلك قلبَ الرّجـال وفقـا 
أخرى تشـعر كاتل جينر حالياً برغبة جامحة
في أن تـصــبح أمـاً في سن الـ 70 وهي حـالــيًـا
ـتحولة جنسياً صوفيا هتشينز على عالقة مع ا
البـالغة مـن العمر  22عامًـا . وقد انتـقلت عالقة
الثنـائي لتصبـح أقوى منذ أن  رصـدهما معًا
في عام  2017 وعلـى الرغم من أنهما لم يؤكدا
ـا عالقـتـهـمـا الـرومـانـسـيـة إال أن كـاتـلـ مـطـلـقً
لـديـهـا سـتـة أطـفـال بـيـولـوجـيـ وأربـعـة أطـفـال
وأربعة عـشر حفـيدًا  لكـنها تـبدو مسـتعدة ألن

تصبح أماً من جديد بشكل مختلف.

تــخصّ الــفـنــان الـراحـل في أمـاكن
أخرى).

عــلـى صــعــيــد مــتــصل مــنــذ وفــاة
ــمـــثل هــيــثـم أحــمــد زكي بــدأت ا
الــتـســاؤالت تــدور بــشـأن مــصــيـر
مـتلـكات الـتي كانت لـديه قبل أن ا
يـفـارق احلـيـاة وإلى من سـتـذهب?
ولـــكن حـــســمـت جلــنـــة الـــفـــتــوى
ـــصـــريـــة اجلـــدل في الـــنـــهـــايــة ا
وكـــشـــفت عـن الـــوريث الـــوحـــيــد.
وبــحـسب مـوقع مــصـراوي كـشف
محمد ابراهيم جنل األخت الكبرى
من األم لـــلـــفـــنــان أحـــمـــد زكي عن
بــعض الـتــفــاصــيل وعن مــا حـدث
اضـية قائـلًا( كل ما خالل الفـترة ا
يـقال غـير صـحيح حـول اقتـحامـنا
شــقــة الــفـنــان الــراحل هــو إحــنـا
أصال كنا بصيـنا لورث أحمد زكي
ــا جنــري ورا ورث هــيــثم إحــنــا
أســرة كـبــيــرة في الـزقــازيق ولــهـا
اســـمـــهــــا وســـمـــعـــتـــهـــا).وتـــابع:
ــنـقـوالت كـانت عــبـارة عن شـقـة (ا

إال بـوجـوده لـكي يـتم حـصـر هـذه
قـتـنيـات). وشدد عـلى أنه (قولت ا
له إحــنــا مش عــايــزين أي حــاجــة
غــيـر احلـاجــات دي.. وهـو وعـدني
مـشــكـورا إن ده هــيـحــصل).وخـتم
واعـــــداً (بــــأنـه ســــيـــــتم الـــــبــــحث
ـقـتـنـيـات الـتي والـتـدقـيق جلـمع ا

