
غدير السبتي تحتفل بتخرج 
ابنها

 منذر رياحنة: الجانب اإلنساني 
دفعني للمشاركة في “المهلب”

طارق العلي يعتذر من حياة 
الفهد 

رحيل أحد أسياد األنميشن 
الياباني

ن�رشت غدير ال�سبتي جمموعة مقاطع فيديو عرب ح�سابها 
على "�س��ناب �سات" لرت�سد من خاللها اأهم اللقطات من 
حف��ل تخرج  ابنه��ا عبدالوهاب. وظهر عب��د الوهاب مع 
زمالئ��ه يف مقط��ع الفيديو خالل مرا�س��م التخرج، حيث 
�سجلت والدته حلظة تخرجه باإطالق الزغاريد، ثم احتفل 

ال�سباب بالرق�ص معًا و�سط حالة من الفرح وال�سعادة.
كما ن�رشت غدير ال�س��بتي عرب ان�س��تقرام �سورة جتمعها 
بابنه��ا عبدالوه��اب من احلف��ل، وعلقت عليه��ا بقولها: 
"األ��ف األف م��ربررررروك علي التخرج يا نب�ص قلبي و 
دنيتي ان�ساهلل اأ�سوفك معر�ص يا رب العاملني". وانهالت 
التعليق��ات على غدير ال�س��بتي لتهنئتها بهذه املنا�س��بة 

الرائعة.

ي�س��جل املمث��ل الأردين منذر رياحنة ح�س��وره يف 
رم�س��ان احل��ايل، من خ��الل م�سل�س��لي »املهّلب بن 
اأب��ي �س��فرة« و»اأبو عم��ر امل�رشي«، وه��و يرى اأن 
قيم��ة اأن يك��ون الفن��ان مهمًا تكُمن يف م��ا يقدمه، 
كما يعترب اأن اجلانب الإن�س��اين عميق يف »املهلب« 
كان الدافع الأول مل�ساركته يف العمل . ومبا يواكب 
2018. رياحنة حتدث ل�”زهرة اخلليج” يف حوار، 
هنا ن�س��ه: وق��ال اأنا من اخرتت تق��دمي »قطري بن 
الفج��اءة«، فاأن��ا اأح��ب ه��ذه ال�سخ�س��يات املرّكبة، 
وبَغ���ص النظر عن م��ا اإذا كنت اأتقاطع مع فكرها اأم 

ل، لكنها �سخ�سية على امل�ستوى التمثيلي د�سمة.
وا�س��اف  كنت �ساأقدمها ب�سكل خمتلف عن ما اأقّدم 

به �سخ�سية »قطري بن الُفجاءة«، 

  اإعت��ذر الفن��ان ط��ارق العل��ي م��ن الفنانة حي��اة الفهد 
على هام�ص م�س��اركته يف مهرجان اأه��ل الفن والإعالم 
يف الكوي��ت. ويف كلمة مرجتل��ة على امل�رشح قدم طارق 
العل��ي الإعتذار من حي��اة الفهد وقال"حي��اة الفهد تاج 
را�سي" وذلك اأمام احل�سور الكرمي الذي كان متواجداً ما 
اإ�س��تدعى ت�س��فيقًا كبرياً على كالمه. ويع��ّد هذا الإعتذار 
ه��و الثاين للفنان ط��ارق العلي من الفنان��ة حياة الفهد 
خ��الل 24 �س��اعة، حي��ث �س��بق اأن ق��ال "اأ�س��تاذة حياة 
الفه��د له��ا كل التقدير والح��رتام، ول ميكن يف يوم من 
الأي��ام اأغلط عليها، له��ا كل التقدير واملحبة، ب�ص ابعدوا 
هالفنت عنها". ي�س��ار اإىل اأن طارق العلي هدد مبحا�سبة 
امل�س��يئني اإليه على مواقع التوا�س��ل الإجتماعي، بينما 

رفعت الفنانة حياة الفهد دعوى عليه.

انتهت املمثلة  هنا الزاهد  من ت�سوير كافة م�ساهدها يف م�سل�سل " اأيوب " مع املمثل م�سطفى �سعبان واملعرو�ص خالل �سهر رم�سان اجلاري على �سا�سة 
قناة احلياة ويحقق جناحًا كبريا يف دراما هذا العام، والذي تقدم فيه دور فتاة من مكان �سعبي للمرة الأوىل يف م�سوراها.

