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ق��ررت حمكم��ة اأ���رصة مدينة ن���رص يف م�رص ت�أجي��ل رابع 
جل�ض���ت دع��وى اخللع املق�م��ة من قبل الفن�نة زينة �ض��د 

الفن�ن اأحمد عز، لتطليقه� طلقة ب�ئنة.
وح��ددت املحكمة يوم 25 �ض��بتمرب املقبل جل�ض��ة لعر�ض 
ال�ض��لح وح�ض��ور زينة بنف�ض��ه� للتن�زل عن ك�فة حقوقه� 
ال�رصعية يذكر اأن حمكمة اأ�رصة مدينة ن�رص ك�نت قد ق�ضت 
ب�إلزام اأحمد عز بدفع 20 األف جنيه كنفقة �ض��هرية لطفليه 
م��ن الفن�نة زينة يف �ض��هر يوليو امل��ض��ي، ودف��ع عز اأول 
نفقة يف �ض��هر اأغ�ض��ط�ض امل��ض��ي وك�نت قيمته� 60 األف 
جنيه، وهي النفقة ال�ض��هرية املتجمدة منذ 3 اأ�ضهر، وق�مت 
زين��ة ب�لطع��ن عل��ى حكم املحكم��ة بزي���دة مبل��غ النفقة 

ال�ضهرية.

�ض��جت املواقع الفنية ومواقع التوا�ض��ل االجتم�عي 
ب�لفيدي��و ال��ذي تداول��ه ن�ض��ط�ء ت�ض��من القبل��ة التي 
تلقته� االإعالمي��ة الكويتية حليم��ة بولند من الالعب 
�ض��عيد  املنتخ��ب  يف  �ض���بقً�  املح��رف  ال�ض��عودي 
العوي��ران.  القبل��ة التي طبعه� �ض��عيد عل��ى يد حليمة 
ج���ءت خالل لق�ئهم� �ض��دفة على م��� يبدو يف حفل 
اأحييت��ه يف فن��دق  ال��ذي  �ض��م�ض  الكويتي��ة  النجم��ة 
�ضمريامي�ض يف م�رص مبن��ضبة عيد االأ�ضحى املب�رك. 
التذك��ري  واأع���د  والت�ض���وؤالت  اجل��دل  اأث���ر  الفيدي��و 
ب�ملف�رق��ة التي وقعت به� حليمة حني رف�ض��ت قبلة 
االإعالمي اللبن�ين مي�ض���ل قزي خالل �ض��عوده� على 
امل���رصح لت�ض��لم ج�ئ��زة املوريك���ض منذ اأ�ض��هر قليلة، 

وبني قبوله� بهذا الت�رصف مع الالعب ال�ضعودي. 

ن���رصت الفن�ن��ة امل�رصي��ة  مه��� اأحمد زوج��ة الفن�ن 
جم��دي ك�مل ع��رب ح�ض���به� على اإن�ض��تغرام، ر�ض���لة 
البنه��� اأحم��د، وهو م��ن ذوي االحتي�ج�ت اخل��ض��ة، 

ويتواجد يف اأمل�ني� لتلقي العالج منذ فرة.
ن�رصت مه� �ض��ورة حتمل ا�ض��م ابنه� داخل قلب اأحمر، 
وعليه��� تعلي��ق: "اإنت ك��وم والب�قي ك��وم ده اإنت مل� 
عنيك ت�ضحك ال�ضم� بتزيد جنوم "، وعلقت مه� ق�ئلة: 
"ر�ض�لة الأحمد جمدي ك�مل ابني انت املي�ه والهواء 

والنور... اأنت احلي�ة".
وك�نت مه� قد ك�ض��فت منذ فرة للجمهور، اأنه� ت�ض��عر 
ب�حل��زن الدائ��م ب�ض��بب مر���ض ابنه���، وطلب��ت منهم 

الدع�ء له ب�ل�ضف�ء الع�جل.

 ان م��� ت��ردد خالل الفرة امل��ض��ية حول مو�ض��وع 
ال�ض��لح بني الفن���ن امل�رصي به�ء �ض��لط�ن واملنتج 
الفن��ي ن���رص حمرو�ض ه��ي جم��رد �ض���ئع�ت، حيث 
رف�ض االأخ��ري ك�فة حم�والت الت�ض���لح رغم تدخل 
عدد كبري من داخل الو�ض��ط الفني الإنه�ء هذه االأزمة 
ب��ني الطرفني  حمرو�ض  مت�ض��ك ب�لدعوى الق�ض���ئية 
التي رفعه� �ض��د به���ء يف املحكمة  ورف�ض التن�زل 
عنه� ط�لبً� منه تعوي�ض ي�ضل اإىل املليون والن�ضف 
ملي��ون جني��ه، بعد اإخ��الل به�ء ببن��ود العقد املربم 
بينهم���، ب�الإ�ض���فة اإىل تهرب��ه م��ن دف��ع الن�ض��بة 
امل�ض��تحقة ل��ه من احلف��الت الت��ي يق��وم ب�إحي�ئه� 

والتي ك�ن متفق عليه� يف بنود العقد 
ت�صدرت النجمة العاملية �صوفيا فريغارا Sofia Vergara لئحة جملة فورب�س الأمريكية املتخ�ص�صة يف ر�صد ثروات جنوم التلفزيون، بو�صفها 

النجمة الأعلى اأجرا يف الدراما الأمريكية لعام 2016.

