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ـاضي ومن بــيـنــهـا عــلـيــهـا الــسـبـت ا
جـائـزة أفضـل فيـلم روائي طـويل.ونال
صــنـاع الــفـيـلـم جـوائـز أفــضل إخـراج
ثلة إضافة إلى جائزة جلنة وأفـضل 
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حــصـد فـيــلم (مـنـزل آجــا) أهم جـوائـز
ـــهـــرجـــان أســوان الـــدورة الـــرابـــعــة 
رأة التي أسدل الستار الدولي ألفالم ا
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عن دار الــسـطـور صــدر مـؤخـرا لـلــكـاتب ريـاض
رمـزي  كتـاب (سـعدي احلـلي احلنـجـرة النـازفة)
يقع في  140صفـحة من احلجـم الصغـير. يضم
الـكــتـاب مــقــاالت عـدة عن احلــلي ومــســيـرته في
ؤلف مجـال الغنـاء الريـفي في العـراق وعرض ا
في كتابه بـعضاً من الرسائل التي عثر عليها في
ــطـــرب بــعــد وفـــاته كــتـــبــهـــا شــبــاب من بـــيت ا
اجلـنسـ ومنـها رسـالة مـؤثرة من سـيدة فـقدت
زوجها أثـناء احلرب وتقول فيها: "أجلس وحدي
بـالـغرفـة أجيب خـيط وإبرة أخـيط وأسمع أغـانيك
وأتـذكــر زوجي الـشــاب الـلي راح بــاحلـرب". ثم
حتــدث الــكــاتب عن شــخــصــيــة ســعــدي احلــلي
الـــغـــنـــائـــيــــة واجلـــمـــاهـــيـــريـــة الــــرائـــعـــة الـــتي
ـؤلف في كتابه الى ان (احللي اكتـسبها.واشار ا
ـطـربـ كـيف يـخفف عـرف أكـثر من غـيـره من ا
في أغانيه من أثـر األزمات النفـسية عنـد الشباب
بــأســلـوب فــكــاهـي وخـاصــة فـي تــلك الــفــتـرات
الـعــصـيــبــة الـتي مــر بــهـا الــعـراق أثــنــاء حـروبه
ـــتـــعــددة وفـي فــتـــرة احلـــصــار الـــدولي عـــلى ا
ـطـربـ الـبــلـد).ويـؤكـد رمـزي ان (اآلهــات لـدى ا
العظام ليست صرخات حزن جتلب غماً مزاجاً
محبـطاً وجعـاً في القـلب بل جتلب قسـطاً وافراً
ـد يده لكل حزين لـيستمع لـشهقات من انفراج 
الـنحـيب ويسـتزيـد من سمـاعهـا ألن النـفس تبدأ
بقـبول الـسوانـح النـورانيـة عنـدما يـنكـسر إيـقاع

الرتابة).  
واحلـلي اسمـه احلقـيقي هـو سـعدي جـابر حـمزة
الـشـمــري أبـو خـالــد ولـد في مـديــنـة احلـلـة في
هدية منزل صـغير في عكد الـكرعي في محـلة ا

عام  1922وتوفي عام  2005 .

ـنـتـجة ـونـتـيـرة رحـمـة منـتـصـر وا وا
ناهد فريد شوقي.

وفي كـلمـة اخلتام قـال مستـشار وزيرة
الـثـقـافـة لـشـؤون الـسـيـنـمـا خـالـد عـبد
اجلــــلـــيـل (ال شك أن هــــذه الـــدورة من
ـرأة وضـعت مــهـرجـان أسـوان ألفالم ا
ـهرجان في الطـريق الصحيح قدمت ا
همة هـذه الدورة مجموعة من األفالم ا
ــهـرجـان يــنـمــو ويـرتـقي واجلــيـدة.. ا

بقوة).
عــلى صــعــيــد آخــر عــاد مــخــرج فـيــلم
طـفيلي باراسـايت بوجن جون-هو إلى
كـوريا اجلنوبـية ليجد اسـتقباال حافال
اضي من الهتافات والتصفيق األحد ا
بــعــد فــوزه الـتــاريــخي بــأربع جــوائـز
أوســــــكـــــار.وكــــــان حـــــوالي  300 مـن
ـعــجـبـ في انــتـظـار الــصـحـفــيـ وا
بــوجن لـلـتــرحـيب به لــدى وصـوله إلى
مــطــار إنــتــشــون الــدولـي.وقــال بـوجن
(أشـكركم عـلى التـصفـيق أود أن أعيد
عـاصـفـة من الـتـصـفـيق إلـيـكم جـمـيـعا
عـلى تـعـاملـكم اجلـيد جـدا مع فـيروس
كــورونــا).وأضــاف (ســأنــضـم جلــهـود
ـواظـبـة عـلى الـتـغـلب عـلـى كورونـا بـا
غـسل يـدي. تسـعـدني العـودة لـلوطن).