ــهــنــدســـ وأخــرى بــالــهــرم بـــا
وشـــركــة إنـــتـــاج ســـيــنـــمـــائي في
أكـتـوبـر شـراكة بـيـنه وبـ الـفـنان
ــنـعم الـتــشــكــيــلي ســمـيــر عــبــد ا
وســـــيـــــارتـــــ وإيـــــرادات األفالم
وظــلت بـحــوزة هــيــثم أحــمـد زكي
حــتى وفـــاته ). وأوضح إبـــراهــيم
(أنهم يـعلـمون أنه لـيس لهم احلق
ـــيــــراث عن هــــيـــثـم شـــرعـــا في ا
ولــلـتــأكـيــد عـلى مــوقـفــهم وحـسن
الـنـوايا أرسـلـوا بـطـلب إلى رئيس
جلنة الفتوى باألزهر الشريف فرع
الشـرقية والـذي أكد في رد رسمي
أن الـوحــيـد الــذي يــرث هـيــثم هـو
أخوه من األم رامي عز الدين فقط
ــــــوجـب فـــــتــــــوى قــــــضت وذلك 
ـــيــراثـه ســدس الـــتــركـــة فــرضــا
وبـــاقي الــتـــركــة ردا) مـــؤكــدا (أن
الـفــتــوى الــتي صــدرت من األزهـر
كــانت بــنــاء عـلـى طـلــبــهم إلثــبـات
حـسن نـوايـاهم وتـنـفـي مـا يـتردد
يراث). بشأن وجود خالف على ا
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ــصــري مــحـمــود حــمــيـدة عن ـمــثل ا كـشـف ا
تفـاصيل دوره في فيلم العارف حيث اشار الى
ان يــجـــســد فـي الــعـــمل شـــخــصـــيـــة لــواء في
ـصـرية.واشـار حـمـيدة الى اخملـابـرات العـامـة ا
ـصري ـمـثـل ا (انه يـطـارد في أحـداث الـعـمل ا
أحـمـد عـز حـتى يـتم الـتـعاون مـعـه للـكـشف عن
الـــعـــديـــد من األســـرار في إطـــار الـــتــشـــويق).
والعارف مـن بطولـة محمـود حميـدة أحمد عز
أحـــمـــد فـــهـــمي مــــصـــطـــفى خـــاطـــر كـــارمن
مـثل الذين بصـيبص رك سعـد وعدد من ا
يظـهرون كضـيوف شرف من
تــألـــيف مـــحــمـــد ســيــد
بــــشـــيــــر وإخـــراج
أحــــــــمــــــــد عالء

الديب.

w½UMJ « gKý tK « b³Ž

ــاضي الــبــيت الـــبــاحث الــعــراقـي ضــيــفه االربــعـــاء ا
الـثــقــافي في الــشـعب في نــدوة  بــعـنــوان (انــتـفــاضـة
تشـرين.. صـرخـة وطن مـكـلـوم). اقـيـمت بـالـتـعاون مع

منتدى شباب اجلزائر.
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ــصـريــة اعـلــنت عـلى الــفـنــانـة ا
هـامش حـفـلـهـا ضـمن فـعـالـيـات
مـوسم الـريـاض أنـهـا خـضـعت
قـبل أسابيع لعـمليـةٍ جراحية في
بـطنـهـا و أنهـا واجهـت صعـوبة
فـي الــغـــنـــاء بـــســبـب حــالـــتـــهــا

الصحية.
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ـعــاصـر نـعـاه احتـاد أحـد رواد الــتـشـكـيـل الـسـوري ا
وت عن الفـنان التـشكيـلي السـوري بعـد ان غيبه ا

عمر ناهز  92 عاماً.
Í«ÒbŽ bſ—

الـقـاصـة الــعـراقـيـة تـرشـحت قـصــتـهـا (بـابـا نـؤيل من
بغـداد) الـصـادرة عن دار الـبـراق لـثـقـافـة االطـفال في
القـائمة الطويلة جلائزة الشيخ زايد للكتاب/ فرع أدب

الطفل والناشئة.
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قـيم في االردن اطـلق اغـنـية وطـنـية طـرب الـعـراقي ا ا
بعنوان (عراقي عراقي واسمك ياللي).

 Íb− « qz«Ë

قدس بـعمان رئيس الـلجنـة الثـقافيـة فى منـتدى بيـت ا
نتدى بعنوان (لقاء الرواد) ادار الفعالية التي اقامها ا
وضــيف فــيــهـا الــبــاحـثــ عــارف زالطـيــمــو ويـعــقـوب
احلـــســيـــني في مـــحــاضـــرة بــعـــنــوان (ذكـــريــات من

القدس).
ÊUÐe  dOLÝ

قيم في السويد اعلن عن صـور الصحفي العراقي ا ا
صـورين العـراقيـ بالـتعاون مـع فرقة اقامـة جمـعيـة ا
طـيـور دجـلـة مـعـرضـا لـلـصـور الـفـوتـوغـرافـيـة بـعـنوان

قبل. (نريد وطن) في الـ  15من كانون االول ا
 f½u¹ WF —

ـاضي جلـنـة الـشـاعــرة االردنـيـة ضـيــفـتـهـا االربـعــاء ا
الشـعر في رابطة الكتاب مع الشـاعرة القطرية سميرة

عبيد في مقر الرابطة بعمان.
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وإضـطـر إلى إلـغـاء جـمـيع حـفالته إلى
حــ تــعـافــيه واقــيــمت جــنــازته يـوم
اجلـمـعـة في كـاتــدرائـيـة نـوتـردام  في
ســـان أومـــيـــر  مـــســـقط رأسـه . وقــدم
النـجم الراحل  عـددا كبيـرا من األعمال

الغنائية الناجحة.

