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ا اغنـية اسـمعهـا راغمـا او راغبا  مـاشيـا او راكضا  نـائمـا ام حا
دائـما دائـمـا ..فالـثالثـة ( قافـلـ ) علي وثـمـة آخرون من  34ملـيون
غاربـية إنهم تفـرجوا علـى هذه االغنـية التـي يؤكد قـادمون من فـاس ا

استمعوا اليها في عرس هناك ..
ثمـة من يـقول لي وقـد شاهـدني ب الـناس في قـلعـة أربيل (تـعال الى
حديـثـة الذبح حتت رجلـيك طلي مـامـر علـيه عام ).. اضـحك وابعث له

ماقاله لي نصير شمه يوما :
(أنا نـباتي من زمـان) . هناك قـول الاستـطيع اجلزم بـنسـبته الى أحد
(ال جتعـلـوا بـطـونـكم مقـابـر لـلـحـيوانـات ) احلـيـوانـات كـائنـات مـثـلـنا
ـاذا نـأكلـهم حتـى نعـيش ..أنا عـندهم  عـيـون وسمع وقـلب ورئـت .. 

آكل من التربة ومن األرض أعيش أحسن عيشة...
ـعــود تـعـال شـوف ويـهـاتــفـني  فـجــرا صـديق مـقــيم بـكـنــدا : تـعـال 
شالالت نياغرا  شوف ربك كيف مـنح الناس هنا طبيـعة كأنها اجلنة
...! درجـة احلـرارة عـنـدهم  .40 —وانـا كل حـواسـي مـعـلـقـة بـطـقس
ـنـخـفض يـجـعل الـنـاس يـغـلـقـون ابـواب الـعـرب بـعـمـان  الـتي تـنـذر 
ـنزلق غـادرة عتـبة البـاب النهـم قد ينـحدرون  دورهم فال يـغامـرون 
خــطـيــر نــحـو الــوادي فــتـنــكـســر اقــدامـهم (مــثــلـمــا حـصـل مـعي في

اجلزائر).
 هو يرد علي : تعال تعال بيت اخوك مفتوح وتدلل ..

 امازحه : واذا انكسرت رجلي ?
 فيرد علي :   خـلي تنكسـر وشوف شلون أخـوك يطير بيك الى ارقى

مشفى في العالم  عبالك وزارة صحة عديلة !
عـود ( القاهرة شمـرة عصا) غمض ويكتب لي آخر عـلى اخلاص : 

طارها الدولي ! فتح تلقاني 
تـعــال تــعـال تــعـال وانــا لم افــكـر فـي االمـر قط والفــار وهــو يـغــريـني

شمر .. شلتت واحملمر وا بالفطير ا
تعال تـعال تعال  (نـحن في هامبـورغ في انتظارك ..جـالية أكبـر منها
انـيا سوى مـيركل ... تشـرب البيرة في كولون !). وأنـا الاعرف عن أ
. ( التي تماثل عصير التفاح ) وتفتح بوابة في جدار برل للنازح
عـود سوي بـيت اخـيك موجـود حتـى في الصـ (  تـعال تـعال تـعال
لك زركَــة )وانـا غـيـر قـادر عـلى الـذهــاب الى الـزركـا وهي التـبـعـد عن
دينة الرياضية بعمان. عمان سوى نصف ساعة بالباص من دوار ا
نسخت نص االغنـية الفلـكية وقلت في سـري :متى استطيع أن  اضع

معلقة مثلها
اريد اگلك اني قافل عليك
واريد اريد اشرد بيك

تعال اشبعك حب اشبعك دالل
تعال يابن احلالل بس لك منطي مجال

(قـرأت الـكـثـيـر من اإلجـتـمـاعي قـائـالً
الـرسـائل تسـألـون فـيهـا عن ألـبومي
اجلديد. أقـول لكم لقـد كنت أمضيت
طـوال فـتـرة مـراهـقـتي أقـوم بـأعـمال
وجـــــوالت عـــــديــــــددة لـــــكـن كـــــمـــــا
شـاهــدتـمـونـي في جـولــتي األخـيـرة
حـيث كـنـت غـيـر سـعـيـد . واآلن أركز
شاكل الـدفينة على مـعاجلة بـعض ا
فـي داخـلي الـتـي أعـاني مـنــهـا مـثل
مـعـظـمنـا حـتى ال أنـهار وأسـتـطيع
احلفـاظ عـلى زواجي وأن أكون األب
الــذي أرغب فــيه أن أكــونـه). وتـزوج
بيبر  24عاماً من هايلي 21 عاماً
ــــاضـي داخل إحــــدى فـي أيــــلـــــول ا
الـكــنـائس فـي مـديـنــة نـيــويـورك من