حتــكـــيم جــمـــعــيــة نـــقــاد الــســـيــنــمــا
.الـفـيـلم إنـتـاج مـشـتـرك بـ ـصــريـ ا
كـوسـوفو وألـبـانيـا وكرواتـيـا وفرنـسا

ومن إخراج لنديتا زيتشيراي.
ـــــثل في وفـــــاز بــــجـــــائــــزة أفـــــضل 
ـهرجـان التـونسي-الـهولـندي مروان ا
كـــنــزاري عن دوره في فـــيــلم (غــريــزة)
بـيـنـما ذهـبت جـائـزة أفضـل سيـنـاريو
إلـى فـيــلـم (زهــرة بــومـبــاي).ومــنــحت
جلـنة الـتحـكيم جـائزتـها اخلـاصة إلى
فـيـلم (احلـلـم الـكونـفـوشـيـوسـي) وهو
إنـتـاج مـشـترك بـ الـصـ والـواليات

تحدة. ا
هـرجـان حصل وفي بـاقي مـسـابقـات ا
فـيـلم (احـكـيـلـي) لـلـمـنـتـجـة واخملـرجة
مـاريان خوري عـلى جائزة أفـضل فيلم
مـصــري الـتي تـنـافـست عـلـيـهـا أربـعـة
أفـالم.كـــمـــا حـــصل (احـــكـــيـــلي) عـــلى
قـدمـة من االحتاد األوروبي اجلـائـزة ا
ألفـضل فـيـلم أورومـتـوسـطي مـنـاصـفة
مع فـيـلم (تـأتـون من بعـيـد) لـلمـخـرجة

أمل رمسيس.
ـهـرجان في حـفل اخلـتام ثالث وكـرم ا
ـصـريـة هن من صــانـعـات الـسـيــنـمـا ا
مـونـتـيـرة الـنيـجـاتـيف لـيـلى الـسايس

وأصـبح (بـاراسـايـت) يوم الـتـاسع
مـن شـبــاط أول فــيــلم غــيــر نــاطق
بـاإلنـكـليـزيـة يـفوز بـجـائـزة أفضل
فـيـلم فـي تـاريخ جـوائـز األوسـكار
متد على مدار  92عاما. وحصل ا
الــفـيـلم عـلى أربـع جـوائـز شـمـلت
أفـضل مـخـرج وأفـضـل سـيـنـاريو
لــبـوجن جــون-هــو وأفـضل فــيـلم
روائـي دولي. ويــتــنــاول الــفــيــلم
قــــصـــة عـــائــــلـــتـــ مـن كـــوريـــا
اجلــنـوبـيــة عـائــلـة بـاك الــثـريـة
وعـائلة كـيم الفقـيرة وهي قصة
تــعـــكس اتــســاع الــفــجــوة بــ
األغـنياء والفـقراء في رابع أكبر
اقـتـصاد في آسـيا ومـست وترا
حــســـاســا لــدى اجلــمــهــور في
ـواطـنون في الـعـالم.واحـتـفل ا
كــــوريــــا اجلـــنــــوبــــيــــة طـــوال
ـاضي. وبـدأت دور األســبـوع ا
الــعــرض احملــلــيــة والــقــنـوات
الــتــلــفــزيــونــيــة إعــادة عـرض
الــفـيــلم وأيـضــا أفالمـا أخـرى
لـبوجن مثل مـحطم الثـلج سنو
ــة بـــيـــرســـر وذكــريـــات جـــر

ميموريز أوف ميردر).
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دير االعالمي في هـيئة النزاهـة العراقية يـقدم  في الساعة ا
ـعنـونة الـعـاشرة من صـبـاح اليـوم الـثالثاء الـنـدوة العـلـميـة ا
(جـامـعـات ضـد الـفـسـاد: تـطبـيـقـات الـنـزاهـة اجملـتـمـعـية في
الـوظـيـفـة الـعـامة) الـتي تـقـيـمـهـا كـلـيـة اقـتـصـاديـات االعـمال
بـجـامـعـة الـنـهــرين بـرعـايـة رئـيس اجلـامـعـة مـحـمـد صـاحب