ــغـني { بـاريس  –وكــاالت - تــوفي ا
اضي الفرنسي إريك مورينا اإلثن ا
عن عمـر ناهز الـ 68عامـاً بعـد صراع
مـع مـــرض الــســـرطـــان.وكـــان أصـــيب
ــرض في شــهــر حــزيــرن مــوريـــنــا بــا

اضي  ا
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ـوسـيـقـيـة صـبـاح غـد االثـن وعـلى تـقـيم دائـرة الـفـنـون ا
قـاعـة الـرباط  بـبـغداد احـتـفـاليـة بـعـنوان ( لـعـراق السالم
ـايسـتـرو علي نـنـشد)  واكـد مـعـاون مديـر عـام الدائـرة ا
خـصاف لـ ( الزمـان ) امس ان ( االحتفالـية التي تقـيمها
ـتـظـاهـرون في الــدائـرة تـتـزامن مع مــايـقـوم به االبـطــال ا
اضي الـباب الـشرقي والذيـن خرجوا في مـطلع تـشرين ا
في تــظــاهــرت بــبــغــداد واحملـافــظــات يــطــالــبــون بـكــشف
ــفـســدين وحتـقــيق االصالحـات وضــمـان حـقــوقـهم في ا
الــوطن .واالحـتـفــالـيـة الـتـي سـتـكـون فــيـهـا الــدعـوة عـامـة
لـلـجمـيع تـقام في الـسـاعة احلـاديـة عشـرة صـباحـا وعلى
ـغرب وسـتـشـارك في االحـتـفـالـية قـاعـة الـربـاط بـشـارع ا
ـطـربـون وحــيـد عـلي  عـامـر فــرقـة االنـشـاد الـعـراقــيـة وا
الـعـلي  غادة واصف  جـاسم حيـدر  نهـلة وهـاب وعلي
سـرحان  و الـفرق الفـنيـة في الدائرة وسـينـشدون جمـيعا

اناشيد لعراق السالم).
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ـصـري عمـرو واكـد انضـمامه ـمثل ا أثـار إعالن ا
إلى أبــطــال اجلـزء الــثـاني من الــفــيـلم األمــريـكي
مثلة رأة اخلارقة  1984الـذي تقوم ببطولته ا (ا
اإلسـرائيـليـة "جال جادوت" كـثيـرا من اجلدل على
صــفــحــات الــتــواصل االجــتــمــاعـي.ونــشــر واكـد
ـشـاركـة في تـغـريـدة له عـلى تـويـتـر أعـلـن فيـهـا ا
ـقـبل قـائال: ـتـوقع إطالقه فـي حـزيران ا الـفـيـلم ا
رأة اخلارقة ..1984 (انـتظروا ظهوري في فيلم ا
اجلــزء الــثـاني إخــراج بــاتي جــيـنــكــيـنــز يـا رب
ـشـاركة فـي اجلزء يـعـجـبـكم الـفـيـلم).قـرار واكـد ا
الــثـــاني من الــفــيـــلم أثــار غــضب الـــبــعض عــلى
صـفـحـات الـتـواصل االجـتـمـاعي بـسـبب مـشـاركة
ـثـلـة إسرائـيـلـيـة األمر واكـد بـطـولـة الفـيـلم مع 
الـذي يـعتـبر "تـطبـيعـا" حـسب تعـبيـرهم. واكد رد
عـلى مـنتـقـديه بسـلـسلـة من الـتغـريـدات شرح في

إحــداهــا مـنــظـوره لــلــتـطــبــيع قــائال: (الـتــطــبـيع
بـالنسبة لي هو كاآلتي: العمل في أي شيء يبجل
االحــــــتالل أو فـي شيء مـن انـــــتــــــاج االحـــــتالل.
ـتاجرة مـعهم. تسهـيل االحتالل او التـستر على ا
جـرائمه. والعمل على تقز وتـسفيه القضية. كل

