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ــنـــدســون) الــذيـن قــتــلـــوا مــئـــات الــعـــراقــيــ (ا
نـتفضـ ضد الـظلم والـفسـاد وهم في ساحات ا
وشـوارع عـامــة بـبـغــداد أو مـحـافــظـات اجلـنـوب
ـكن أن يــفـكــر عـاقل بــأنّـهم ســيـتــركـون هـؤالء ال
نـطقة اخلضراء الشـباب يعبرون اجلـسور نحو ا
الـتي ثــبت أنّــهــا التـزال أكــثــر الــبِـقــاع كــرهـاً في
نـــــفــــوس الــــشـــــعب واذا حــــدث وعـــــبــــروا فــــإنّ
) سـيـكـونـون ) و(الـقـنّـاصـ اجملـهـولـ ـنـدسـ (ا
جـاهـزين إلبــادة أيـة جـمـوع مــحـتـمــلـة ولن تـوجه
الـتـهـامات ألي واجـهـة حكـومـيـة رسمـيـة. هذه هي
ــعــادلــة الــراســخــة حــتى اآلن والــتي ال تــعــني ا
اجملتـمع الدولـي وال تثـير أكـثر من تـصريح عـابر
ـتـحدة فـيه كـمـيـة مـتـواضـعـة من الـقلق أو لأل ا

ثيرة . تصريح أمريكي يتعمّد الضبابية ا
ـعـادلـة الـعـراقـيـة الـعام 2003 لم الـذين صـنـعـوا ا
يـقـرروا بـعـد تـغـيـيــرهـا ولـو سـقط نـصف مـلـيـون
عـــراقي . أعــرف انّـه كالم  صــادم وقـــاس  لــكن
التـتـوافــر قـراءة عـلـمــيـة واقـعـيــة خـارج ذلك حـتى

اللحظة .
الــســـؤال الـــذي أكــاد أســـمــعـه في كلّ مـــرة هــو
ـنتفضون الى مالعـمل اذن ? هل يجب أن يرجع ا
نـتشرة  بيوتـهم أو يضيـعون في أمكـنة الغـياب ا
وهم منـكسرون يـشعرون انّ دماء الـشهداء ذهبت

في سبيل الوصول الى خيبة جديدة ?.
وهـل يجب أن تقرر الـواجهات الـرسميـة التنـفيذية
والتشريعية وحـدها ما يجب أن تفعله من (جديد)

عاجلة اختالالت الوضع الراهن ?
 ومـاذا لو لم تقتـنع اجلماهيـر الغاضبـة بتعديالت
فوضية  لم تكن في قانون االنتخابـات  وقانون ا

اصالً على جدول مطالبها ?
مـاهي الصفحـة الثانـية من الغـضب العراقي على
الـطـبـقــة الـسـيــاسـيـة  حــ يـتم (اسـتــيـعـاب) مـا
يـجري في ساحـة التحريـر وعند اجلـسور األربعة

أو في محافظات اجلنوب ?
) في بـدايـة اجلـسور نـدسـ دائـمـا تـذكـروا انّ (ا
مكن جـداً أن يقابـلهم (منـدسون) عنـد نهاية مـن ا

اجلسور.
هـنـاك مَن يقـول أنّه ال داعي لكل هـذه االسئـلة إذا
حدث تـغيير فـي موقفي ايران وأمـريكا  لكن ذلك

دى القريب . ستحيالت في ا من ا

قيلَ أنّهُ خرَجَ عندَ أولِ بيبان الليل 
قالَ واحد منهم : إنَّهُ الفراق 

ـــضيء صـــوبَ الـــبــابِ َّمَ وجـــهَهُ ا قـــالــوا : هـــو 
الشرقي من بغداد 

تضارَبَتْ وتناطحَتْ األنباء 
كانَ بعضُ ظنهم ظنَّاً 

منهُ أنَّهُ ركبَ ( تُك تُك )
ومنهُ أنّهُ كانَ على ظهرِ فرسٍ بلقاءَ حائرة 

رأتِ الناسُ أُمَّهُ وهي تطشُّ طاسةَ ماءٍ بدربِهِ 
قــالت شـــهــود : إنَّ الــفـــتى قــد ارتــقـى بــرجَ بــابل