و�ض��فت �ض��الف فواخرج��ي اأ�ض��لوب كت�ب��ة م�ضل�ض��ل "اأحم��ر" ب�مللفت، 
واأعربت عن اإعج�به� الكبري كممثلة ب�لن�ض حينم� قراأته للمرة االأوىل.

وق�ل��ت النجمة ال�ض��ورية يف اأول تعليق له� على امل�ضل�ض��ل بعد عر�ض��ه 
املو�ض��م الرم�ض���ين الف�ئت: "رمب��� مل ينجح العمل بقدر م��� كنت اأطمح 
لذل��ك، فكم االنتق�دات التي ط�لته، يف��وق االنطب�ع�ت االإيج�بية حوله، 
لك��ن يف النه�ي��ة ال ميك��ن توجي��ه الل��وم ل�ض��خ�ض واح��د، واأن��� اأحتمل 
جزءاً من م�ض��وؤولية اأي عمل اأ�ض���رك فيه، واحلق يق�ل ب���أن الورق مهم، 
وال�رصك��ة املنتجة وف��رت كل الظروف الالزمة الإجن�ح��ه". واأعربت عن 
اأ�ض��فه� لوجود "ح�لة من عدم التع�طي مع مهنة االإخراج مب�ضوؤولية يف 
الفرة االأخرية". واأ�ض�ءت احللقة على حمط�ت غنية من م�ضرية النجمة 
ال�ضورية، وك�نت ح�فلًة اأي�ضً� ب�ل�ضه�دات الدافئة من عدد من اأ�ضدق�ئه� 
من اهل الفن واالإعالم على راأ�ضهم املخرج ب��ضل اخلطيب الذي اعترب اأن 

فواخرجي "اأ�ض�فت الكثري" لر�ضيده من "الن�حية الفنية واالإن�ض�نية".

اأك��د الفن���ن امل�رصي عزت اأب��و عوف اأنه تع�فى وب�ت ب�ض��حة 
جيدة بعد االزمة ال�ضحية الدقيقة التي قطع به� الفرة ال�ض�بقة.

واأ�ض�ر خالل م�ض�ركته يف ندوة املكرمني مبهرج�ن االإ�ضكندرية 
ال��دويل لالأغني��ة اإىل اأن �ض��بب ابتع���ده ع��ن �ض��ض��ة التلفزيون 
وال�ضينم� ك�ن الأ�ضب�ب مر�ضه، موؤكداً اأنه تع�فى وم�ضتعد للعمل 

من جديد اإال اأنه مل يعر�ض عليه �ضيء ين��ضبه.
واأ�ض���ف �ض���خراً: "تقريب��ً� خ�يف��ني اأين اأموت منه��م، ولكن اأن� 

بقيت زي القرد وم�ضتعد اأ�ضتغل ت�ين".
واأ�ض���د اأبو عوف بربامج اكت�ض���ف املواهب ال �ضيم� برن�مج "ذا 
فوي���ض"، منوه��ً� ب�لنجم العراق��ي ك�ظم ال�ض���هر، وكذلك ت�مر 
ح�ض��ني الذي اأثبت انه ملحن وع�زف ومغني رغم �ض��غر �ض��نه، 
م�ض��دداً على اأن النجمة �ض��ريين عبد الوه�ب اأدت اأي�ض��ً� واجبه� 

ب�ضكل جيد.

ك�ن��ت ج�ئ��زة "امي��ي" الأف�ض��ل م�ضل�ض��ل تلفزي��وين من 
ن�ض��يب كل م��ن "غي��م اأوف ثرون��ز" )درام���( و"في��ب" 
)كوميدي���( اللذي��ن حطم��� اأرق�م��ً� قي��ض��ية يف ت�ري��خ 

جوائز "اميي" التي وزعت 
ون���ل "غي��م اأوف ثرونز" الذي ت��دور اأحداثه يف القرون 
الو�ض��طى ويعر�ض على قن���ة "ات�ض ب��ي اأو" 12 ج�ئزة 
"اإميي" هذه ال�ض��نة، ثالث منه� االأحد وت�ضع يف الفئ�ت 
التقنية ف�ز به� يف عطلة نه�ية االأ�ض��بوع املن�رصم. غري 