  افتقدت ال�س��ينما العاملية وعوامل الأمني�س��ن اليابانية 
اأح��د اأعظ��م واأب��رز خمرج��ي اأف��الم الأمني�س��ن اأي�س��او 
تاكاهاتا الذي تويف عن �س��ن الثالثة والثمانني مبر�ص 
ال�رشطان بعد م�س��رية حافلة جداً بداأت منذ اخلم�سينات 
امليالدي��ة روائي��ًا ث��م �س��داقته الطويل��ة م��ع املخ��رج 
الياب��اين الأبرز هياو ميازاكي والت��ي اأثمرت عالقتهما 
املقرب��ة ع��ن اإن�س��اء ا�س��تديو »غيبل��ي« ال�س��هري بتقدمي 
ع��دد من روائع اأفالم الأمني�س��ن اليابانية والتي حققت 
جناحات وجوائز عاملية كثرية وحظيت ب�سهرة وا�سعة. 
والت��ي كان��ت »دي��زين« قد ح�س��لت على حق��وق توزيع 
ما ينتجه ال�س��تديو. حاليًا حتظ��ى اليابان بالعديد من 

املخرجني ال�سباب واملخ�رشمني لأفالم الأمني�سن.

بغداد

45      30 
 

ALJOURNAL
االأراء واملقاالت تعرب عن راأي كتابها وال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

journaliraq.com

إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يوسف على أبواب الطالق 

قيس الشيخ : "الهيبة" ال 
تعجبني

نور الشيخ لم تخطئ في أول 
تجاربها التمثيلية 

ريتشارد غير: أنا أسعد رجل في الكون

 : اختفاء مسلسل خالي من 
النكد 

 اأعلن��ت املمثل��ة التون�س��ّية املقيمة يف م�رش �س��ناء يو�س��ف، اأّنها على 
اأبواب النف�س��ال عن زوجه��ا املنتج امل�رشّي عم��رو مكني. ومل تبنّي 
�سبب النف�سال واإمّنا فهم من حديثها اأّنها تعي�ص مبفردها يف �سّقتها 
مع ابنها يا�س��ني) 3�س��نوات( واأّنها على اأبواب الّط��الق. وتعليقًا على 
الّتهم��ة الّت��ي وّجهته��ا لها خادمته��ا با�س��تدراجها واغت�س��ابها من 
�س��اب داخل �س��ّقة مدي��رة اأعمالها يف منطقة رو�س��ة زاي��د بالقاهرة، 
قال��ت اإنه اّته��ام غري منطقي مكّررة اأنها م�س��دومة، موؤّكدة اأّنها اأدلت 
باأقوالها للنيابة واأنها الآن ل تعّد مّتهمة ح�س��ب قولها. وعن �سوؤال اإذا 
ما كانت هناك عالقة بني التهمة وبني ق�س��ّية النف�س��ال عن زوجها 
اأجابت �س��ناء يو�س��ف :"ل اأعرف ..اهلل اأعلم ..ل اأ�س��تطيع قول اأّي �س��يء 
فالّتحقيقات هي الّتي �ستظهر ان كانت هناك عالقة ام ل ،مرّددة:" اأنا 
مظلوم��ة واملهم اأن يرجع يل حّقي من اأّي اأحد ظلمني، وكّل هّمي الآن 

ان تظهر براءتي" م�سيفة:" ح�سبي اهلل وتعم الوكيل" 

  تعد الفنانة نيللي كرمي فر�سًا رابحًا يف كل دراما رم�سانية تقدمها، 
وخري برهان ح�سولها على املركز الأول يف ال�ستفتاءات الرم�سانية 
خالل ال�سنوات املا�سية، ويف رم�سان احلايل تطل علينا بوجهني من 
خالل م�سل�سلها »اختفاء« الذي ي�ساركها بطولته الفنان ه�سام �سليم.

