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ـصـري مـحـمـد حـمـاقي حـفال احـيـا الـفـنـان ا
غنـائيـا في التـجمع اخلـامس والذي اقيم عن
اجنـــازات الــــدولـــة وذلك فـي اولى احلـــفالت
الـتي يـحـيـيـهـا عـقب أجـرائه عـمـلـيـة جـراحـيـة
دقـــيــــقـــة فـي قـــدمـه وتـــركــــيب شـــريــــحـــة و٦
شاهير على مسـامير.وحرص عدد كبير من ا
جـرد صعود حماقي شـاركة في احلفل و ا
سرح غنى أغـنية  (نفسي أبقى على خـشبة ا
جنـبه ) لتـتعـالى صيـحات وهـتافـات اإلعجاب
ن رددوا سـالمـــــتـك يـــــا حـــــمـــــاقـي. ووجه
حمـاقي حتيـة للـحاضـرين قائال (احلـقيـقة انا
مـش في احـسن حـاالتـي لـكن مـا كــنش يـنـفع
اتــأخــر عـــلــيــكـم في مــنــاســـبــة عن اجنــازات
الـــدولــة) وأحـــيــا احلـــفل وهـــو جــالـس عــلى
ـسـرح. وتـألق حـمـاقي كـرسى عــلى خـشـبـة ا
بعـدد كبير من اغـاني ألبومه اجلديـد منها كل
من يـــوم مـن ده  يـــزلـــزل   صـــور  لــــيـــلي 
راضـيــني ويــا سـتــار والــعـمل ايه.. الـبــدايــة 
بــــاإلضـــافــــة إلـى مـــا بـالش وعـــدد اخــــر من
اغــانــيــاته الـــشــهــيــرة.  واســتــعــرض احلــفل
إجنازات الـدولة التي  تنفيذها خالل الفترة
اضـيـة من خالل فـيـلم تـسـجـيلـي  عرضه ا
قـام حـالـيـا إلى جـانب تـكر خالل احلـفل ا

عدد من الفنان عن مجمل أعمالهم.

( إحلق قـبـل يـشـطـبــوه)  ( الـنـجـمه "...." تــعـتـرف بـأنــهـا وقـعت في غـرام
رجـلـ في آن واحد). عـنـوان آخر عـريض : (الـع بـالـع والـسن بـالسن

والبادي أظلم )!
طرب الصاعد  (كـنت أخونه ألنه ثبت لي بالدليل القاطـع إنه يخونني) ! (ا
: فـوجئت ان  300مـليون مـشاهـد تداولوا أغـنيتي )!  (الـنجمـة (....) تنوي

( ياساتر .. وهذه التي اعرفها حتب احلياة موت )! االنتحار !!)
 في الـتسجيل : طـرح عليها احملـاور اجلريء السؤال : صفـنت  تلعثمت 
حـاولت ان جتد عبارة موفقة  ثم أردفت : في حـاالت الواحد يتمنى ( يشك

هدومه )!!
 على اليوتيوب تصبح احلبة قبة . وليس كبة !

 ترى لو مر يوم بال شائعة  سيشعر مارك ابو الفيس بوكس باحليرة .
 هل سـتصـلنا رسـائل تهديـد بوقف حـسابنـا ان لم نحـدث ونرسل لكن من
النـعرفه رسائل نصـيه  نصدقهـا ثم ينفيـها هو  ويتـبرأ منهـا ويرمي اللوم

على العا العربي واالسالمي !!
 مـشـهـد مـسـتل من مـحـكـمـة فـيه يـسـأل القـاضي : ايـه اللـي خالك يـابنـتي
تـشـربي الـقـهـوة مـعـاه في شـقـة  في  الـدور الـعـاشر وانـت عارفـه انو دي

مش خلوه شرعية ?
زوج باالنـكسار : اخلاين الغـشاش قال لي : ح تشوفي  هي تـرد بحزم  

من فوق ( حتة فيو) منظر محصلش !! 
ـقـدم بـاحلقـيـبـة  النـسـائـية النه يـتـطاول  هـنـاك جنمـات وكـويـكبـات يـرم ا

منوع  يسأل عن اشياء ان تبد لهن  تسؤهن ! فيوغل في ا
ـقـدم  وهي من قــبل قـد تـفـرجت عــلى من وقـعن من قـبـل  في بـراثن هـذا ا

تابعة !  شاهدة وا ا حققت ردودهن ارقاما فلكية من اعداد ا ور
ضميري الشخصي الذي يطلع على كل ما أكتب يقول لي :

اللةَ والصُّدودَ وخانَ حُبّي   كما تقول ام كلثوم  : أ أنت  الذي بدأ ا
فإذا دعوتَ اليومَ قلبي للتصافي ال لن يُلبي.. 