الثانيَ 
لباسُهُ بدلةُ عرسٍ لم يحدث بعدُ 

زادَ آخرونَ أنهم شاهدوا غيمةً سماويّةً تغنّي
كانَ الولدُ الغضُّ الوسيمُ قد اختفى

في ليلةٍ زانها قمر
يشبهُ وجهَ حبيبةٍ ناعسة

ا كان رغيف خبزٍ هائلٍ ر
نامَ الصحبُ فوق سطحِ البرج

أو طار النومُ من عيونهم
أو رأوا كما يرى احلالمُ ب برزخ
صورةَ الفتى وقد أكلتْ ربعَ البدر

تهامسوا همساً
مثلَ ندامى يتناوحون على أوشال الكؤوس

شاهدَهُم الولدُ من علّيّ
دائرةً مغلقةً تتصوَّف

قال : اركبوا معي يا بعضيَ على األرض
قالوا: لم نتْمِم بعدُ شرطَ اجلنة .

ٍ غيرِ مجروح في نبأ يق
شوهدَت األُمُّ مغرِباً دامياً
وهي تشعلُ شموعَ العودةِ

حتـت ظل طابـوقٍ مـعـتَّقٍ عـاطرٍ
رحيمٍ 

تـــسَـــمّـــيه الـــبـــغـــادَّة (خـــضــر
الياس)

. كأنّهُ بابُ حوائجٍ مُب

WOzU M « tðU öŽ V³ Ð ÍËUAOH « s  oKDð√ r  ∫wH _«
{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت -
عـادت أغـنـيـة  Shallowلـتـدخل
تـــرشــــيـــحــــات جـــوائــــز غـــرامي
كــأفـــضل أغــنـــيــة لــهـــذا الــعــام.
ــــاضي فــــازت وخالل الــــعـــــام ا
األغنـية بـجـائزة غـرامي كـأفضل
ديو غنائي وأفضل أغنـية مكتوبة
جمـعت بـ لـيدي غـاغـا وبرادلي
كوبـر ضـمن فيـلم (والدة جنـمة)
واآلن  تـرشـيـحـهـا لـهـذا الـعـام
لـنـفس اجلـائـزة.واحــتـفـلت غـاغـا
ـنــاسـبــة عـلى حــسـابــهـا بـهــذه ا
اخلــــــاص عــــــلـى أحــــــد مــــــواقع
الـتــواصل اإلجـتــمـاعي ونــشـرت
مقطع فيديو مـع منتج االغنية بن
رايس وبــدأت تــصــرخ من شــدة
الفرح. وظهرت غاغـا في الفيديو
وهي تقول(لقد غـمرتني السعادة
ألن عملنا في فيلم والدة جنمة ال
يـزال يُــعــتـرف بـه مـنــذ اكــثـر من
عام بعد صدوره شكراً لكم على
تـرشــيــحه لـ  3 جـوائــز غــرامي

حتى هذا الوقت).
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نفدت بـطاقات الفيـلم التونسي
(بــيك نـــعــيـش) والــذي عــرض
ضمن مـنافسـات مسابـقة (آفاق
ـهـرجـان الـسـيــنـمـا الـعــربي) 

القاهرة السينمائي الدولي.
وقد شـهد الـعرض حـضور عدد
من الفنان منـهم الفنانة رانيا
نـتج محمـد حفظي يوسف وا
والـفـنـانـة سـانـدي الـتـونـسـيـة
وصــنـاع وأبـطـال الـفـيـلم مـنـهم