وتق��ول  ك��رمي : »اأظه��ر ب�سخ�س��يتني تنتمي��ان لع�رشي��ن خمتلف��ني، 
هم��ا: »ن�س��يمة« التي تعي�ص ب��ني عامي 1968 و1969، و�سخ�س��ية 
»فري��دة« التي ت��دور اأحداثه��ا يف عامي 2017 و2018، و�س��حيح 
اأن ال�سخ�س��يتني خمتلفت��ان لكنهم��ا حتم��الن نف���ص ال�س��به بينهما. 
والعم��ل ه��ذا العام يخل��و من النك��د والكاآبة، بل يعتمد يف تفا�س��يله 
على الإثارة والت�س��ويق اإىل حد كبري«.  وا�س��افت: »م�سل�سل »اختفاء« 
بالن�س��بة اإيّل جتربة جديدة تختلف عما قدمته �س��ابقًا، فبعد ال�سجون 
والإدمان التي قدمتها يف م�سل�سلي »�سجن الن�ساء« و»حتت ال�سيطرة«، 

قررت اأن اأجته اإىل الت�سويق.

 ع��رّب املمث��ل ال�س��وري قي���ص ال�س��يخ جني��ب ع��ن راأي��ه 
ب�رشاحة باملمثلني عابد فهد يف م�سل�س��ل "طريق" وتيم 
ح�س��ن يف اجلزء الثاين من م�سل�س��ل "الهيب��ة"، والعمالن 
يعر�س��ان يف املو�سم الرم�ساين احلايل.  قي�ص اأثنى على 
الأداء الرائ��ع ل��� تيم وعابد كممثل��ني ولكن مل يخف عدم 
اإعجابه مبو�سوع م�سل�سل "الهيبة العودة"، كما اأ�سار اإىل 
اأن عابد فهد يلعب يف منطقة جديدة يف م�سل�سل "طريق" 
وق��ال قي�ص ال�س��يخ جنيب الذي يتقا�س��م بطولة م�سل�س��ل 
"جولي��ا" الكومي��دي م��ع ماغ��ي بو غ�س��ن" ع��ن عابد 
فهد وتيم ح�س��ن:"هما ممثالن لديهم��ا تاريخهما الفني 
وقدم��ا الكث��ري م��ن الأعمال والبط��ولت الكب��رية، ولكن 
بالن�س��بة اإيّل فاإن مو�سوع م�سل�س��ل "الهيبة" ل يجذبني 
كم�س��اهد لأنن��ا �س��بعنا عنفًا ودم��ًا يف الب��الد العربية، 
ويجب اأن نبتعد عن هذه املوا�س��يع. تيم كممثل "�ساطر" 
ول ميك��ن اأن يختلف اإثنان اأنه �س��اطر وموهوب ويعطي 
كل �سخ�س��ية حقه��ا. اأما عابد فهد فه��و يلعب يف منطقة 
جدي��دة ولكنن ل ميكنن��ي اأن اأحكم على م�سل�س��له لأنني 
مل اأ�س��اهد �س��وى حلقات قليلة منه ويجب اأن تتنظر لكي 
نرى تطورات ال�سخ�س��ية ي�س��ار اإىل اأن م�سل�س��ل "جوليا" 
يف  وي�س��ارك   2018 الرم�س��اين  املو�س��م  يف  يعر���ص 
بطولته اإىل جانب قي�ص ال�س��يخ جنيب وماغي بو غ�س��ن، 
تقال �س��معون وليليا اأطر�ص، جي�سي عبده وو�سام �سباغ، 
وه��و م��ن كتابة مازن ط��ه واإخراج اإيل��ي حبيب، وتغني 
�س��ارته الفنانة نان�س��ي عجرم، وهي اأغني��ة بعنوان "عم 
بتغري" من كلمات ال�س��اعر اأحمد ما�س��ي واأحلان الفنان 

زياد برجي 

  اإبنة امللحن والفنان خالد ال�س��يخ “نور” التي مل ترث 
ع��ن والده��ا موهب��ة الغن��اء٬ لكّنها �س��ارت عل��ى دربه 
و�س��عدت عل��ى �س��ّلم النجاح درج��ة درجة حت��ى بات 
ا�س��مها يلمع على ال�سا�س��ات ويف الربامج وامل�سل�سالت. 
نور خالد ال�سيخ اإبنة واحد من اأهم املطربني اخلليجيني 
�سّقت طريقها بنف�سها ومل تت�سّلح ب�سهرة مكت�سبة م�سبقًا 
م��ن ا�س��م والدها ب��ل عملت جاه��دة لتحقي��ق طموحها 