اأن ممثليه ع�دوا من احلفل خوايل الوف��ض.
ويف خالل �ضتة موا�ضم، ب�ت هذا امل�ضل�ضل املتخيل حول 
ع�ض���ئر تتواجه لل�ضيطرة على "عر�ض احلديد" واملقتب�ض 
من رواي�ت جورج اآر. اآر. م�رتن العمل التلفزيوين االأكرث 
ح�ض��داً للمك�ف���آت يف ت�ري��خ جوائ��ز "اإمي��ي" م��ع 38 
ج�ئ��زة من هذا القبيل، متج�وزاً م�ضل�ض��ل "فرايزر" الذي 

يف ر�ضيده 37 ج�ئزة "اميي".
اأم� امل�ضل�ض��ل ال�ضي��ض��ي ال�ض���خر "فيب" ال��ذي ف�ز، كم� 
الع���م امل��ض��ي، بج�ئزة اأف�ض��ل م�ضل�ض��ل كوميدي، فهو 
اأي�ض��ً� حقق ف��وزاً ت�ريخيً� يف �ض��جالت جوائ��ز "اإميي" 

بف�ضل بطلته جولي� لوي�ض-دريفو�ض.
فق��د ن�لت ه��ذه االأخرية لل�ض��نة اخل�م�ض��ة عل��ى التوايل 
ج�ئ��زة اأف�ض��ل ممثل��ة يف م�ضل�ض��ل كوميدي ع��ن دوره� 

كرئي�ضة )م�ض�عدة( ال تتقن عمله� يف "فيب".
وه��ي اجل�ئزة ال�ض�د�ض��ة يف ه��ذه الفئة التي حت�ض��ده� 
املمثل��ة الب�لغ��ة م��ن العم��ر 55 ع�م��ً� والت��ي ح���زت 
خالل م�ض��ريته� ت�ض��ع جوائز. وقد �ضجلت جولي� لوي�ض-
االأخ��ري رقم��ً� قي��ض��يً� يف ت�ري��خ  دريفو���ض بفوزه��� 
جوائ��ز "امي��ي" التلفزيونية املرادفة جلوائز "اأو�ض��ك�ر" 

ال�ضينم�ئية.
ومن اأبرز الف�ئزين هذه ال�ض��نة اأي�ض��ً�، امل�ضل�ضل الق�ضري 
"ذي بيبول فر�ض��ي�ض او ج�ي �ضيمب�ضون: اأمريكن كرامي 
�ض��توري" وهو �ض��به وث�ئقي حول املعركة بني حم�مي 

جنم ك��رة القدم االأمريكية ال�ض���بق املته��م بجرمية قتل 
مزدوجة واملدعية الع�مة م�ر�ضي� كالرك.

ون�لت �ض���ره بول�ض��ون الت��ي ت��وؤدي دور كالرك ج�ئزة 
اأف�ضل ممثلة يف م�ضل�ضل ق�ضري.

اأم��� ت�تي�ن� م��ض��الين، فه��ي اختريت اأف�ض��ل ممثلة يف 
م�ضل�ضل درامي عن دوره� يف "اأورف�ن بالك".

وعن��د الرج�ل، ن���ل رامي م�لك ج�ئزة اأف�ض��ل ممثل يف 
عمل درامي عن دور قر�ض���ن املعلوم�تي��ة الذي يوؤديه 

يف "م�ضر روبوت".
جيف��ري  اخت��ري  الكوميدي��ة،  امل�ضل�ض��الت  فئ��ة  ويف 
ت�مبور )"تران�ض��ب�رنت"( ك�أف�ض��ل ممثل ولوي اأندر�ض��ن 

)"ب��ضكت�ض"( ك�أف�ضل ممثل يف دور ث�نوي.
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يف الع��راق ب���ت كل �ض��ي �ضي��ض��ة ،اته�م�ت، ت�ض��قيط 
،موؤام��رة ،..ال��خ م��ن امل�ض��طلح�ت ذات االجت�ه���ت 
العدائي��ة ،ب��ل تع��دى االم��ر ذل��ك اىل العق�ئ��د الدينية 
الرا�ض��خة ،وب���ت البع���ض يت��داول ق�ض���ي� ت�ريخي��ة 

بروؤية "في�ضبوكية" وميول ط�ئفية بحتة .
وفيم��� نعي�ض عل��ى وقع بع���ض املن��ض��ب�ت الدينية ، 
اال�ضالمية خ��ض��ة ، جند انف�ضن� ازاء بع�ض الت�أويالت 
والتف�ض��ريات غ��ري املنطقي��ة الح��داث ث�بت��ة كوج��ود 