الم تـكن تـفتح الـنـار على ضـيـوفك وتدخل عـلـيهم عـقـر دارهم ? قلت : وهم
اليأبهون !!

 بل هم من يود االعتراف فيخرجون  من عندي وهو خفاف  كالنسمة يرتد
 بهم العمر عشر سن الى الوراء !

 يوما ما قال خضير هادي : عريان يقلدني فضجت الدنيا . 
 وقـصده من ذلك : انه ح ظهر مع مأمون النطاح في السواحل التركية 

وسيقى ..! وكانا يلقيان الشعر على ايقاع ا
  لـكني الازعم زعم خضير  فقط علي ان اضيف شيئا وهو ان اجلرأة فن
مـثل سالح الـشـيش  هـنـاك مـناطـق اليصح طـعـنـهـا .. ذات مـرة شـكا الي
ـربع ( يقصـد البيت ): ضـيف جملـة اضطهـادات يعـانيهـا في الدائرة في ا

أوالدي يــقـولــون لي : إفــعل التــفـعل .االفــضل أن تــبـقى
(مـــعــطل ) .. فـــاقـــول له : هل دخـــلــوا عـــلــيك االرض
احلـرام .. يـصمت ثم يـوميء بـرأسه وعيـناه تـقوالن :

نعم !
هـكـذا تـرفع لـيس لـنـا فـرع في أي مـنـطـقـة أخرى ! 

طاعم الفتات على واجهاتها ..  ا

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكـــــاالت - ردت
مـثلة ريس ويـذرسبون(  42عامًا ) على ا
شــائـعــات حـمــلـهـا بــطـريــقـة طــريـفـة
ــســألــة إلنــهــاء اجلــدل حــول هــذه ا
مثلة  أن مجلة وذلك بعدما رصدت ا
زعـمت أنـهـا وجـنــيـفـر جـارنـر كـانـتـا
تنتظران أطفاالً ومن هنا تأكدت أنه
البـد من الــرد بــسـرعــة ولـكن بــشـكل

لطيف.
ونـشـرت ويـذسـبـون عـبـر حـسـابـها
اخلـاص عـلى أحـد مـواقع الـتواصل
اإلجـتــمـاعي صــورة لـغالف اجملــلـة
وعلقت علـيها(يا جيـنيفر جارنر هل
ـكـنـنا تـربـيـة أطـفـالـنـا الـوهـمـي

معًا?). 
من نـاحيـة أخرى تـفاعل الـكثـير من

شاهير للنجمت حيث كتبت األصدقاء ا
سـارة مـيــشـيل غـيـلـر قــائـلـة(ان مـجـالـسـة

األطفال مهمة خيالية).
عـلى صـعيـد آخـر  ظهـرت لـقطـات صـادمة
لـلـنـجـمـة بـاريس جـاكـسـون وهي تـصـرخ
بشكل هسـتيري أثناء تـوجهها إلى حانة
في لـــويـــازيـــانـــا الى جـــانب صـــديـــقـــهــا
غـابريـيل بعـد شهـرين من تلـقيـها العالج

في مركز إعادة التأهيل.
واشار موقع الفن ( ان جاكسون شوهدت
في أحــد شــوارع لــويــازيـانــا الى جــانب
صـديـقـهـا غـارييل وهـمـا يـصـرخـان بوجه
بــعــضــهــمــا الــبــعض حــيث يُــعــتــقــد أن
الـــشــجـــار كـــان حــول اخملـــدرات وكــانت
بـاريس تـشرب الـكـحـول وتدخن سـيـجارة
مــخـــدرات وأخــذ صــديــقــهــا يــصــرخ في
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وجـهت الـفـنـانـة الـسـوريـة أصـالـة رسـالـة الى
الـفـنـان السـعـودي عـبـد اجملـيد عـبـد الـله عـبر
حسـابـها اخلـاص عـلى أحد مـواقع الـتواصل
اإلجـتماعي حـيث اشارت الى ان عـبد الله ال
يوجـد مثـيل له ال بالـفن وال بالـشهـامة والـكرم
والـثــقـافـة واألخالق ودعت بـأن يـحـفـظه الـله
وكتـبت أصـالة الـتـالي: (عبـد اجملـيد عـبـد الله
مـالـه شـبــيه ومــاله مـثــيل مــو بسّ بــالـفنّ  بل
بـالـشـهـامـة والـكـرم والـثـقـافـة واألخالق  الـله
ـتّع الـدنيي بـوجـوده الـلهم يـحـفـظه ويخـلّـيه و
).وانـهــالت الـتــعـلــيـقــات من قـبل مــحـبي آمـ
ومـتـابـعي أصـالــة عـلى مـا كـتـبت حـيث أثـنـوا