الذاتي. 
و جترب��ة "نور"ا�س��تثنائية ٬ حيث دخلت جمال التمثيل 
للم��رة الأوىل يف م�سل�س��ل “اخلطايا الع�رش” ووقفت اإىل 
جان��ب نخب��ة من اأمل��ع جن��وم الدراما الرم�س��انية هذا 
العام. بفر�س��ة ذهبية ا�س��تغلتها  ٬ لتخلع ثوب املذيعة 
اجلامدة وتبّدل �سخ�سيتها اخلجولة الهادئة التي عرفت 
به��ا٬ وتتقم���ص �سخ�س��ية “بثني��ة” الفتاة الع�س��بية٬ 
والقوية واجلريئة التي ل ي�س��تطيع اأحد اإ�س��كاتها٬ فهي 
تاأخذ حقها بيدها ول ت�ست�س��لم ب�س��هولة. واجلدير ذكره 
هن��ا اأن نور وافقت على خو�ص جترب��ة التمثيل بعد اأن 
قيل لها اأن دورها �س��يكون م�س��ابهًا لعملها يف الواقع٬ 
حيث �س��تطّل بدور مقدمة برنامج يف امل�سل�س��ل٬ لكنها 
تفاج��اأت باأن��ه اأ�س��دي اإليه��ا دور اآخ��ر فيم��ا بعد٬ مما 
اأربكه��ا كث��ريا٬ً لكنها جنح��ت يف فهم ال�سخ�س��ية التي 
�س��توؤديها واأغرمت بها٬ واأ�س��بحت ترى اأن �سخ�سيتها 
يف احلي��اة الواقعي��ة �س��عيفة ج��داً مقارنًة ب�سخ�س��ية 

“بثينة” يف امل�سل�سل. 

تتبدى وا�س��حة القراءة ال�س�س��يوثقافية يف الن�ص الروائي)�سبح 
ن�س��في(للروئي حممد خ�سري �س��لطان من خالل ت�سفح وتاأويل 
الوقائ��ع �سيا�س��يا وتاريخي��ا واجتماعي��ا.. ور�س��د احل��راكات 
الجتماعية ومتثالتها يف النفالتات والنتقالت الطبقية وفق 

الظروف والتطورات الجتماعية والقت�سادية.
وقد ا�س��ار الكاتب اىل ان روايته ت�س��عى لن لن )تن�سوي �سمن 
حقل رواية الفكار(، فهناك ثالثة مرويات كما ي�س��ميها املوؤلف 
)الوىل متث��ل الن�س��خة الرعوي��ة ال�س��امرة والثاني��ة تندرج يف 
�س��ياقات التح��ول احلدي��ث والثالث��ة كان��ت احل�س��يلة الرمزية 
ل�س��قاءاتهما ع��رب التاري��خ( فه��ي رحل��ة �سي�س��يولوجي تر�س��د 
منظوم��ة القيم الجتماعية احلاكمة لت�س��ع فوا�س��ل وا�س��حة 
بني ال�سحراء والريف، رمبا يتجلى الفرق بوجود املاء الذي يعد 
عامل ا�س��تقرار، فتتحول اخليمة امل�سنوعة من ال�سعر او ال�سوف 
اىل كوخ او �رشيفة م�س��نوعة من الق�س��ب والربدي. رمبا يكون 
الك��وخ وال�رشيفة اكرث ثبات��ا واقل قلقا من اخليم��ة، لكن العدة 
العقلي��ة والقيمي��ة والط��ر املرجعي��ة لتختل��ف بني ه��ذا وذاك 
)البدوي والريفي(، رمبا تتهذب او تت�سذب بع�ص ال�سلوكيات عند 
البدوي حني ي�سبح قرويا ريفيا، ومنها ر�ساه وقبوله مبمار�سة 
العمل اليدوي )الزراعة( وقد يكت�سب بع�ص اللني والطراوة بعيدا 
عن ال�س��طراب الذي يعي�س��ه وهو يواجه ال�س��حراء وجماهيلها 
وحتدياته��ا. ا�س��ارات كث��رية اىل اهمية املاء والنه��ر يف ثنائية 
عك�س��ية م��ع كل ماهو �س��حراوي ب��دوي. اذ لجتتمع ال�س��حراء 
باملاء... وح�س��ة ال�س��حراء وعدم ا�س��تقرار احلياة فيه��ا يقابلها 
ا�س��تقرار احلياة على النهر وقرب م�س��ادر امل��اء.. )وجعلنا من 
املاء كل �سئ حي( فقرب املاء تقام املدن واحلوا�رش فهو عامل 

