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حددت النجمة منة �ش��لبي مطلع �شهر نوفمرب املقبل موعداً 
نهائيًا لبدء ت�ش��وير م�شل�ش��لها املوؤجل منذ �ش��نوات "واحة 
الغ��روب"، حت��ى تتمك��ن م��ن االنته��اء م��ن "دورة متثيل 
متقدم��ة" تخ�شع له��ا االن يف ا�شباني��ا خ�شي�شًا من اأجل 
اإتق��ان دوره��ا ف��ى الرواي��ة ال�شه��رة احلائز عل��ى جائزة 
البوكر العربية بهاء طاهر. امل�شل�شل كان مكتوبًا خ�شي�شًا 
للنجمة نيللي كرمي ولكنها اعتذرت عنه الأ�شباب غر معلنة، 
ووافقت الفنانة منة �شلبي على تقدميه ب�رشط توفر قدرات 
انتاجي��ة خا�شة، منها بناء مدين��ة كاملة مطابقة للمدينة 
املتخيلة داخل الرواية امل�رشية ال�شهرة، وهو ما ا�شتغرق 
عام��ًا كام��ًا، كما طلبت من �رشكة االنت��اج ا�شتكمال بناء 

الديكورات الداخلية حلني عودتها من ا�شبانيا.

على الرغم من اأن العاقة بينهما مقطوعة منذ �شنوات، 
اإال اأن زين��ب ابنة الفنانة هيفاء وهبي بح�شب مقربني 
منه��ا تب��دو �شدي��دة التاأث��ر بوالدتها النجم��ة، وتتابع 
ع��ن كثب اإطاالتها التلفزيوني��ة، وهو ما انعك�س على 
مظهرها، حي��ث باتت تعتمد ل��وكًا م�شابه��ًا لوالدتها. 
يف اآخ��ر �ش��ور زين��ب الت��ي ح�شل��ت عليه��ا "�شيدتي 
ن��ت"، ب��دت ال�شاب��ة ن�شخة طب��ق االأ�شل ع��ن والدتها، 
ب�شفتيه��ا املكتنزت��ني وعينيه��ا الوا�شعت��ني و�شعرها 
االأ�شود. ويب��دو اأن لعبة االأ�ش��واء ت�شتهوي زينب التي 
بات��ت اأم��ًا لطفلت��ني اأجنب��ت االأوىل يف الع��ام 2011 
والثانية العام املا�شي، اإذ اأنها غالبًا ما حتدث �شجة 
يف الو�شط االإعامي ب�شورة تعيد نب�س تاريخ العاقة 

املقطوعة مع والدتها.

حل��ت االإعامية واملمثل��ة النجم��ة اللبنانية اإمييه 
ال�شي��اح �شيف��ة ���رشف يف  حفل اإط��اق جمموعة 
اخلري��ف اجلديدة للعامة التجاري��ة الرائدة مايكل 
كور���س اإمييه التي تواجدت برفقة عائلتها، �رشبت 
موع��داً للق��اء حمبيه��ا وخ�ش�ش��ت وقتًا له��م، وقد 
ع��ربت ع��ن �شعادته��ا بك��م احل��ب الذي �شع��رت به 
من خ��ال اإعادة ن�رشها لل�ش��ور التي جمعتهم بها 
قائل��ة :" �شو هاليوم احللو!! م��ا بين�شبع منكن ومن 
كامكن وحبك��ن.. اعذروين ب�س عيوين رح يغم�شوا 
اأن��ا وعم بكتب.. بكرا منحك��ي.. �شكرا على كل �شي.. 

بحبكن".