مــــــخــــــرج الـــــعــــــمـل مــــــهـــــدي
الـــبــرصـــاوي وطـــاقم الـــعــمل
ـسـرح الـكـبـيـر بـدار وذلك فـي ا

صرية. األوبرا ا
الـفـيــلم الـذي فـاز بــطـله سـامي
ثل بوعجـيلة بجـائزة أحسن 
فـي قـسـم آفــاق بــالـدورة الـ 76
ـهـرجـان فـينـسـيـا السـيـنـمائي

ـاضـي كـان قـد  سـبــتـمــبـر ا
اخــتـيــاره ضـمن  14مـشــروعـا
للـمشاركـة في النـسخة الـرابعة

لـتقى الـقاهرة الـسيـنمائي في
الـــــدورة  .38وتـــــدور أحـــــداث
الـفـيـلم بـعـد ثـورة الـيـــــاسـم
في تـــــــونـس حـــــــول أســـــــــرة
تتحول عطلـتها األسبوعية إلى
جـــحـــيم بـــعـــد إصـــابــــــة االبن
بطـلق ناري في حـادث إرهابي
وفيما يتطلب عالجه زراعة كبد
جـديـد تـظـهــر خالفـات عـائـلـيـة
مــفـــاجـــئــة تـــهـــدد حــيـــاة هــذا

الطفــل.
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أطلقت شـركة خدمـات اإلنترنت
والتكنولوجـيا األمريكية غوغل
بـــرنــامـج مــكـــافـــأة اكـــتـــشــاف
الـــثــغــرات في نــظـــام تــشــغــيل
األجـهـزة الـذكـيـة أنـدرويد وهي
أكبر مكافأة تبلغ  38ألف دوالر
الكــتــشــاف أي ثــغــرة خــطــيــرة

واإلبالغ عنها.
ـــرور الــــوقت زادت قـــيـــمـــة و
ــكــافــآت مع تــزايــد شــعــبــيــة ا
وانــتـــشــار نـــظــام الـــتــشـــغــيل
ـــزيــد من أنـــدرويــد واجتـــاه ا
الــــبـــاحــــثــــ في مــــجــــال أمن
ـعلـومات ومـكافـحة الـقرصـنة ا
إلـى تـعـقـب الـثـغــرات في نـظـام
الـتـشـغـيل حـتى وصـلـت قـيـمة
ـكـافـأة إلى  1.5مـلـيـون دوالر ا

لكل ثغرة خطيرة.
وأشار مـوقعـتك كرانش إلى أن
شـركـة جـوجل لن تـدفع مـكـافأة
تـزيـد عـلى مـلـيـون دوالر مـقابل
أي ثــغـرة يــتم كــشــفــهــا حـيث
تـسـعى الــشـركـة إلـى اكـتـشـاف
كن الـثـغـرات اخلـطـيـرة التـي 
أن تتيح للقـراصنة التسلل إلى
األجـهـزة عن بـعـد دون احلـاجة
إلى الـــدخــــول الـــفـــعــــلي عـــلى
ـستهدف مع إمـكانية اجلهاز ا
استمرار السيطرة على اجلهاز

حتى بعد إعادة ضبطه. 

ووفـــــقـــــا إلعالن غـــــوغـل فــــإن
الــــبـــاحـث الـــذي يــــســــتـــطــــيع
الـــوصـــول إلى ثـــغــرة مـن هــذا
الــنـوع سـيـحـصل عـلى مـكـافـأة
قـدرهــا مـلـيـون دوالر ولـكن إذا
تـمــكن من اكـتـشـافـهـا في نـسخ
عــرض مـحــددة لـلـمــطـورين من
نـــظـــام الـــتـــشـــغـــيل أنـــدرويـــد
فسيحصل على مكافأة إضافية

قـــدرهـــا نـــصف مـــلـــيــون دوالر
لــتـــصل الــقــيـــمــة اإلجــمـــالــيــة
للمكافأة إلى  1.5مليون دوالر
ـانـيـة وفـقـا لـوكـالـة األنـبــاء األ