مهدي الطائي.
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طرب الـتونسي تلقى شكر وتقدير ا
رئــيـس جــمـــهــوريـــة الــعـــراق بــرهم
صــالـح عن جــهــوده االســتــثــنــائــيـة
ـبـذولــة في انـتـاج واداء االنـشـودة ا

الوطنية ( هنا العراق).
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ــاضـي عــلى شـــاشــة اخملــرج االردنـي عــرض له الـــســبـت ا
ـلـكـي في عـمـان فـيـلم ـركـز الــثـقـافي ا ـسـرح الــرئـيس بـا ا

ؤلفته عايدة األميركاني. (صباح الليل) 
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رئــيس جــمــعـيــة الــتـشــكــيــلـيــ الــعـراقــيــ دعــا الـفــنــانـات
ـعرض السـنوي الـشامل الذي التـشكـيلـيات للـمشـاركة في ا
ـراة والـدعـوة ـنـاسـبـة عـيـد ا ـقـبل  سـيـقــام مـنـتـصف اذار ا

عامة.
WMJ½“ …d¼“

الباحثة والـناشطة العراقية ضيفتها منصة الفلكلور والفنون
الـشـعبـيـة في بـغداد مـديـنـة االبداع االدبي  –الـيونـسـكو في
 13 شــبـاط اجلـاري  في نـدوة حـواريــة بـعـنـوان (حملـات من
الفلكلور والتراث الشعبي الكردي العراقي)والتي اقيمت في

بيت احلكمة.

الـشـاعـر الـعـراقي ضـيـفـه مـلـتـقى الـنـبـأ لـلـحـوار في امـسـيـة
حـواريــة عــقـدت فـي كـربالء بــعــد الــنـجــاح الــذي حـقــقه في
مـسـرحـيـة (وداع احلــنـظل) الـتي عـرضـت مـؤخـرا في فـلـكـة

التربية.
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وجود أي شـبهـة جنـائيـة إلى جانب
أن تـــقــريـــر الـــطب الـــشـــرعي أكــد أن
أسـبـاب الـوفـاة كـيـمـيـائـيـة ومـرضـية
بـحــسب مــا نـقــلـته صــحـيــفـة الــيـوم

السابع.
وكان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل
ـنـا في تـشـرين الـثـاني 2019 عن عـا
عن عـمـر نـاهـز الـ 35عـامًـا وشـكّـلت
وفـــاته صـــدمــة كـــبـــيــرة فـي الــوسط
الــفــنـي خــاصــة وأنه تـــوفي بــشــكل
مـفـاجئ وكـان وحـيـدًا في مـنـزله ولم
يـعلـم أحد وقـتـهـا بـوفـاته إلّـا بـعد أن
قـــامت خــطـــيـــبــته بـــإبالغ األجـــهــزة
األمـنـية لـتـفـقـده لـيـجـدوه مـلقـى على

األرض داخل شقته.
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بـعـد مـرور أشـهـر علـى رحـيل الـفـنان
الشـاب هيثـم أحمد زكـي والذي كانت
وفـاته مــفـاجــئـة وصـادمــة لـلــجـمـيع
صـريـة خالل األيام كشـفت الـنيـابـة ا
ـاضـيـة عن تـفــاصـيل جـديـدة فـيـمـا ا
يتـعـلق بـاحـتمـالـيـة وجود أي شـبـهة
جــنــائــيــة فـي وفــاته وذلك من خالل
الـــــتـــــقــــريـــــر الـــــنـــــهــــائـي اخلــــاص
بـــالــقـــضـــيــة.وجـــاء قـــرار الــنـــيـــابــة
ـصـــــريــة بـحــفظ الـتــحــقـيــقـات في ا
قـضيـة الـفـنـان الـراحل هيـثم وإغالق
ـلف اخلـاص به بـشـكل كـامل وذلك ا
بـعــد أن أظـهــرت الـتــحـريــات واألدلـة
بـاإلضـافـة إلى تـقـريـر الـتـشـريح عـدم