ال�ضم�ض والقمر واي�ت الليل والنه�ر.
ولع��ل من اب�ض��ع �ض��ور م�ي�ض��ميه البع���ض "التوافقية 
الدميقراطية " جتنيه� عل��ى الت�ريخ وحتريفه بطريقة 
تث��ري ال�ض��غ�ئن العق�ئدي��ة بدرجة اكرب مم��� لو تركت 
عل��ى ح�له� ،فلجنة حتديد العطل الر�ض��مية يف العراق 
اختلفت ب�ض���أن من��ض��بة عيد الغدي��ر وامك�نية تعطيل 
ال��دوام فيه��� ،"وعي��د الغدي��ر ه��و اح��د املن��ض��ب�ت 
اال�ض��المية ال�ض��يعية اله�م��ة والتي مت فيه� �ض��نة 10 
هجري��ة تن�ض��يب االم�م علي "ع" ولي��ً� للموؤمنني، اي 
امريا لهم بعد ر�ض��ول اهلل بطلب من اهلل والر�ض��ول على 

وفق العق�ئد واملوؤرخني".
وهو امر اث�ر حفيظة النواب ال�ضنة يف اللجنة فرف�ضوه 
واالمر ين�ض��حب عل��ى مط�لب�ت "�ض��نية" ب�عتب�ر يوم 
ال�ض��قيفة عطلة مق�بلة للموافقة على تعطيل الدوام يف 

الغديرية .
فح�دثة �ض��قيفة بني �ض���عدة وهو ا�ض��م اأطل��ق على م� 
حدث فيه� بعد وف�ة الر�ضول حممد"�ض" حيث اجتمع 
فيه��� ع��دد من ال�ض��ح�بة م��ن امله�جرين واالأن�ض���ر 
ودارت بينهم مف�و�ض���ت انته��ت يف النه�ية ب�ختي�ر 
اأب��ي بكر خليفة للم�ض��لمني، يف حني  تعددت الرواي�ت 
حول م� حدث حتديداً يف هذه احل�دثة، واختلفت الروؤى 

على �ضحة االختي�ر اأو ال�ضورى يف املف�و�ض�ت. 
وتع��د ح�دثة ال�ض��قيفة من اب��رز واأهم ج��ذور اخلالف 
ال�ض��ني و ال�ض��يعي ونقط��ة خ��الف ديني��ة وت�أريخية، 
وحتول��ت ه��ذه ال�ض��قيفة فيم� بع��د اإىل مبن��ى، تغريت 
اأ�ض��ك�له عرب الع�ض��ور، وهو االآن حديق��ة تطل مب��رصة 
على ال�ض��ور الغربي للم�ض��جد النبوي، لكنه� تعد احلجر 
اال�ض����ض يف تق�ض��يم الع�مل اال�ض��المي اىل "ك�نتون�ت 

ط�ئفية" ولي�ضت ادارية كم� هو معروف .
ورواي��ة ال�ض��قيفة رويت بطرق خمتلف��ة ومب� ان جميع 
اه��ل ال�ض��نة تقريب��� يقبل��ون مب��� يروي��ه البخ���ري ، 
ف�لرواي��ة ت��دل عل��ى ان البيع��ة متت يف ح�ل �ض��خب 
ولي�ض يف ح�ل ت�ض���ور وتدل على ان اهل احلل والعقد 
مل يقبل��وا مب��� ج��رى يف ال�ض��قيفة بل ك�ن ذل��ك رغم� 

عنهم ومداراتهم للو�ضع بعد ذلك خوف� من الف�ض�د.
ان اخل��الف على العطل الديني��ة، ال يربر احقية الن��ض 
يف االحتف�ء بعق�ئدهم و�ض��ع�ئرهم الدينية انى ك�نت 
ويف اي م��ك�ن م��ن الع���مل ، و االده��ى ان تنتقل هذه 
اخلالف�ت لتغيري م�ض���ر الت�ري��خ وحترفه عن حقيقته 
وجتع��ل من االجي�ل املقبلة يف مهب مواقع التوا�ض��ل 
االجتم�عي بكل م�حتمل من انحراف�ت خطرية توؤ�ض�ض 
ملدار�ض وطرق ونظري�ت متطرفة، ت�ضع م�ضتقبلهم يف 

اح�ض�ن داع�ض واخوته� امرا ال مفر منه.
ايه� ال�ض���دة ال�ضي��ضيون ان عيد الغدير لي�ض عيد فالن 
م��ن ق�دة الكتل لتختلفوا فيه وتتن�زلوا عنه، لكن على 
م�يبدو ان املح��ض�ضة والتوافق�ت والتن�زالت دخلت 
حت��ى يف �ض��وؤون العق�ئد و�ض���ر الدين جم�ال وا�ض��ع� 
المرا�ض��كم الط�ئفية وم�ض�حلكم ال�ضخ�ضية وب�ت كل 

�ضيء فيه خ��ضع لل�ضفق�ت ال�ضي��ضية.
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