دب أ.
وأشــــار مــوقع تـك كــرانش إلى
أن رصد مبلغ  1.5مليون دوالر
كـــمــكــافــأة الكـــتــشـــــاف ثــغــرة
واحـــدة في نـــظــام الـــتــشـــغــيل

أنـدرويد يـعتـبر قـفزة كـبرى في
مــكـــافــآت جــوجل الـــتي قــدمت
ــــاضي خالل الـ  12شــــهـــــرا ا
مــكــافــآت قــدرهــا 5ر 1مــلــيــون

دوالر مــــــــــقـــــــــابـل كـل مـــــــــا 
اكـتـشـــــافه من ثـغـرات في هذه

الفترة. 
وكــانت أعــلى مــكـافــأة في هـذه

الفترة  161337دوالرا.
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تـمكن بـاحـثون وفي انـفـراجة هـائـلة
ـنــاعـة نــحـو عالج فــيـروس نــقص ا
الـبـشـرية من اسـتـئـصـال الـفـيروس
من جـيـنـوم الــفـئـران لـلـمـنـرة االولى
على اإلطالق بـاستـخدام دواء بطيء
ـفعـول والـتعـديل اجلـيني. وتـشـير ا
نـــتــائـج الــدراســـة الــثـــوريــة إلى أن
ـكن أن تـكون الـتـقـنـيـة ذات شـقـ 
األســـاس ألول عالج لـــعـــدة أمــراض
تصيب البشر خاصة  مرض اإليدز
ـــقــــرر أن تـــبــــدأ الـــتــــجـــارب ومن ا
السـريريـة على اإلنـسان في الـصيف
ــقـبل.  وبــحـسـب صـحــيـفــة (ديـلي ا
ميل) البـريطانـية قدم فـريق أمريكي
طريقة مـبتكـرة للقضـاء على فيروس
ــنــاعــة وهي نــتــاج دراسـة نــقص ا
مــدتــهـا  5ســنــوات وتـعــتــمــد عـلى
فـعول يدعى استخـدام دواء بطيء ا
(لـيزر أرت) يـحـاصر الـفـيـروس قبل
إزالــــته من اجلــــيــــنــــوم الــــبــــشـــري
باستخدام تقنية   للتحرير اجليني.
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أقام اخملرج الهندي كاران جوهر حفال
غنيـة األمريكية في منزله على شـرف ا
كاتي بيري أثناء جولتها بالهند ولكن
جنـمــات بــولـيــوود حــولن هــذا احلـفل
ــدرج مـوضـة يـتــصـارعن فـيه من أجل
إثـبــات من مـنــهن هي صــاحـبــة أجـمل
إطاللــة. ونـــشــرت صــحــيــفــة (إنــديــان
اكسـبريس) أن إطاللة جنـمة بـوليوود
إيشواريا راي باتشان هي التي جذبت
األنـــظـــار في ذلك احلـــفل فـــقـــد ارتــدت
سـترة طـويـلة مـيزت حـضـورها بـسبب
أناقـتهـا وأنها مـصنـوعة يدويًـا بألوان
جـــذابــة وجـــمـــيـــلــة. صُـــنـــعت ســـتــرة
Ek إيـشــورايـا بــإسـتـخــدام تـقــنـيـة الـ
ــونـــيـــكــا  Taarمن دار ازيـــاء جـــايـــد 
وكـاريـشــمـا هـذه الــسـتـرة اســتـغـرقت
حـيـاكـتـهـا مـدة زمـنـية تـصل إلى2500
ـة لـلــغـايـة سـاعــة هـذه الــتـقـنــيـة قــد
ومـسـتـخـدمـة عـلى مـدار قـرون ولـكـنـها
تـسـتـغرق سـاعـات عـمل طويـلـة بـسبب
هـارة والتـطريز سـتوى الـعالي مـن ا ا
عقد وقـد بذل مصممـوا هذه السترة ا
مـجــهـودًا كـبـيـرًا من أجل إعـادة تـخـيل
هــذه الــتــقــنــيــة خلــلق قــطــعــة مالبس