على كالمها وعلى فن ورقي عبد الله.
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وكيل وزارة الـعمل والشؤون االجـتماعـية العـراقية االقدم
تـرأس وفــد الـوزارة في الـدورة  16من مـعـرض ومــؤتـمـر
دبي الـــدولي لالغـــاثــة والــتـــطــويـــر الــذي عــقـــد في دولــة

االمارات العربية.
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الــروائـيــة الــفــلــسـطــيــنــيــة وقـعت
روايتـها (ال تـشبه ذاتهـا) بجـلسة
ـــــاضي في اقــــيــــمـت االثــــنــــ ا
ـؤسـسـة عـبد ـنـتـدى الـثـقـافي  ا

احلميد شومان في عمان.
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الــشـاعــر الــعـراقي صــدرت له عن دار االداب لــلــطـبــاعـة
والـنشـر والـتـوزيع مجـمـوعـة شعـريـة بعـنـوان (عـزف على
توسط. اوتار الصمت) تقع في  130صفحة من القطع ا
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ـنــصب نــقــيب الــصـحــفــيـ ــصــري فــاز  الــصــحـفي ا
ـصريـ في انـتخـابات الـتجـديـد النـصفي الـتي اجريت ا
ويـرأس رشوان حاليا الهيـئة العامة لالستعالمات مؤخرا

التابعة لرئاسة اجلمهورية.
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الـشـاعـرة الـعـراقيـة ضـيـفـتـهـا رابطـة اجملـالس الـبـغـدادية
الـثـقـافـيـة  في جـلـسـة لـلـحـديث عن مـسـيـرتـهـا الـشـعـريـة

اذج من أشعارها. وإجنازاتها مع القاء 
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غـربي فاز بجـائزة الـشيخ زايد لـلكـتاب في فرع االديب ا
اآلداب عن كــتـاب الــسـيــرة الـذاتـيــة (الـذات بــ الـوجـود
ـركـز الثـقـافي لـلـكتـاب والـنـشر واإليـجاد) الـصـادر عن ا

والتوزيع في 2018
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ي االردني قــــدم قـــراءة فـي كـــتــــاب د. غـــســـان االكــــاد
عـبـداخلـالق(الـغابـة واألشـجـار- قـضـايا فـي الفن واألدب

. والنقد) بدعوة من جمعية النقاد االردني
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ــســلـــسل االجــتـــمــاعي ــمــثـل الــعــراقـي يــشــارك فـي ا ا
الــكــومـيــدي (الـعــرضــحـاجلـي) تـألــيف فــالح الـعــبــد الـله
وإخــراج جــمـال عــبــد جــاسم والــذي يــعــرض في شــهـر

قبل. رمضان ا

وجــهــهـا وهي مــنـهــارة بــالـبــكـاء وتــقـول
بإنفعـال ال تلمسني). لـكن سرعان ما نفت
باريس هذه اإلداعاءات عبر حسابها على
أحـد مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي حـيث
غردت إنها مجرد إعادة تمثيل مشاهد من
فيـلم )ذا كالـيفورنـز) وقالت (لـقد قمـنا أنا
وغابرييل بتـمثيل مقطع درامي حزين من
الـــفـــيــلـم خالل إلـــتــقـــاط هـــذه الـــصــور)
وأضـافت (حـتى لـو كـنت أدخن فـأنـا أملك
نــزعـــة أخالقــيــة في داخـــلي مــثل والــدي
تــمـامــاً). وصــرّحت ابــنـة الــرّاحل مــايـكل
جـاكسـون (بـأنهـا أخـذت استـراحة من كل
شيء من حــــولــــهـــا ســــواء من الــــعـــمل
ومــواقع الــتــواصل اإلجــتـمــاعي قــبل أن
تكـشف عن مشـاركتـها في عـمل غنائي مع

غابرييل).
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وقــــالت الـــشـــركــــة (إنـــهـــا في ذلك
الـوقـت لم تـكـن تـعــلم بــشـأن فــيـلم
(اخلـروج من نـيـفـرالنـد) الـوثـائـقي
الـذي يـقـول فـيه رجالن بـالـغـان إن