تفتت��ح النجمة اللبناني��ة كارول �شماح��ة احتفال 
كاأ���س الع��امل لل�شي��دات حت��ت �ش��ن ال��� 17، الت��ي 
ت�شت�شي��ف دول��ة االأردن فعالياته، وذل��ك وفق ما 
اأعلن��ت م��ن خ��ال �ش��ورة ن�رشته��ا ع��رب ح�شابها 
اخلا���س عل��ى موق��ع التوا�شل االجتماع��ي تويرت 
اأرفقته��ا بالق��ول:  �شاأ�ش��ارك بافتتاحي��ة بطول��ة 
 17 �ش��ن  حت��ت  لل�شي��دات  الفيف��ا  الع��امل،  كاأ���س 
يف30/�شبتم��رب يف عم��ان..االأردن ملعبن��ا.  يذكر 
اأن النجم��ة اللبنانية ح�شلت  منذ اأيام على جائزة 
Daf BAMA Music Awards يف مدين��ة 
هامبورغ االإملانية  كاأف�شل اأداء غنائي وم�رشحي 

يف ال�رشق االأو�شط لعام 2016
 Amy اإميي واينهاو�س  الراحلة  املطربة  با�ستذكار  الأمريكية   Bostan Adele خالل حفلها يف ولية بو�سطن  اأديل  الربيطانية  املطربة  قامت 

اإليها. موؤثرة  ر�سالة  بتوجيه  قامت  اإذ  ميالدها،  ذكرى  مبنا�سبة   Winehouse

تغلب��ت االإعامي��ة االأمريكي��ة ال�شهرة اأوب��را وينفري عل��ى ا�شتئناف 
يف دع��وى ق�شائي��ة تتهمها بانته��اك حقوق امللكي��ة العائدة لعامة 
 "Own Your Power" " جتاري��ة، ب�شبب ا�شتخ��دام اأوبرا عب��ارة
امتلك قوتك( يف جملتها التي حتمل ا�شمها، وعلى �شا�شات التلفزيون، 
ويف مواقع على االإنرتنت ومواقع للتوا�شل االجتماعي. ويف التفا�شيل 
قالت الدائرة الثانية يف حمكمة اال�شتئناف، يف مانهاتن ، اإن املدعية 
�شيم��ون كيل��ي- براون و �رشكته��ا "اأون يور ب��اور كوميونيكي�شنز" " 
مل تثبت��ا اأن ا�شتخ��دام وينفري لعب��ارة "اون يور باور" اأث��ار ت�شوي�شًا 
ل��دى النا�س. واأ�شافتاملحكمة اأن العب��ارة لي�شت عامة مميزة؛ ولذلك 

افتقرت اإىل حماية العامات التجارية امل�شتقلة.
ويوؤي��د هذا القرار ال��ذي �شدر ي��وم اجلمع��ة 16 �شبتمرب/اأيلول حكمًا 
مماث��ًا اأ�شدره قا�شي املحكم��ة اجلزئية يف مانهاتن بول كروتي يف 

مار�س اآذار 2015.

يبدو اأن النجمة نيللي كرمي عادت من جلنة حتكيم مهرجان فيني�شيا 
وهي حمملة باأفكار م�شوق��ة للت�شويق الأعمالها الفنية اجلديدة، فا 
زال��ت توا�شل ن�رش �شور وتدوينات غام�شة جداً عن خطوتها الفنية 
املقرتب��ة، اآخره��ا ر�شال��ة مثرة قالت فيه��ا اأن اإنقاذه��ا لن يحدث 
اإال بتدخ��ل اجلمه��ور!! نيلل��ي ن���رشت عدة �ش��ور بدت فيه��ا وكاأنها 
تخو���س جل�شة ت�شوير جديدة الإعان م�شوق، وطلبت من جمهورها 
اأك��ر من م��رة اإنتظار مفاجاأة فنية، واليوم ن���رشت تدوينة غام�شة 
ج��داً عرب �شفحته��ا الر�شمية مبوقع التوا�ش��ل االجتماعي اإن�شتقرام 
عل��ى هام�س �شورة لها وهي جتل�س عل��ى كر�شي وبجوارها معدات 
للت�شوي��ر قال��ت فيه��ا: قريبًا ج��ًدا �شوف يك��ون الق��رار يف متناول 
اأيديكم الإنقاذي .. ماذا تتوقعون؟ براأيك هل هذه دعاية لعمل درامي 
جدي��د ي��دور يف اإط��ار ت�شويقي، اأم حمل��ة اإعاني��ة .. اأم دعم لنيللي 