{ لوس اجنلـوس (أ ف ب) - تصدر
الــــفــــيــــلـم اجلــــديــــد (ســــونــــيك ذي
هيدجهوغ) شباك التذاكر في أمريكا
خالل عطـلة نـهايـة األسبـوع حاصدا
 57مــــلـــــيـــــون دوالر وفق شـــــركــــة
تخصصة.ومن (اكزبيتر ريليـشنز) ا
تـوقع أن يـرتفع هـذا الرقم إلى 68 ا
مــلـيــون دوالر عــنـدمــا يــتم تـضــمـ
عــائــدات الــيــوم االثــنــ مــا يـثــبت
تــسـجـيل هــذا الـفــيـلم اسـتــثـنـاء إذ
ــسـتـنـدة نـادرا مــا تـتـصـدر األفالم ا
إلى ألـــــعــــاب الــــفــــيـــــديــــو شــــبــــاك
ـركـز الـثـاني الـتـذاكـر.وتـراجع إلى ا
فـيــلم (بـيـردز أوف بــراي) من إنـتـاج
(وورنـــر بــراذرز) وبـــطــولـــة مــارغــو

روبي الـذي كـان مــتـصـدرا األسـبـوع
ـــــاضي. وقــــد جــــمـع إيــــرادات في ا
ـمتدة نهـاية عطـلة نـهاية األسـبوع ا
من اجلـمـعــة إلى األحـد بـلـغت 17,1
ركـز الـثالث ملـيـون دوالر.وحل في ا
الـفيـلم اجلـديـد (فـانـتـزي آيالند) من
إنتاج "ديـزني" حاصدا  12,4مليون
رتبة الرابعة فذهبت إلى دوالر.أما ا
الفـيـلم اجلـديد (ذي فـوتـوغراف) من
إنـتاج شـركـة "يونـيـفرسل" بـعـائدات
بــلــغت  12,3مــلــيــون دوالر.واحــتل
ركـز اخلـامس فيـلم (بـاد بويـز فور ا
اليف) من بطولة ويل سيمث ومارتن
لــورنس وقــد بــلــغت إيــراداته 11,3

مليون دوالر.

 ال تطلق الـعنان خمليلتك في معاجلة األمور بل حكّم
عقلك حتى ال تندم مستقبالً .
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مشروع جـديد يطرح علـيك تمهل بشأنه ال تركن إلى
كل اآلراء.
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 تـتخـلص من سوء تـفاهم عـابر مع الـشريك وتـعالج
األمور سريعاً قبل تفاقمها.
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أهالً بـالــرومـانـسـيـة إذا لم يــكن لـديك مـوعـد سـاخن
اليوم فابدأ بالبحث عنه اآلن. 
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 مـعـاجلـة األمـور بـحـكـمــة ورويـة تـبـعـد عـنك أسـبـاب
االنفعال وفقدان األعصاب.
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 الـشـعــور بـالـدوخـة الـدائـمـة غـيـر مـطـمـئن اسـتـشـر
طبيبك قبل تفاقم الوضع.
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خـيـارات مــتـعـددة وجنــاحـات كــثـيـرة عــلى الـرغم من
سؤوليات. بعض التأخير وتضاعف ا
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عـلــيك أن تـنــظـر إلى األمــور بـطـريــقـة إيــجـابــيـة يـوم
السعد االربعاء.
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 قـلق وانـزعـاج ال عالقـة لــلـحـبـيب بـهـمـا بل بـسـبب
هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة .

bÝô«

عـلـيك أن تتـعـلّم كـيف حتـوّل اخلـسـارة إلى ربح أكـيد
صلحتك.
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تمـنّي الـنـفس بـاحلـصول عـلى جـسم رشـيق. الـتـمنّي
وحده غير كاف. 
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وافقة على قرار مهم قبل أن تدرس  ال تتـسرع في ا
الوضع جيدا.

 u(«
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ضع مــرادفـــات ومــعــاني
الــكــلــمــات افـقــيــا ضــمن
الــــدائـــــرة فـي الــــشـــــكل
حتـــــصل عـــــلى حــــروف
ـــطـــلـــوبـــة: الـــكـــلـــمـــة ا
(وحــــدات عـــــســــكــــريــــة

خاصة):
 1-جهات التقاطع
 2-مذهب ديني
 3-تخفيف االلم
ة  4-شها
 5-اعادة بناء

 6-مركز سكني ضخم
 7-منهج قضائي
 8-حبوب مهدئة

 9-تملك الصالحيات
 10-اثقال
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االعـالمي الـرياضـي الـعراقـي تلـقى
تــــــهــــــانـي االوســــــاط االعـالمــــــيــــــة
والـريـاضـية لـتـرؤسه جلـنـة الدورات
والـــتــدريـب في احتــاد الـــصــحـــافــة

الرياضية العربي.