{ بـــــاريـس - وكـــــاالت -
سـحبت دار لـويس فـيـتون
نتجات الفرنسية لألزياء ا
الـــتي تــــســـتـــلـــهـم مـــايـــكل
جـاكـسـون من مجـمـوعـتـها
ـالبس الــرجــال اخلــاصـة
بـصيف  2019بعـد عرض
فــــيـــلـم وثــــائــــقي يــــزعم
حتـــــرش جنـم الـــــبــــوب
الـــــراحل جـــــنـــــســـــيــــا

بأطفال.
وعُرضت الـتشـكيـلة في
كانون الثاني في أسبوع
ـقرر بـاريس لألزيـاء ومن ا
ـــتـــاجـــر في أن تُـــطـــرح فـي ا

حزيران.
 لكن متحدثة باسم لويس فيتون
ـنـتـجـات الـتي قـالـت (إن ا
تـستـلهـم جاكـسون لن

تطرح للبيع).

جـاكـســون حتـرش بـهـمــا جـنـسـيـا
حـ كـانا صـغـيرين). وقـال مـايكل
بـروك الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـشـركـة
ــزاعم لـــويس فــيـــتــون (نـــرى أن ا

الـــواردة في الـــفـــيـــلم الـــوثـــائـــقي
مــزعــجــة لــلــغــايــة) مــضــيــفـا (أن
الشركـة ملتزمـة تماما بـدعم قضية

حماية األطفال).

 كن حــكـــيــمــاً خالل اســتــمـــاعك آلراء اآلخــرين.يــوم
السعد االربعاء.

qL(«

ال تــســـمح لــآلخــريـن أن بــالــتــدخل فـي مــشــكالتك
. الشخصية. يوم السعد االثن

Ê«eO*«

ــزيــد من  تـــتــعــرف عـــلى صــديق جـــديــد حتـــرز ا
ادية.  كاسب ا ا

—u¦ «

 الـسفـر والهـوايات اإلبـداعيـة يحوزون عـلى جانب
كبير من اهتماماتك.

»dIF «

تـرغب أن تقضي وقـتاً من الراحـة تقوم فـيه ببعض
األنشطة اإلبداعية. 

¡«“u'«

ادية إذا قضيت كاسب ا زيد من ا كنك إحراز ا  
وقتاً إضافياً في العمل. 

”uI «

تـــســـحـــر من تـــقـــابـــله بـــتـــصـــرفـــاتك ونـــظـــراتك
تحضرةيوم السعد الثالثاء.  ا

ÊUÞd «

ــسـاعــدة زمالءك الـذين تــسـتــطـيع أن تــسـتــعـ 
يؤمنون بأفكارك.رقم احلظ.5

Íb'«

ــا تــتـحــمـلـه إمـكــانـاتك  يــكـلــفك األطــفـال أكــثـر 
الية.رقم احلظ .9 ا

bÝô«

شـريك حياتك في حاجـة إلى االهتمام ويـشعر بعدم
األمان عندما تكون بعيداً. 

Ë«b «

 قد يشعر من حتبه بتجاهلك ورفضك له. اهتمامك
ومساندتك مهمان.

¡«—cF «

عليك بعمل شيء مليء بالنشاط مع أصدقائك.يوم
السعد االحد.

 u(«
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تــتــواصل انــشـطــة دائــرة الــسـيــنــمـا
ـسرحي  ـشهـد ا ـسـرح لـتفـعـيل ا وا
وحــرصت عـلى تـسـلــيط الـضـوء عـلى
مسـرح احملـافـظـات لـيـقـدمـو اعـمـالهم
ــسـرحــيـة عـلـى مـســارح الـعــاصـمـة ا
بغداد  ووجهت مؤخرا الدعوة لفرقة
هـوار من كـركوك لـعـرض مسـرحـيتـها
سرح (الكراسي ) عـلى قاعة منـتدى ا
ـــســــرحـــيـــة من تــــالـــيف يـــوجـــ وا
يـونـسـكـو وسـيـنـاريـو واخـراج جنـاة
جنم الــــــذي قــــــال لـ ( الــــــزمـــــان ) ان
(احــداث الـــكــراسـي تــدور حــول زوج
عجـوز وزوجته يعـيشان وحـدهما في
جــزيـرة نــائـيــة والــزوج يـحــلم طـوال

uJ ½u¹ 5łuO  ÎUB½ ÂÒbIð WO u dJ « —«u¼ W d
الــوقـت ان  يــوصل رســالــة عــظــيــمــة
ــعــانــيــهــا النــقــاذ الــبــشــريــة  امـا
الـزوجة تـمـضي طوال الـوقت مـتامـلة
االحـداث الـتي مـرت بـهـا لـذا يـتـوجب
عليها هي وزوجهـا ان ينظما صفوف
الـكـراسي السـتـقـبـال احلـضـور داع
كل فرد الى شغل كـرسي من الكراسي
وحـ يـكتـمل احلـضور من اجلـمـهور
يـتب لـها ان الـرسالـة العـظيـمة التي
اراد الـزوج ايــصـالــهــا الى جـمــهـوره
ومـنـها الى االنـسـانيـة واخـيرا يـظـهر
اخلـــطــيب ثم يـــســدل الـــســتــار وسط
صــخب وضـحـكـات الــتي تـتـعـالى من