دون إخطار أي شخص نهائياً.
كــمــا خــرج بــيــبــر عن صــمــته بــعــد

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - اعلن
ي جـاسـ بـيـبـر أنه الــنـجم الـعـا
سيتوقف عن الـغناء لفترة وذلك
لــكي يــعــالج مــشــاكـل صــحــيـة
ُـرُّ بــهــا في الـفــتـرة ذهــنـيــة 
األخـــيــــرة. واعـــتـــرف ( بـــأنّ
ُحبّ له كانوا عجب وا ا
عـلى حق عـنـدمـا انـتـقـدوه
لـكـونه غـير سـعـيـد وغـير
قـادر عــلى تـقـد عـرض
حـــيــوي خالل جـــولــته
ـيـة الـثـالــــــــــثـة الـعـا
2016 مــــــــــا بــــــــــ 
و2017). وكـــــــــــتـب
بيبر عـلى صفحته
عــلـى أحــد مــواقع
الـــــــــــــتــــــــــــواصـل

ـتـابـعـ على اتـهـامه من قـبل أحـد ا
مـواقع الــتــواصل االجـتــمــاعي (بـأن
زواجه من عـــارضــة األزيــاء هـــايــلي
بــولـــدويـن هــو فـــقط لـالنـــتــقـــام من
ـغـنيـة سـيـلـيـنا حـبـيبـته الـسـابـقـة ا
غـومـيــز).وقـد نـشـر بــيـبـر عـدة ردود
عــلى أحـد احلـسـابـات الـتي يـديـرهـا
أحــد األشـخـاص الـذين أطـلـقـوا هـذا
االتـهـام لــيـنـفي هــذا االدعـاء ويـؤكـد
(أنه غـارق في حـب هـايـلي من رأسه
حـتى أخــمص قــدمـيـه ويـعــتـرف أنه
أحب سيلينا غـوميز بالفعل وأن لها
مـكانـاً في قلـبه ولـكنه اعـتبـر أن هذا
ــــاضي) وكــــتب األمــــر أصــــبح من ا
(أنـت غـيـر نـاضج وحـقـيـقـة أن لـديك
صـفــحـة مـخـصــصـة بـالـتــهـجم عـليّ
وعــلى زوجــتي أمــر غــريب فــلــمـاذا
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مــديـر عــام الـدائــرة االداريــة بـوزارة الــثــقـافــة واالثـار
والـسـيـاحــة الـعـراقـيــة تـلـقى الــتـعـازي بـوفــاة شـقـيـقه

سائل الله ان يسكنه فسيح جناته.
ÍœuLŠ bOL(« b³Ž rÝUÐ

الـكــاتب الــعـراقـي صـدر له عن
دار مــيــزوبــوتــامــيــا في بــغــداد
كــتــاب بــعـنــوان (في تــفــاصـيل
احلــدث الــهــامـش في الــتــاريخ
الـعـراقي) يـقع في 96 صـفـحـة

توسط. من القطع ا
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ـقـيم في الـسـويـد يـزور بـغـداد ـوسـيـقــار الـعـراقي ا ا
ــثـقـفـ وشـوهـد مــؤخـرا مـحــاطـا بـحــفـاوة جـمع من ا

واالعالم داخل مقهى رضا علوان.
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ـيـة الـعراقـيـة تـلـقت تعـازي االوسـاط االعالمـية االكاد
لوفـاة شقـيـقهـا قـاسم محـمـود سائـل الـله تـعالى ان

يسكنه فسيح جناته.
œUÒOŽ WLF½

الـروائـيــة االردنـيـة اقـامت  جلـنـة الـقـصـة والـروايـة في
رابطـة الكـتّاب أمـسيـة حـول روايتـها (مـخالب مـخفـية)
ـومني و حازم شارك فـيهـا : وفاء الشـهوان و علي ا

شاه .
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رئيس جـمعـية الـتـشكـيلـ العـراقيـ اعلن ان مـعرض
(نيـنوى في بغداد) الذي افتتح امس الـسبت سيستمر

حتى نهاية الشهر اجلاري.
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ي االردني ضـــــــــيـــفـه احتـــاد الـــكــــــتــاب االكـــــــاد
ــحـاضـرة ـاضي  واألدبــاء بـعـمــان عـصـر االربــعـاء ا
عــنـــوانــهــا (الـــدور الــثـــقــافي فـي مــكــافـــحــة اإلرهــاب