بربنامج للرق�س يحتاج لت�شويت اجلمهور؟

يف حماول��ة للتع��رف على هواج���س الكثر م��ن الفنانني 
وتطلعاته��م واأرائه��م يف الف��ن واحلي��اة ،اخرتن��ا الفن��ان 
جمع��ة العرب��ي لنواجه��ه باأ�شئلتن��ا  التي تت�شم��ن �شوؤااًل 
واح��داً ويجيب عنه��ا الفن��ان ال�شيف بثاث��ة اأجوبة لكل 

�شوؤال .
فلنقراأ معًا اأجابة العربي:-

• مااهم ثاثة احداث فنية يف حياتك ؟
- ف��وزي يف مهرج��ان املو�شيق��ى العربي��ة 2013 ،اول 

اغنية يل حلو
رغم التجاعيد، جائزة االبداع الكر من مرة 

• مااهم ثاث اغنيات عراقية ؟
- ياحرمية \ ب�س تعالوا \ انا وليلى 

• مااهم ثاث م�رشحيات عراقية؟
- املحطة \ اخليط والع�شفور \ النخلة واجلران 

• مااهم ثاثة اعمال تليفزيونية عراقية؟
- ذئاب الليل \ حتت مو�شى احلاق \ نادية 

• مااحب ثاث �شخ�شيات ان�شانية اىل نف�شك؟
- فاروق هال \ في�شل اليا�رشي \ عبا�س اجلنابي 

• مااهم ثاث تواريخ تتاأثر بها؟
- 22\ 9\986 اقاعي عن التدخني \ 1\1 من كل عام 

 98\11\30
والدة ابنتي حمبة .

• مااهم ثاث هوايات حتب ممار�شتها ؟
- املو�شيقى \ كتابة ال�شعر \ القراءة 

• ما اهم ثاثة ا�شياء تت�شاءم بها؟
- الغربة \ �شاعات الغروب\ الظام 

• ما اهم ثاثة اعمال فنية يف حياتك ؟
- اغني��ات واهلل كربن��ة ب�رشعة\ ظلمت��وه بالو�شف \ انا 

احتج 
• ما اهم ثاثة اماكن داخل العراق حتب ان تزورها ؟

- مدينة الثورة \ الكرادة \الب�رشة 
• ما اهم ثاثة امثال �شعبية او حكم توؤمن بها؟

- ات��ق ���رش من اح�شنت الي��ه\ املايع��رف تدابره حنطته 
تاكل �شعره \

قدري يحميني 
• ما اهم ثاثة ا�شدقاء مقربون اليك؟

- �شديق الطفولة �شام زغر\ ا�شامة علي \ فاروق هال 
• ما اهم ثاثة ا�شياء جتذبك يف الرجل واملراأة؟

- الذوق ال�شليم \ الهدوء \ الذكاء
• ما اهم ثاثة ا�شياء تكرهها يف الرجل واملراأة؟

- الكذب \ اخليانة \ عدم احرتام املواعيد 
• ما اهم ثاثة ا�شياء حتبها يف الطبيعة ؟

- املطر \ الربيع \ املاء 
• ما اهم ثاثة ا�شياء تكرهها يف الطبيعة؟

- الرعد \ احلرائق \ الهزات االر�شية 
• ما اهم ثاثة ا�شياء حتبها يف الفن ؟

- ر�شالة الفن ال�شامية \ تهذيب الروح \ املوهبة العالية 
• ما اهم ثاثة ا�شياء تكرهها يف الفن ؟

- وج��ود ال�شخ���س غ��ر املنا�ش��ب يف املن�ش��ب الفني\ 
املجاملة \اال�شفاف

• ما اهم ثاثة كتب قراأتها؟
- رحل��ة نح��و البداية لكول��ن ول�شن\ هامل��ت ل�شك�شبر\ 

نهج الباغة لامام 
علي )ع(

• ما اهم ثاث �شحف تتابعها دائمًا ؟
- ال�شباح \ املدى \امل�رشق 

• ما اهم ثاث حمطات ف�شائية ت�شاهدها ؟
- ام بي �شي\ العراقية الثانية التي اعمل فيها\ ال�شومرية 