ÍËöO « s Š Õö

 ”«Ëd « wKE½

ـمـثـلـة الـســوريـة انـضـمت لـقـائـمــة أبـطـال مـسـلـسل شـارع ا
شـيكاغـو  من إخـراج محـمد عبـد العـزيز وتـأليـفه مع ورشة

كتاب . العمل يندرج ضمن إطار إجتماعي.
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قــبـل ايــام وحتـــديـــدا في الـــتـــاسع من
شــبــاط اجلـــاري احــيـــا اوالد واحــفــاد
ومحبـو الفنـان الراحل طعـمة التـميمي
الـذكرى 25 لرحـيـله  واسـتذكـروا يوم
رحـيــله في الـعـام  1995 عـنــدمـا نـشـر
جنــله االكـــبــر اخملـــرج فــارس طـــعــمــة
التميمي شريطا مصورا يجسد مراسم
تــشـيــيع مـهــيب ألبــيه حـ كــان حـشـد
ثـقف الـعراقي غفيـر من الفنـان وا
ـثال يـودعـون قــامـة فــنـيــة شـاهـقــة و
جـسـد كـافـة االدوار اجلـادة وكان بـطال
العــمـــال مــســرحـــيــة عــراقــيـــة نــقــشت
ـســرح الــعــراقي اســمــاءهـا بــتــاريـخ ا
اجلاد اضافـة الى االعمال الـتلفـزيونية
والسـينمـائية الـتي كان الراحل يـجسد
الشخصية العراقـية التي تمتاز بالقوة
والــعـنـفـوان والـتـحــدي وبـالـتـالي تـرك
اثـرا طيـبا في قـلـوب العـائلـة الـعراقـية
التي مـازالت تسـتذكـر اعمـاله وماقدمه

 «– WO «—œ ‰ULŽQÐ tðdO  qH% Ÿb³
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ثل العراقي للدراما الـعراقية. ويـقول ا
ت) اي ان الـــذي ان (الـــذي خـــلـف لم 
اجنب اوالدا سيحملون من بعده اسمه
وبكل مـايحـمله من تـاريخ فني وثـقافي
والـــــراحل الـــــتــــمـــــيـــــمي اجنب اوالدا
واحفادا حملوا وبجدارة رسالته  نعم
اجنب اوالدا حــمــلـوا من بــعــد والـدهم
رســالــة االخــراج الــدرامي والــتــمــثــيل
والكتـابة ليـسطروا اروع االعـمال التي
ــشــهــد ســجــلـت حــضــورا الفــتـــا في ا
الــدرامي الـعـراقـي . كـمـا اني اســتـذكـر
الــراحل عــنـدمــا كـنت اضــيـفه كــفـارس
للقـاءات اذاعية ببـرامجي في ثمـنينات
ــنـصــرم وكــيف كــان يـبــهــرنـا الـقــرن ا
ــواعـيـد بــخـلــقه واخالقه والـتــزامه بـا
وحـرصه عـلى ان يـرضي االخـرين بـكل
مايطلب منه الى جانب ابتسامته التي
كــانت التــفـــارق مــحــيـــاه وفي اصــعب
الــظــروف واحــرجــهــا كــان مــبــتــســمـا
مــتـفـائال يـعـطـيــنـا جـرعـة اضـافـيـة من
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دينة) طعمة التميمي في مشهد من (النسر وعيون ا

اهم اعــمــدتــهــا الـــتي كــنــا وتــمــنى ان
ـقـبـلة. والـراحل تـعـوض من االجـيـال ا
من مـــوالــــيـــد الـــبــــصـــرة في االول من
نــيـســان  عـام  1931 عــرفه اجلـمــهـور
ــثال تـراجــيـديـا الــعـراقي والــعـربي  
عراقيا بدأ الـتمثيل عنـدما كان مدرساً
ــلك فــيــصل في في مــســرح ثــانــويــة ا
ـية مـديـنة الـبـصـرة ثم الـتحق بـأكـاد
الـفـنـون اجلـمـيـلـة و تـخـرج فـيـهـا عـام
سـرحـية  1955 وبـدأ حيـاته الـفنـيـة 
(مـروءة مــقــنــعـة) بــعــدهــا انـتــقل إلى
بــغــداد لــيــعــمل في دائــرة الــســيــنــمــا
ـــســــرح. وشـــارك خـالل مـــســــيـــرته وا
نعطف بتمثيل عشرات أالفالم منها : ا
  1975 الـرأس  1976 بــيــوت في ذلك
الــــــــزقـــــــاق   1977 األســـــــوار 1979