واإلشاعة).
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أكـرّس كل حـيـاتي لـشـخص ارتـبطت
به بــزواج كي أنــتــقم مـن حـبــيــبــتي
الــسـابـقـة?وأي شـخص يـصـدق هـذه
الـتـفـاهـة سيـكـون إمـا في عـمر الـ10
ســـنـــوات أو أصـــغـــر ألن شـــخـــصــاً
ــكن أن يـتـحـدث بـهـذه مـنـطـقـيـاً ال 
الطريقة أو يفكر بهذه الطريقة يجب
عــلـيك ان تــخـجل من نــفـسك).ونـابع
بيبـر في رد آخر (أنا بالـفعل أحببت
وما زلت أحب سـيلـينا وسـيبـقى لها
مكان دائم في قلـبي ولكني غارق في
حـب زوجــــــــــــتـي وهـي مـن دون شـك
أجـمل مـا حـدث لي في حـيـاتي كـلـها
نـقــطـة عـلى الــسـطـر).وشــرح بـيـبـر
(بــأن هـــذا الــرد مــوجه لـــكل كــارهي
هـايـلي الـذين يـبـعـثـون لـهـا بـرسائل

كراهية).
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{ ســـنــغـــافــورة - وكـــاالت - أدرج اســمـــا جنـــمــتي الـــبــوب
األمـريـكـيـتـ لـيـدي غـاغـا وأريـانـا غـرانـدي فـي قـائـمـة كـلـمات
ان سنغافورة ضمن بيان سيئة التي قُدمت أمام بر األغـاني ا
لوزيـر الداخـلية عن خـطاب الـكراهيـة. بعـد نحو شـهر من منع
ــوسـيــقى الــديث مــيــتـال في حــفل لــفـرقــة واتــ الــسـويــديــة 
سـنــغـافـورة بــسـبـب مـخـاوف مـن تـاريخ الــفـريق من
ازدراء األديـان والــتــحـريض عــلى الــعــنف.وتـضع
سـنـغـافـورة قـيـودا عـلى حـريـة الـتـعبـيـر ووسـائل
اإلعالم خـاصـة عـنـدمـا يـتـعـلق األمـر بـاألعـراق
ـاني واألمــور الـديــنــيـة. ونــشـر الــعـضــو الـبــر
ـعـارض تـش شـو مـاو صـورة من الـبـيان ا
الـوزاري الذي يـقـيد خـطاب الـكـراهيـة على
فـيسـبوك حتت عـنوان درس الـيوم. وأعاد
نشور أكثر مـستخدمو فيسبوك إرسال ا
من ألـف مـــــرة وحــــــصل عــــــلـى مـــــئـــــات
الـتعلـيقـات . واستشـهدت الـقائمـة بأغـنية
يـهوذا (جوداس) لليدي غـاغا وأغنية الرب
امــرأة (جــود إزا وومــان) ألريــانــا غــرانـدي
وأغـنية هرطقة (هيرسي) لفرقة ناين إنش نيلز وأغنية
خـذني للـكـنـيـسة (تـيك مي تـو ذا تـشـيرتش) لـلـمـغني

سيئة. هوزير كأمثلة لكلمات األغاني ا
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الـتـشكـيـلـية الـعـراقـية تـلـقت امـنيـات زمالئـهـا بالـشـفاء
الـعـاجل بـعـد اصـابـتـهـا بـحـادث حـريق ارقـدهـا فراش

العافية.
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اطـلقت قـنـاة (الشـرقـية) الـدفـعة االولى
من دورتـــهـــا الــبـــرامـــجــيـــة اجلـــديــدة
احلـــافـــلــــة بـــالـــبــــرامج االنـــســــانـــيـــة
ــنـوعـة واالجـتـمــاعـيــة والـكـومــيـديـة ا

سلـسل الكـوميدي تـميزة ومـنهـا ا وا
:اياد راضي (شلع قلع) بـطولة الفـنان
 سـعـد خــلـيـفـة زهــيـر مـحــمـد رشـيـد
شــيـمـاء رعـد  و نـســمـة اخـراج سـامـر
وهناك برنامج يقدمه االعالمي حكمت 

الساخر احمـد البشير بـطولة نخبة من
الوجـوه اجلـديدة وجنـوم البـشيـر شو
والول مــرة في الـعــالم الـعــربي يـشـارك
جنم تـــركي فـي مـــســـلـــسـل عـــراقي في
بــغــداد. كــمــا يـــجــتــمع الــفــنــان جــواد
الشكرجي والفنان محسن العلي
في مــسـلـسـل من تـألـيف مــحـمـد