w  b¹bł wLKŽ `²

“b¹ù« ÷d  ÃöŽ
وأوضح الباحثون أن هذا النهج قد
جنح في القضاء على فيروس نقص
ــنـــاعــة الــبـــشــريـــة من اجلـــيــنــوم ا
بالكامل في ثلث الـتجارب التي تمت
عـــلى الــفــئــران فـي اخملــتــبــر. وقــال
ان مدير مركز الدكتور هوارد غيـند
األمـراض الـعـصـبـيـة الـتـنـفـسـيـة في
ركـز الطـبي جلامـعة نـبراسـكا: (لم ا
نــصـدق الــنــتـائج وكــنــا نـظن أنــهـا
صـــدفــة أو مـــشـــكـــلـــة فـي الـــرســوم
الـبـيـانــيـة; حـيث وجـدنـا أن اخلاليـا
ـنـاعـة الـتي حتــمل فـيـروس نــقص ا
البشريـة قد ماتت ولـكننا تـمكنا من
تــكــرار األمــر عــدة مــرات). وأوضح:
(أصبح لـدينـا في هذه األيـام عقـاقير
فـعالـة لـلـغـاية في قـمع الـفـيـروسات
كن اكـتشافـه أو نقله لدرجـة أنه ال 
إلـى شـــخـص آخــــر ولـــذلـك يـــعــــني
ـصاب بـفيروس نقص عالجنا أن ا
كنهم أن يـعيشوا ناعة الـبشريـة  ا
حـــيـــاة طـــويــلـــة وصـــحـــيــة دون أن
يتحول الفيروس إلى مرض اإليدز).
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مـعـاصـرة وأنـيـقـة فـقـد جـمـعت سـتـرة
إيشورايا ب الثـقافة والعودة للجذور
ـا أبرز جمال عاصرة و وب سحـر ا
هذه السترة هو ارتـداء إيشورايا لطقم
ــا وضح قــوه اســود كــامل حتـــتــهــا 

األلوان والتطريز. 

و هذه التقنية وهذا النوع من القماش
مـشهـور بـشكل كـبـير في الـهـند بـسبب
تـعـقـيــده وبـراعـة صـنــعه حـيث أصـدر
ـــصــمم الــهـــنــدي الــشـــهــيــر أجنــول ا
بهـانداري مـجموعـة كامـلة من فـسات

Ek الـزفـاف الــتي اسـتــخـدمت تـقــنـيـة

 Taarفي حياكتـها وليس ذلك فقط بل
ظـــهــرت تــلك الـــتــقــنــيـــة بــوضــوح في
مالبس الزفاف لنجوم بوليوود ديبيكا
بادكون ورانفيير سـينغ والتي صممها
ـصـمـم الـهـنـدي الشـهـيـر سـابـايـاشي ا

موخرجي.

{ بـاريـس - وكـاالت - رفــضت
مـحـكـمـة فـرنـسـيـة قـبـول شـكـوى
جـار مـن جــلـبــة بط جــارته الــتي
أحـالت حــيـاته جــحـيـمــا.وقـضت
مــــحـــكــــمــــة بــــلـــدة داكـس (بـــأن
ـنـطـلــقـة من سـرب الـضـوضــاء ا
ـتقاعـدة دومينيك مربية الـطيور ا
دوت والــــذي يــــضم حــــوالي 60
بــطـــة وإوزة عـــنــد ســـفح جـــبــال
البيـرينيه بـجنوب غـرب فرنسا ال
ـقبـولـة).وقالت تتـجـاوز احلدود ا
دوت في تــــصـــريـح بـــعــــد قـــرار
احملـــكـــمـــة (كـــسـب الـــبط... أنـــا
سـعــيــدة جــدا ألني لم أكـن أريـد
أن أذبح بطي).وجـاءت الـشـكوى
من جـــار دوت الــذي انـــتـــقل من
ديـنـة قـبل نـحـو عـام إلى مـكان ا
يبعد حوالي  50مترا عن حظيرة

البط.