الـقـادسـيـة  1981 والـقـائـمـة
تـــــــطـــــــول  وابــــــرز
مــــــــاقـــــــــدمـه في
الــتــلــفــزيــون

االمل والــعـمل والــتـواصل والــتـحـدي 
وكان الراحل يجسد ادواره بكل حرفية
ومـهنـية لـيضـفي عـلى اعمـاله الدرامـية
نـكـهــة عـراقـيــة خـالـصــة تـفـرح اخملـرج
مثل قبل اجلمهور ويقينا نستذكر وا
ادواره في مـــســـلــسـل الـــذئب وعـــيــون
ـديــنـة بـجـزأيـه االول والـثـاني وكـيف ا
كـــان يـــؤدي الـــشــخـــصـــيـــة بــعـــفـــويــة
قابل حافزا واسترخاء تعطي للممثل ا
شهد والعمل للعطاء واالبداع ليرتقي ا
الى صــورة مـشـرقـة ويــسـجل حـضـورا
الفتا. برحيل التـميمي وبرحيل  اسماء
من جــيــله كــســلــيم الــبــصــري وخـلــيل
الـرفـاعي وفوزي مـهـدي وخـلـيل شوقي
واسـعـد عـبـد الـرزاق وغـازي الـتـكريـتي
وجــعـفــر الـســعـدي وعــشـرات االســمـاء
الـعــراقـيــة من الـذين قــدمـوا لــلـمــسـرح
والتـلفزيـون  والسـينمـا واالذاعة دراما
ملتزمـة مازالت حاضرة الى يـومنا هذا
 فــقـدت الـدرامــا الـعـراقـيــة  اعـمـدة من

دينة) 1980و(النسر (الذئب وعيـون ا
ــديــنـة)  1983 و مــسـلــسل وعــيــون ا
(ذئـــاب الـــلـــيل)  1990. وكـــتب جنـــله
الفنـان احمد طـعمة قـائال  (التاسع من
شــبــاط  1995 ذكــرى رحـــيــلك والــدي
علم ومعلمي ايام وسن مضت ايها ا
الشامخ اليـوم اشعر بفـخر متألق لذلك
اجملد والتاريخ الذي صنـعته … لنتعلم
دروساً بليغة للحرص واالحترام وحب
العمل .. ال زال محبوك يطلقون دعوات
الرحـمـة على روحك .. ويـدعون الـباري
عـز وجل ان يـرحـمك .. رحـمك الـله ابي
معلـمي وصديـقي .. اسكنك الـله فسيح
جـنـاتـه الـفـاحتـة). فـيـمـا يـقـول اخملـرج
فـارس طعـمـة (تـمر االعـوام بـقسـاوتـها
وانــيــنــهــا شــعــرت ابـي بــحــاجــتي لك

ونـصــحك ونـظـراتك الــتي افـهـمـهـا..
. قرير الع

اشــتــقت لــعـنــفــوانك واصـرارك
ووجودك ..احبك).
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ية ريهانا اجلمهور { لوس اجنلوس  –وكاالت - مازحت النجمة العا
حول عيد احلب اذ قالت لهم على حسابها اخلاص على احد مواقع
التواصل االجتماعي بأنها قضت عيد احلب مع جبهتها قائلة: (انا
وجبهتي نعيش أفضل اوقاتنا) اذ ان ريهانا ال تعيش حاليا قصّة
عاطفية فهي انفصلت مؤخرا عن حبيبها حسن جميل. الى ذلك
ية بأن النجمة سكارليت جوهانسون افادت وسائل اعالمية عا
أصبحت األعلى أجرا ب جنمات هوليوود اذ انها سبقت

ية أجنلينا جولي مثالت كالنجمة العا زميالتها ا
وقف وغيرها.وكانت جوهانسون قد تعرضت مؤخرا 
محرج أثناء توجهها إلى حفل في  لندن إذ ظهرت
زقة بالطول وهو األمر الذي بجوارب شفافة 

صورين و التركيز عليه في إلتقطته عدسات ا
ية. وسائل اإلعالم العا
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هيثم أحمد زكي

مشهد من (منزل آجا)

ريهانا 

جلسة جتمع التميمي بفوزية الشندي