ـكن أن يعـد تطـبيـعا. أمـا التـمثيل ذلك 
فـي عمل دولي متـعدد اجلنـسيات
فـي رأيي لـيس تـطـبـيعـا) وفي
تـــغــريــدة أخــرى قــال واكــد
(عـــلــمــنـي الــفن أن أكــون
إنــسـانًــا قـبل أى شيء
وأن أعـــــــــمـل عـــــــــلى
نــــــــصـــــــــرة قــــــــيم
اإلنـــــســـــانـــــيـــــة
واحلـــــــــــــــــــــــق

واألخالق).

هـذا هــو يـومك احملــظـوظ  و احلظ الــسـعــيـد مـا زال
 . يرافقك  وكذلك غداً

qL(«

هـمة يوم قـد يكـون مصـيريـا لبـعض االمور الـعمـليـة ا
.يوم السعد الثالثاء.
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استغل الفرص التي تأتيك و بادر الى اكتسابها دون
تردد او تفكير.

—u¦ «

ــة وبــدء صـفــحــة جــديـدة بــيــضـاء طي صــفــحــة قـد
محتمل.رقم احلظ.9
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ـسـتـقـبل كن هـاد و مـهـذبـا و  قـد تـلـتـقي بـشـريك ا
بعيدا عن الشك و التردد .
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 عــرض عــمل جــديـد لــكن عــلــيك احلــذر في قــيـادتك
لسيارتك في فترة ما بعد الظهر.
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إذا كــنت ذكـيـاً ســتـقـاوم عــلى األقل انـدفـاعك األول.
يوم السعد االربعاء.
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ت بك في اليوم انتهـيت من الفترة العصـيبة التي أ
اضي . رقم احلظ .7 ا
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ال تـنخـدع بالـفرص بـشـكل مبـاشر و كـان هاد عـند
اتخاذ أي قرار مصيري.
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تبدأ يـومك بنشاط وحـيوية مع اولويـة خاصة العمالك
. . يوم السعد االثن
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مـشورة من بـعض األصـدقاء قـد تسـاعـدك على بـلوغ
ما تريد بالطريق األسلم. 
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الــعـمل ســوف يـضــغط عـلــيك مـنــذ الـســاعـات االولى
وحتى ساعات متأخرة من اليوم.

 u(«
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انقل مرادف ومعاني الكلمات التي
تسير انـطالقا من السهم مع عكس
دوران الـســاعـة لــتـصـل الى الـربط

الصحيح للحروف والكلما:
 1-ماركة سيارات ثقيلة
 2- من ابواب اجلنة

 3-ينتمي الحدى دول اوربا
 4-عكس ضاران

 5-راياته
 6-لم يكترث بها

 7-االسـم الــــــول لــــــرئــــــيس وزراء
ايراني سابق
 8-السوائل

ياه  9-تخرج منها ا
 10-عملة عربية باجلمع
 11-لعبة قتال فردي

 12-احـــدى شـــخـــصـــيـــات تـــاجــر
البندقية
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نــال الــفـلم الــعــراقي (عــنــقـاء)
ـهـرجـان اجلـائـزة االولى فـي ا
الــدولي لــلـســيــنـمــا الــبـيــئــيـة
بـــدورتـه الـــثـــالـــثــــة بـــتـــونس
ســـيــنـــاريــو صـــبــاح رحـــيــمه
واخــــراج ابــــرار اجلــــبـــوري
الـــذي حتــدث لـ ( الـــزمــان )
ــهــرجـان وتــفــاصــيـله عن ا
قـائال( مــهـرجــان الـسـيــنـمـا
البيئية الذي أقيم في مدينة
قابس بـتـونس مؤخـرا شارك
الـعـراق فــيه بـفــيـلـمـ االول
عنـقـاء والثـاني رمـاد ودخان
ســيـنــاريــو واخـراج حــسـ
شاركة  40 فيلما العكيلي 
قـصيـرا من  15دولـة عـربـية
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ــشــاهــد االجــنــبي الــغـــربــيــة لــيــفــهـم ا
مـايـحـصل فـي الـعـراق من ابـداع بـشـكل