خماس و اخراج علي عباس.
الـى ذلك بث بـــرنــامـج (ظــهـــيــرة
اجلـــمــعـــة) الـــذي تــقـــدمه قـــنــاة
(الشرقية) اسبوعيا حلقته امس
االول بـشـكل مــبـاشـر من حـدائق
تنبي ببغداد القشلة في شارع ا
الول مـرة منـذ انـطالق الـبـرنامج
في الـ 29 تـــشـــرين االول 2010
والـذي تـعــده وتـقـدمه االعالمـيـة
رقــيــة حــسـن والــتي اعــربت عن
ه من بــغـداد ســعـادتــهــا بـتــقـد
ولـقاء اجلـمـهـور العـراقي بـشكل
مـــبـــاشـــر بـــعـــد ان ان اعـــتـــادت

ه مـن استـوديـوهات الـقـناة تـقد
في دبي بدولـة االمارات الـعربـية
وفي بــعض االحــيــان تــقــدمه من
الــــــــعـــــــاصـــــــمــــــــة االردنـــــــيـــــــة
عـمـان.واسـتـضـافت حـسن خالل
ــواهب احلــلـــقـــة الــعـــديــد مـن ا
الـــشــابـــة فـــضـال عـــلى االعالمي
مــجــيــد الـســامــرائي وعــازف الـة
الـسنـطور ازهـر كبـة فـيمـا شاركت
فــرقــة فـرح طــوال فــقـرات احلــلــقـة

بتقد معزوفات تراثية جميلة.
وكـانـت االعالمـيـة رقــيـة قـد وصـلت
بـغـداد قـبل بـضـعـة ايـام بـعـد غـياب
امتد لـ 15 عاما لتعود امس السبت
الى مـــقـــر اقــامـــتـــهـــا في دبي بـــعــد
ــاضي حلـفل ـهــا اخلـمــيس ا تــقــد
عــرض اجملــمــوعــة اجلــديــدة الزيــاء
ية هناء صادق والذي صممة العا ا
اقـيـم في نـادي الـصـيــد الـعـراقي في

بغداد.

احمد البشير سلسل اجلديد شلع قلع ا

وزارة الثقافة
تكرّم رقية حسن

اياد راضي في مسلسل كوميدي جديد على (الشرقية)

اربـاح مـاديـة لـتـطور عـمـلك نـتـيـجـة إلخالصك وعـملك
ستمر الدؤوب. ا
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إذا كـنت مــتـعـبــاً بـعض الـشيء حــاول اخلـروج أكـثـر
والترفيه مع األصدقاء .
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حتصل عـلى فرصـة عمل جـديد أو أن يكـون لك عمل
إضافى خاص بك.
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الــتــمــتع بــاجـــازة هي الــوســيــلــة الــفــضــلى لــلــراحــة
طك االعتيادي.رقم احلظ 2. واستعادة 
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شاكل فال ـاضي قد يسـبب لك ا البـحث في دفاتر ا
تترك نفسك أسيراً له.
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مــجـالك احلــسـاس يـســلّط الـضـوء عــلى شـخــصـيـتك
ويعرضك حلسد اآلخرين.رقم احلظ.2
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الـراحـة الـفـكـريـة مـهـمـة جـداً من أجل صـفـاء الـذهن
وهذا يساعدك على التطوّر.
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مـحـاولــة لـنـيـل مـنك من قـبـل زمـيل في الــعـمل  فـكن
حذراً .رقم احلظ.5
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ـطـبّـات ويـخلـصك من الـتـحـرك الـسـريع يوفّـر عـلـيك ا
العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك.
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إذا طــلب مـــنك الـــشــريك مـــشــاركـــته في حـل بــعض
شاكل ال تتردد في ذلك. ا
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في حـال كنت تعيش مع شريك ,قـد تشهد عالقتك به
تغيرات تكون نحو األفضل .
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جتـنـب كل مـا يــســبب األذى لــصــحــتك أو يــعـرضك
لإلصابة باألمراض.يوم السعد االحد.
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
 =19+35+3+7+26+68+18+12)

مدينة سورية)
1-9= دولة امريكية جنوبية

9-15= دولة اوربية

15-23= مطربة عربية

ثل كوميدي سوري  =32-23

32-34= شكل هندسي

34-43= فاحت القسطنطينية

صطفى 43-57= من اعمام الرسول ا

57-61= مجمع مائي

61-64= ضعيف اجلسم

64-67 = براق

سلم 67-76= من القادة ا

للغاية علـى حسب وصفها إضافة
إلى الــتــعــاون مع اخملــرج حــسـ
شوكت للـمرة األولى حيث وجدته
ستوى العملي يز علـى ا مخرج 