ا�ستقرار وتوطن.
�رشاع القيم

ظل الريف هو خط ال�س��د الول امام زفري ال�س��حراء وهجماتها 
القيمية وال�سلوكية، وهو ماعانته املدينة وهي تتلقى الهجمتني 

الريفي��ة والبدوي��ة الت��ي ق��د تتعاظ��م احيان��ا لتفر���ص قيمه��ا 
وثقافته��ا ومرجعياته��ا على امل��دن واحلوا���رش. وهنا لميكن 
جتاه��ل او التغاف��ل عن الكراهي��ة امل�س��تحكمة واملتبادلة التي 
تتجل��ى يف العالقة ب��ني الريف واملدينة او ال�س��حراء واملدينة، 

كراهية قيم ورف�ص لهذه القيم.
وه��ذا ماي��راه املوؤل��ف وه��و يتاب��ع ابن��اء حوري��ة امل��اء الذين 
يحملون عط�س��هم ال�س��حراوي و�س��يفهم املعقوف وقي��م البداوة 
الت��ي مل تغ��ادر خميلتهم وعقولهم البدوي��ة.. )كان العقب الكبري 
لآل فال��ح يعي�ص يف ال��رباري.. وياكل ماتاكل��ه الطري والدواب.. 
وكان يخ��رب اوكار وحف��ر ال�س��يد.. وينتزع الطرائ��د من براثن 

ال�سيادين(
ير�س��د الروائ��ي ���رشاع الن�س��ان يف مواجه��ة ق�س��وة الطبيعة 
وحتدياته��ا )توحي مبا ليقبل ال�س��ك بانني ام��ام خزين عدائي 
حل��روب وا�س��طرابات م��ا ان ت�س��ع الواح��دة اوزاره��ا حت��ى 
تنع��ب الخ��رى مثل طائ��ر يهم بالط��ريان ناعبا و�س��ط اخلراب(
فم��رة انتزع هذا املل��ك هيمنتة �س��ديدة ازاحتهم واخرى ق�س��وة 
ال�س��حراء وفجائعه��ا وحتدياته��ا. ال فال��ح لديه��م خزي��ن من 

ال�س��تبداد ال�س��حراوي والريفي وق�سوتهما)ي�س��تح�رش ال فالح 
البدل ال�س��ائع والتالف مل�ستبد اآخر(لنهم بدو ل ير�سيهم امللك 
امل�س��جل لنه حم��دود بل يغريهم امللك امل�س��اع غ��ري املحدود) 
فالب��دوي يعي�ص من غ��زو الغرباء ،فان اأع��وزه الغرباء فالأخوة 
ل عا�س��م لهم من الغزو (. )بع�ص ال فالح، �ساأم احلقول اجلديدة 
وغ��ادر ار���ص الغراف عائ��دا اىل البادي��ة وال�س��يد يف املراعي 
الربي��ة... ولكنه��م مل يلبثوا كثريا وف�س��لوا ف�س��ال ذريعا اىل احلد 
ال��ذي اطلق عليهم لقب ال فويلح ت�س��غريا لهم ���ص 64 ( يتابع 
الروائي حممد خ�س��ري �س��لطان يف حتليله ال�س�س��يوثقايف رحلة 
)ال فالح(من الريف اىل املدينة وحمولة ال�سحراء، بيت ال فالح 
القريب من ال�س��ارع الهندي)و�سط �رشاب الروؤيا و�سحوب الذاكرة 
يتبدى بيت ال فالح مرة كخيمة يف مهب ريح مزجمرة.. �س��ائال 
مث��ل قب�س��ة رمل واخرى كحزمات كثيفة �س��ديدة التما�س��ك من 