عام).  
هرجان والفيلم قال الناقد صباح وعن ا
رحـيمـة (كـان االحـتـفاء بـالـوفـد الـعراقي
ـداخالت وانـا احـدهم رائــعـاً من خالل ا
والـــعــروض واحلـــديث عن الـــســيـــنــمــا
العـراقية وتـاريخـها والظـروف الصـعبة
الــتي مـرت بــهـا وتــركت اثــرا طـيــبـا في
هرجان) مضيفـا (ان فيلم عنقاء جذاب ا
وحــــــقـــــــيــــــقـي وقـــــــريب مـن االحــــــداث
ــوسـيـقـى الـتـصــويـريــة بـهــا عـنـوان وا
وسالسة في السرد الـصوري والبصري
والـفـيـلم فـيه صنـعـة مـتـقـنـة نـفـذه فريق
عمـل متـنـاسق وبطـريـقة جـمـيلـة ويـبدو
انهم بـذلـوا جهـوداً مـشكـورة في اجناح
الــفـيــلم واذكــر ان الــفـيــلم شــارك بــعـدة

هرجـان هو في محطة واجنبية ومـيزة ا
االفـتتـاح كـان في فـضـاء مفـتـوح يـناقش
ناخ بشكل موضوعة البيئة والطقس وا
ـهـرجـان عـلى مـدى عـام حـيث اسـتــمـر ا
اربـعـة ايـام). وعن فـيـلـمه عـنـقـاء اضاف
(الفيلم يـتناول البيـئة ببسـات البصرة
واجــوائـــهــا وارتــفـــاع درجــات احلــرارة
وســمــرة الــبــشـرة والــنــاس بــطــيــبـتــهم
وكــرمــهم من خالل الــنــبـتــة الــتي تــبـذل
اجلــــهـــد والـــتـــعـب في انـــبـــاتــــهـــا قـــبل
ـكن قتلها). وعن نضوجهـا ثم تثمر وال
صـعـوبـات الـفـيـلم يـقـول اجلـبـوري (كـنا
نعاني من نتائج االفالم كصورة وصوت
وألننـا شباب مـتحـمس ومحب للـسيـنما
جتاوزنـا الصـعـاب من خالل هذه االفالم
نــريـــد ان نــوصل الـى الــنــاس والـــعــالم
قصصا عراقـية حقيقـية وبقواعد االفالم

مهـرجانـات عربـية ودولـية مـنهـا ملـتقى
الشـباب السـينـمائي الـذي اقامته وزارة
الــشـــبــاب حــيـث حــصل عـــلى جــائــزة

افضل فـيلم ومهـرجان شـفاشون
ــغـرب وجــائــزة افـضل في ا
ــهــرجـان فــيـلم عــربي 
الهــاي في هـــولــنــدا
ومهرجـان سكريان
بـلــبــنـان واخــيـرا
حــــــــــــــــــصـــــــــل
الـــفــــيـــلـم عـــلى
اجلـــــــــــائــــــــــزة
الـــــذهــــبـــــيـــــة
االولـــــى فـــــي
مــــــهـــــرجـــــان
قـــــــــــــــــــــابــس

بتونس).

هيثم أحمد زكي أحمد زكي
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رُزقت الفنانة اخلليجية هيفاء حس بتوأم من
زوجها الفنان حبيب غلوم وقرر الثنائي

مشاركة هذه الفرحة مع اجلمهور من خالل
حساباتهم على مواقع التواصل االجتماعي
إلى جانب الكشف عن أسماء األطفال التي
اختيرت لهم. وظهر غلوم والسعادة تغمره من

ستشفى خالل مقطع فيديو من داخل ا
وأعلن عن استقباله لتوأميه سلطان وجواهر
وقع البوابة (اللهم لك احلمد وقال وفقا 

والشكر دائمًا وأبدًا.. أول شيء قولوا ما شاء
الله... رزقنا أنا وأختكم هيفاء حس بتوأم).
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إريك مورينا

ابرار
اجلبوري