صفوف اجلمهور الوهمي ).
ـسرحي ـسرحـية قـال النـاقد ا  وعن ا

WOzU½ …d¹eł w  t²łË“ l  gOF¹ “u−Ž UNKDÐ WOŠd  wÝ«dJ « ∫r$

باوهـام الظـنون  فـالرجل الـكهل يرى
نفسه في منزله انسانية رفيعه ويظن
انه مـالك لـرؤيـة انـسـانـيـة شـامـلـة قـد
تــهم الـــبــشــريـــة اال انه اليــســـتــطــيع
التعبير عن نفسه فيختار خطيبا بدال
عنه وقـبل ان يبـدا القـراءة يتضح انه
اخـرس اليـسـتـطــيع ايـصـال الـرسـالـة
النـاس غيـر مـوجودين عـلى الـكراسي
الغارقة ورغم صعوبة النص استطاع
اخملـرج مـعـاجلـته بـطـريـقة تـتالءم مع
تـقـالـيد الـواقـع الـذي نـعيـشـه فـجاءت
ـعـاجلـة عـبـثــيـة مـطـعـمـة بـشـيئ من ا
ثابة جرأة الواقعية والرمـزية وهي 
عــالـيـة من اخملــرج لالقـتـراب من نص

مكتظ عن اخره بالعبث ). 

يــوسف حـســ ( مـر اكـثــر من نـصف
ــســرحي الــراحل قــرن عــلى اصــدار ا
ـــســرحي يـــوجــ اونـــســكـــو نــصه ا
الـكـراسي والــذي يـنـتــمي إلى مـسـرح
العـبث وجسـد على  اخلـشبـة اكثر من
ـا اكسـبه شهـرة واسعة عشـر مرات 
دعت عـشـاق ابــو الـفـنـون مــنـحه لـقب
ـقننة ) واضاف (نص رائد الفوضى ا
الـكـراسي الـذي يـراهـن فـيه يـونـسـكـو
ـشــاهـد من خـالل الـرؤيـة عـلى ذكــاء ا
الـعـصـريـة الـتـي قـدمـهـا اخملـرج جناة
جنم للـنص الذي يـتناول ثـيمـة العبث
مـن خالل شـــخــصـــيـــتي الـــعـــجــوزين
اللذين يكـابدان العزلة بسـبب فشلهما
في الــتـــواصل االنــســـاني لــيــعـــيــشــا

ـسرحية الفـنان علي الـطيب قال عن ا
ــــثـــلـــو الــــعـــرض اداء بـــالغ ( قـــدم 
اجلــودة يـبـ مـدى فــهـمـهم الدوارهم
مـن خالل الــــنـص الــــعــــبـــــثي رغم ان
مـسارحـنا لم تـعـتد عـلى نوعـية كـهذه
مـن االعـــمــــال اضــــافـــة الـى االضـــاءة
واســـلـــوب االخـــراج الـــواقــعـي الــذي
ســـيـــطــر فـــيـه اخملـــرج عــلـى خـــيــوط
الــــــعــــــرض وانــــــضــــــبــــــاط احلـــــوار
والـسيـنواغـرافيـا منح لـلمـمثل فـضاء
كـامالً له ). مـسـرحـيـة الـكـراسي الـتي
اخـــرجــهــا جنــاة جنم تـــمــثــيل هــوار
فــارس  هــونــر شــوقي  ريــا حــسـ
ومـصـطـفى بـكـر  اضـاءة عـقـيل جـبـار

ؤثرات الصوتية حيدر سعدون. ا

اكــتب مــرادف ومــعــاني
الكـلمـات افقـيا فقط  في
الـعـمـود الـوسط حتصل
عــــــــلى الــــــــكـــــــلــــــــمـــــــة
ــطــلــوبــة:(احــدى دول ا

أسيا األسالمية):
1- منطقة اماراتية
2- دولة افريقية
3- مدينة سورية

4- من اجزاء اجلسم
5- ضمير منفصل

6- لقب 
7- نهر عربي
8- الـــســـاحـــة

العامة
9- بنائها

ريس ويذرسبون