{ جــــنـــيـف - (أ ف ب):  بـــلــــغت
انــبــعــاثـــات الــغــازات الــدفــيــئــة
ناخي سبب الرئيسي للتغير ا ا
مـستـويـات عـالـيـة قيـاسـيـة الـعام
ـــاضـي وفق مـــا أعــــلـــنت األ ا
تـحدة االثـنـ داعيـة إلى حترك ا
سـريع لــضـمــان (مـســتـقـبـل جـيـد
ـنـظـمة لـلبـشـريـة). وقـال رئـيس ا
يـة لألرصاد اجلوية بـيتيري العا
تـــاالس في بــــيـــان (ال يـــوجـــد أي
مـؤشــر عـلـى تـبــاطـؤ نــاهـيك عن
انـخفـاض في مـسـتـويـات تـركـيز
الـغـازات الـدفــيـئـة في اجلـو رغم
وجب اتـفاق جمـيع االلتـزامـات 

ناخي).  باريس حول التغير ا
ووفق التـقرير الـسنـوي للـمنـظمة
حول الغـازات فإن مـعدالت تـركيز
غــاز ثـانـي أكـســيــد الــكــربـون في
 2018بــلـــغت  407,8 جــزءا في
جزءا ـلـيـون مـقـارنة ب 405,5  ا

ليون عام .2017 في ا
وهــذه الـزيــادة تــتــخــطى بــقــلـيل

مـعـدل الــزيـادات الـســنـويـة خالل
ـاضي. وبـلــغت مـعـدالت الـعـقــد ا
تـــــركــــــيـــــز الـــــغـــــازيـن اآلخـــــرين
ـسبـي لـالحتـباس الرئـيـسيـ ا
ـيـثـان وأكـسـيد احلـراري وهـمـا ا
الــنــيــتــروز مــســتــويــات عــالــيــة
قـياسـيـة في  2018 وفق مـنـظـمة
نـظمة إن (هذا األرصاد.  وقالت ا
سـتمر طـويل األمد يعني النمط ا
ــسـتــقــبل ســتــواجه أن أجــيــال ا
تـداعـيات حـادة مـتـزايـدة لـلـتـغـير
نـاخي ومنـهـا ارتفـاع احلرارة ا
وطـقـس أكـثــر قــسـوة ونــقص في
يـاه وارتـفـاع في مسـتـوى مـياه ا
الـبـحـر وتـعـطـيل الـنـظم الـبـيـئـيـة

البحرية والبرية). 
واالنبعاثات هي العامل الرئيسي
الـذي يـحـدد مـسـتـويـات الـغـازات
الـدفيـئـة لـكن نـسب الـتـركـيز هي
مقيـاس ما يـبقى بعـد سلـسلة من
ــعـقـدة بــ الـغالف الـتــفـاعالت ا
اجلـــــــوي واحملــــــيـط احلــــــيــــــوي

والـــغالف الــــصـــخـــري والـــغالف
اجلـلــيـدي واحملــيـطـات.وتــمـتص
احملـيــطــات والـغالف احلــيـوي –
الــتــســمــيـة الــتـي تـشــمـل جـمــيع
األنـظـمـة الـبـيـئـيـة عـلى االرض –
ـــــئــــة مـن كــــافــــة نــــحــــو  25بــــا

االنبعاثات.
والــغالف الــصــخــري هــو اجلــزء
اخلـــــارجـي من األرض فـــــيـــــمـــــا
الـغالف اجلــلـيــدي يـشــمل اجلـزء