• ما اهم ثاث مدن حتب زيارتها ؟
-   القاهرة \ �شدين \ بروت   
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طاحن��ة  ح��رب  فلنق��ل  او  كب��رة،  م�شكل��ة 
ت��دور رحاه��ا هذه االأي��ام يف االع��ام ومن 
عل��ى املناب��ر ب��ني العربي��ة ال�شعودية وبني 
جمهورية اإيران االإ�شامية، وال�شبب هو احلج!
املع��ارك ال�رشي��ة ب��ني الدولت��ني الكبرتني 
واملهمتني، والتي تدع��ي كل منهما قيادتها 
للعامل االإ�شامي تارة، والأحد املذهبني تارة 

اأخرى م�شتمرة ومنذ زمن. 
لكن العداء الق��دمي - اجلديد بني البلدين، وال 
اأق��ول املذهبني، تطور يف ال�شن��وات االأخرة 
ليك��ون علني��ا، ولت�شتخ��دم فيه �شت��ى اأنواع 

االأ�شلحة، ولي�س االإعام اآخرها. 
فاحل��رب الع�شي��ة عل��ى التوق��ف يف اليمن، 
وكذا يف �شوريا، وال نن�شى العراق، هي مظهر 
علني ووا�شح للت�شادم الذي ظهر للعلن، بعد 
اأن ت�شادم��ت امل�شالح ب��ني الدولتني االأكر 

ت�شددا يف املنطقة ان مل نقل يف العامل. 
املتح��دة  كاالأمم   - دولي��ة  جه��ة  توج��د  ال 
مث��ا - اأو اأي دول��ة مهمة يف العامل كرو�شيا 
اأو الوالي��ات املتحدة، تري��د التدخل حلل هذا 
النزاع التاريخي، كما ال ترغب دول مهمة يف 
املنطق��ة مثل �شلطنة عم��ان باملبادرة جلمع 
اخل�شمني اللدودين على مائدة م�شتديرة حلل 
ه��ذا النزاع الذي كلف ويكلف املنطقة الكثر 

من االأموال والدماء. 
يق��ول ال�شي��د اأحم��د خامت��ي خطي��ب �ش��اة 
اجلمعة يف طهران :"ان اجلرائم التي يرتكبها 
تنظيم الدولة االإ�شامي��ة يف العراق وال�شام) 

داع�س( االرهابي منبعها الفكر الوهابي ". 
وي�شي��ف ال�شي��د خامت��ي ب��اأن:" ال�شعوديون 
يلقنون االأطفال من��ذ ال�شغر بتكفر جزء من 
امل�شلم��ني، واالأه��ايل يف ال�شعودية يح�شون 
اأبنائهم على ارت��كاب جرائم ب�شعة مثل قطع 
الروؤو���س ". واأن النظام احلاكم يف ال�شعودية 
" مع��اٍد للب�رشي��ة والق��راآن واالإ�ش��ام" وان 
"الع��امل االإ�شام��ي �شيحتفل قريب��ا ب�شقوط 

الريا�س "!
باملقاب��ل ي��رد االم��ر خال��د الفي�ش��ل ام��ر 
مك��ة ب��ان ال�شعودية ل��ن تكون لقم��ة �شائغة 
اإذا ما ارادت طه��ران مهاجمة اململكة، ويرد 
رجل دي��ن �شعودي باإن اإي��ران جمو�شية وان 

حكامها ابعد ما يكون عن اال�شام! 
طبع��ا، هذا ال��كام لي���س جدي��دا، اجلديد هو 
ظه��وره اإىل العل��ن وعل��ى ل�ش��ان �شخ�شيات 

مهمة، ومن على منابر مهمة هي االأخرى. 
م��ا يح�ش��ل االآن وب�شبب احل��ج، يو�شع الهوة 
بني املذهب��ني، ويجعل من دع��وات التقارب 
بينهما حم�س هواء يف �شبك، فالت�رشيحات 
الناري��ة وال�شتائم واالتهام��ات التي يطلقها 
تن��ذر  واب��دا  دوم��ا  املتنازع��ان  الطرف��ان 
بانفجار اأكرب يف املنطقة، قد يوؤدي ال�شتباك 
مبا���رش بني البلدين، ان ح�شل فانه لن يبقي 

ولن يذر. 
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