واإلنساني.
ـوقـع الـفن (إنــهـا وقـالت شــيــرين 

إنــدهـشت من اآلراء الــتي هـاجـمت
ـــســـلــسـل قــبـل إنــطـالق عــرضه ا
بــســـبب بـــطــلـــته ريـــهــام حـــجــاج
ومـسائل شـخصـيـة) موضـحة (أن
شـاهدة اجلـمـهور البـد أن يـنتـظـر 
الــعــمل واحلــكم عــلــيه وعــلى أداء
بــطـلــته كــمــا أن عـمل يــقــوم عـلى
ــمــثــلــ ولــيس وجــود عــدد مـن ا
ثـلـة واحدة فـمـا حدث ـثل أو 
لــيس عـدالً مـن اجلـمــهــور). ويــعـد
مـســلـسـل كـارمن الــبـطــولـة األولى
لــــريــــهــــام حــــجــــاج فـي الــــدرامـــا
الــتـلـفـزيــونـيـة ويــنـتـمى لــنـوعـيـة
أعمال الـ 60حلقة من تأليف خالد
حـــمـــام إخـــراج حـــســ شـــوكت
ويشارك في بطولـته بجانب محمد
كــيالني والء الــشـــريف شــيــرين
نور محمود عمر الشناوي محمد
عــلـي رزق هــاجــر أحــمــد كــاتــيــا
محمـود عبير منـير أحمد حالوة

وليلى عز العرب.
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ـطـرب الـلـبـنـاني  جـوزيف اطـلـق ا
عطية فيديو كليب أغنيته اجلديدة
بــعـــنــوان (حلــظــة) بــعــد تــشــويق
مـتـابـعـيه عـبـر حـسـابـاته اخلـاصة
عـلى مـواقع الـتـواصل اإلجـتـماعي
بـإطالق صـورة تـرويجـيـة لألغـنـية
يــــوم أول نـــيــــســـان مـن الـــشــــهـــر

اجلاري.
ولم تكن كذبة نسـيان بل حقيقة إذ
أطـلق عــطـيـة كــلـيب األغـنــيـة عـبـر
ـوسيـقية. يـوتيوب والـتطـبيـقات ا
واألغـنيـة من كـلمـات وأحلان رامي
شـلـهـوب  مـيكـسـاج ومـاسـتـريـنج

رالف سليمان.
ويــقــول مــطـــلع األغــنـــيــة (حلــظــة
بـــيـــوقف فـــيـــهـــا الـــوقت وال مـــرة
تـــخــيـــلت تــخـــلص بــهـــالــلـــحــظــة
بـتـسمـيـهـا عـشـرة عـمر بـتـسـمـيـها
وقت و راح كـلـه حـكي شـو مـا كـان

قول اللي بدك و رتاح).

ــمـثــلـة من جــهــة اخـرى عــبـرت ?ا
ــصــريـة شــيــرين عن ســعــادتــهـا ا
بـــردود األفـــعـــال حـــول مـــســلـــسل
(كـارمن) الـذي تـشـارك في بـطـولته
الفـتـة أنـهـا وافـقت عـلى الـعـمل من
الــبــدايــة بــســبب قــصــتـه اجلــيـدة
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ـصــريـة ســمـيـة ــمـثـلــة ا كــشـفت ا
ملكة اخلشاب ?أنها سافرت الى ا
ـها في الـعـربيـة الـسـعوديـة لـتكـر
ـرأة بـالـريـاض ونـشـرت مــلـتـقى ا
اخلـشـاب عــبـر حـســابـهـا اخلـاص
عـــــلـى أحـــــد مـــــواقع الـــــتـــــواصل
اإلجتمـاعي صورة لهـا مع والدتها

طار وعلقت عليها بالتالي: من ا
(صـــبـــاحـــكـم ورد وفل من مـــطـــار
القاهرة أنا وماما حبيبة قلبي إلى
رأة الـرياض لـلتـكر في مـلتـقى ا
السـعودية عن أغـنيـتي بتسـتقوي
وضــــيــــفــــة شــــرف لــــلــــمــــلــــتــــقى
قرر أن تنتهز سمية الثالث).ومن ا
مـلكة اخلـشاب فـرصة وجـودها بـا
العـربيـة السـعودية لـتأديـة مناسك

قدسة. العمرة في األراضي ا
يــأتي ســفــر اخلــشــاب بـعــد إعالن
انفصالها عن زوجـها الفنان أحمد

سعد.
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شيرين سمية اخلشاب
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