الق�سب تنهد يف املاء ( .
تر�س��د الرواي��ة القي��م الجتماعي��ة التي مت�س��ك بتالبي��ب الفرد 
وعقل��ه، وعدم ال�س��تقرار يتوط��ن النفو�ص والعقول امل�س��طربة 
القلقة امل�ستنفرة دائما وابدا )مل يقيموا احلد الفا�سل بني الرحيل 
والقام��ة، فكان��ت القوافل مثل يطق��ات اجلنود جاه��زة للتنقل 
دوم��ا، ظاهرها البحث ع��ن الكالأ وباطنها اله��روب من مغازي 
الخرين ال�س��د باأ�س��ا  ( جهوزية دائمة لعدم ال�ستقرار والتنقل، 
او ال�س��تعداد لل�رشاع وللحرب. )يطفو عل��ى الطمى او يغيب مع 
الرمل والريح  (.. تهديد ال�س��حراء.. تهديد الفي�سان... احلنني اىل 
امل�ساعية، بدوى تتقاذفه الرمال املخيفة يف حركتها وغ�سبها، 
وقروي تتناو�س��ه في�سانات دجلة والفرات غ�سبها الف�سلي. كل 
ه��ذا جعلهم )اي مار يف ديارهم، اذا مل يكن جائعا او تائها فهو 
عدو  (ي�س��رتون املدينة لقاء بيع الري��ف كله �ص 107 لكنهم ل 
يتنازل��ون عن روحه��م وعدتهم البدوية، التي لي�س��تطيعون لها 
فراقا. حتى حني يقول)هكذا انتقلنا من احلقول اىل امل�س��انع... 
م��ن التدج��ني اىل التعدي��ن ���ص 107( مل تك��ن هن��اك انتقال��ه 
حقيقي��ة من التدجني اىل التعدي��ن بل هو ادعاء بقى عائما على 

ال�سطح مل يرت�سخ قيميا.

  يبدو اأّن النجم العاملي ريت�س��ارد غري ي�س��تمتع كثرًيا بحياته، بعد اأن 
تزوج للمرة الثالثة ال�س��هر املن�رشم، اإذ قال يف مقابلة له 

مع جملة "Hello"، اأنا اأ�سعد رجل يف الكون.
وع��ن �س��بب هذه ال�س��عادة التي ي�س��عر به��ا، قال 

النج��م :"اأن��ا مت��زوج من ام��راأة جميل��ة ذكية 
وح�سا�س��ة، ملتزمة مب�س��اعدة النا�ص ومرحة، 
و�س��بورة تتقن امل�ساحمة، اإ�سافة اإىل كونها 
طباخ��ة ماه��رة وحت���رشّ األ��ّذ ال�س��لطات يف 
الع��امل". وتاب��ع :" األيخان��درا حت��ب التاأمل، 

هي نباتية واأم عظيمة، لديها مل�س��ة مالئكية، 
��ا من اإ�سبانيا اأر�ص امللوك وامللكات،  وهي اأي�سً

م��ن �رشفانت���ص وبوني��ل، ل ميك��ن احل�س��ول على 
اأف�س��ل من ذل��ك". وكان ريت�س��ارد غري،البالغ من العمر 

68 عاًما، قد تزوج حبيبته الإ�س��بانية األيخاندرا �سيلفا البالغة 

م��ن العم��ر 35 عاًم��ا يف �س��هر ني�س��ان/اأبريل املن���رشم، بع��د عالقة 
ا�س��تمرت لأك��رث من 3 اأع��وام، واأقيم حف��ل الزفاف يف 6 
اأيار/ماي��و، وبح�س��ور الأه��ل والأ�س��دقاء، حي��ث 
متي��ز احلفل بطابع��ه الهندي، اإذ و�س��ل العري�ص 
وعرو�س��ته يف "توك ت��وك". و�س��بق للنجم اأن 
تزوج �س��ابًقا من عار�س��ة الأزي��اء العاملية 
 ، Cindy Crawford س��يندي كروف��رد�
حيث ا�ستمر زواجه ملدة 4 اأعوام بني عامي 
1991 و1995، وم��ن ث��م تزوج عار�س��ة 
Carey Lo w  الأزياء العاملية كاري لويل
ell ملدة 14 عاًما بني عامي 2002 و2016، 
وعلى ذلك فزواجه من األيخاندرا �سيلفا هو الزواج 
الثال��ث له، فيما هو الزواج الثاين لها، اإذ اإّن لديها طفاًل 

من زوجها ال�سابق، يبلغ من العمر 5 اأعوام. 

قراءة سسيوثقافية في رواية "شبح نصفي" سناء نيلي 
كريم
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