الذي يغطيه اجلليد.
وقالت الهـيئـة احلكومـية الـدولية
ـنـاخ الــتـابـعـة ـعـنــيـة بـتـغــيـر ا ا
ـــــــتـــــــحــــــدة إنـه مـن أجل لـأل ا
احـتـواء االحـترار دون  1,5درجة
مئـوية يـتعـ أن تكـون انبـعاثات
ثـاني أكـسـيـد الـكـربـون مـعـدومـة
أي أن تكون كـميـة االنبـعاثات في
اجلو متسـاوية مع الكـميات التي
تـــــتـم إزالـــــتـــــهـــــا إمـــــا مـن خالل
االمــــتــــصــــاص الــــطــــبــــيــــعي أو

باالبتكارات التكنولوجية.
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ـصـريـة سـمـية حتـدثت الـفـنـانـة ا
األلفي عن حياتها الشخصية مع
الفنـان الراحل فاروق الـفيشاوي
واألسباب التي دفعتها لالنفصال
عنه. وقـالت األلفي  خالل لـقائـها
في بــرنــامج (واحــد مع الــنـاس)
مع اإلعـالمي عــــمــــرو الــــلــــيــــثي
ذاع عبر فـضائيـة (النهار) إن وا
اخلـيانـة لـيـست خـيـانـة جـسد بل
خـــــيــــانـــــة مـــــشــــاعـــــر وفــــاروق
ـشـاعـره الـفـيـشـاوي لم يـخـنـهـا 
ألنه لم يــحـب أحــدا مــثــلــهــا ولم
حتـــــاول أن تـــــثــــبـت خـــــيــــانـــــته
ــات ـــكــا اجلــســـديــة أبــدا رغم ا
الــهـاتــفــيــة الـتـي كـانـت تـصــلــهـا
باسـتـمـرار حـول نـزواته إال أنـها
لم تـقـرر الــذهـاب مـؤكــدة انـهـا لم

تكن تستطيع أن تعرضه لذلك.
وأضــافت أنــهــا لـم تــنــفــصل عن
فاروق الفيشـاوي بسبب عالقاته
الـنــســائـيــة بل بــســبب أوالدهـا
قائلـة: (أنا متطـلقتش مـنه بسبب
الستات.. أنا طلبت الطالق عشان
الــوالد كـان الزم حــد مــنــنــا يـربي
الــــــوالد.. قـــــعــــــدنــــــا مع بــــــعض
وتـفـاهـمـنـا في مـوضـوع الـسـهرة

الـلـيلـيـة الـلي بـيـحب يـعـمـلـها كل
يـوم وشـلــة الـصـحـاب الــلي هـمـا
ــنـاســبــة أصــحــابي.. بس في بــا
والد والزم يــصــحـــوا بــدري وأنــا
الزم أصحى بدري مـعاهم ده كله

عايز طاقة ومجهود). 
وتـابعت: (وقـتـهـا نـزلـنا اتـطـلـقـنا
ورجعنا كـانت ماما واقفـة تعمله
وزة ألنه بيحبها طاجن بامية با
واتــغــديــنـا كــلــنــا عــلى تــرابــيـزة
واحــدة وعــادي.. مــجــانــ صح!
بس هــو ده كـــان حــالـــنــا.. وكــان
قــرار صـــعب مش ســهـل..  إحــنــا
بـــكــيـــنــا وقـت الــطـالق بس قــدام

الناس نضحك عادي). 
وعن عالقاته النسائية قالت: (هو
مـبيـقـدرش يـقـاوم الـسـتـات قالي
نتهى البساطة إنه لو ست مرة 
عـمــلـتــله كـده أشــارت له أن يـأتي
بيـروحـلـها ومـبـيقـدرش يـقول ال..
نـعـمل إيه في الــسـتـات بـقـا.. هـو

مظلوم الراجل).
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي

نـا يـوم اخلـميس 25 رحل عن عـا
يـولـيو  2019 عن عـمـر يـنـاهز 67
عـــامــــا بـــعـــد صــــراع طـــويل مع

رض. ا


