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ــوســيــقــيــة أقــامت دائــرة الــفـــنــون ا
ــاضي احــتـفــالــيـة (لــعـراق االثــنـ ا
الــسالم نـنــشـد) وعــلى قــاعـة الــربـاط
وبـرعــايـة وزيـر الـثــقـافـة والــسـيـاحـة
واالثـــار عــــبـــد األمــــيـــر احلــــمـــداني.
وافـتـتـحت االحـتــفـالـيـة عـزف الـسالم
اجلــمــهــوري عــزف الــفــرقــة الــفــنــيــة
ركزية للدائرة ليتواصل بعده تقد ا
عــدد من األنـاشـيـد الــتي تـغـنت بـحب
ــشــاركــة الــعــراق أرضــا وشــعــبــا و
نـخـبــة من الـفـنـانـ ومــنـهـا انـشـودة
خلي نشد حزمنـة كلمات عدنان هادي
احلان زياد االمير وغناء سيف سعد 
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طرب حس جبار بانشودة وشارك ا
يـانـار بــردا وسالمـا كـلـمــات الـشـاعـر
بشـير الـعبـودي واحلان عـلي خصاف
ـــطـــربــة اديـــبــة  بــعـــدهـــا شــاركت ا
بـانـشـودة فدوه اليـده كـلـمات الـشـاعر
عـدنــان هــادي واحلـان زيــاد االمــيـر .
وال ـطـرب عـمـار الـعـربي  وشـارك ا

من كلمات حمزة احللفي . 
وقـــدمت فـــرقــة االنـــشـــاد الــعـــراقـــيــة
انــشــودة سالمــا من كــلــمـات الــراحل
مــحـــمــد مــهــدي اجلــواهــري واحلــان
ـطــربـة الــفـنــان سـامي نــسـيم  امــا ا
غادة واصف فشاركت بـانشودة يادار
اهلـنه كلمـات بشـير العـبودي واحلان
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وسيقية    عدسة - علي األسدي √½bOýU∫ مطربون وطلبة يشاركون في تقد أناشيد وطنية في حفل الفنون ا

اآلخــر سالحـــا أبـــيض من جـــانــبه
ويـطـعن الـضـحـيــة لـيـلـفظ أنـفـاسه
ـوت عــلى الــفـور.كــمـا األخـيــرة و
شــبــهـوه بــعـصــابـة (والد رزق) في
ــصـري بــجـزئه الــثـاني  الـفــيـلم ا
حيث ينتظر  3شباب فريستهم في
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تـــشــكـــو بــعض االســـر من تـــأثــيــر
مشاهد جـرائم عنف وقتل بالسالح
ــصــريــةعــلى األبــيـض في االفالم ا
سـلـوكـيـات ابـنائـهم الـشـبـاب عـامة
ـراهـقــ مـنــهم بـشــكل خـاص  وا
ويــــتـــداول احــــيـــانــــا رواد مـــواقع
الــتـواصل االجـتـمــاعي جـرائم قـتل
راح ضـحيـتـها شـبـاب إثر تـهورهم
فـي الـــــتــــــعـــــامل مـع بـــــعــــــضـــــهم
ــشــاهــد من وتــقــلــيــدهم  الــبــعض
عــلى غــرار األفالم الــســيــنــمــائــيــة
نـوفـية قـضـية حـدثت مـؤخـرا في ا
ــصـر وراح ضــحـيـتــهـا شـاب في
الـثامـنة عـشر من عـمره عـلى يد 3
من أصــــدقــــائه حــــيث شــــبه رواد
مـــواقع الـــتـــواصل شـــبـــهـــوا هــذه
ـشـهـد لـلـمـمـثل ـريـرة  الـواقـعة ا
ـصـري أحـمـد الـســقـا في فـيـلـمه ا
حــيث يـقف عـلى إبـراهــيم األبـيض
ارة ناصـية شـارع بينـما يـضايق ا
ــشـهـد في في طـريــقـهم لــيـنــقـلب ا
حلــظــة إلى حـرب شــوراع فـيــخـرج

أحد الشوراع الفرعية وعلى الفور
يـنـتـقـضـوا عـليه ضـرًبـا بـاألسـلـحة
الـــبــيـــضــاء لـــيــســـيل دمه ويـــلــفظ
أنــفـــاسه األخـــيــرة.وعن ذلـك قــالت
وقع الناقـدة الفنـية حنـان شومان 
الـبـوابـة ( إن الـسـيـنـمـا تـؤثـر عـلى

الـعـراقيـة  والـتي ادت انشـودة بـغداد
ضـحـكت لــلـشـاعـر مــحـمـد احملـاويـلي
واحلــان عــلي خــصـاف. وشــاركت في
وسيـقية الـتابعة االحتـفاليـة الفرقـة ا
ــايــســتــرو عـلي لــلــدائــرة وبــقـيــادة ا

خصاف.
الى ذلك احتفت مدرسة بـغداد للفنون
ـوسيـقيـة والتـعبـيريـة صبـاح االحد ا
ـاضي بـيوم الـطـالب الـعـراقي.وعلى ا
انـغام النـشيـد الوطـني انتـظم الطـلبة
بـــوقـــفـــتـــهم حـــول الـــعـــلم الـــعـــراقي
مـسـتـذكـريـن شـهـداء الـعـراق  وابـتدأ
سـؤول شؤون الطـلبة احلفل  بـكلمـة 

قصي اجلبوري

علي خصاف.
طرب عامر العلي انشودة ع وقدم ا
الـله حترسك يـاوطـنه  كلـمـات الشـاعر
كــرار الـعـامـري واحلـان عـلي خـصـاف
وشــارك الــفــنـــان جــاسم حــيــدر ومن
احلانه بانشودة مـاطيح الراية كلمات
لـحن علي مـعن احللـو وقدم الـفنـان ا
سرحان انشودة ياارض بالدي كلمات
الــشـاعــر كــر الـعــراقي. ذا و حــضـر
طالب مــــــدرســــــة (جنــــــيـب بــــــاشـــــا)
االبـتـدائيـة االحـتـفالـيـة وقدمـوا فـقرة
غــنـــائـــيـــة بــقـــيـــادة الـــفـــنــان جـــاسم

احليدري. 
وأخـتــمت االحـتـفــالـيـة فــرقـة االنـشـاد

ــدرسـة .فـيــمـا قــدم كـلــمـة ا
مديـرها عـدنان نـزار معـتذرا
عن اقـامة االحـتـفال الـسـنوي
ـعـتـاد عـليـه تقـديـرا لـشـهداء ا
العراق وقدم مـعزوفة ألنشودة

ناسبة.  وطنية بهذه ا
ــدرسـة ـعــلــمــة فـي ا فــيــمــا قــدمـت ا
االبـتدائـية لـلمـوسيـقى والبـاليه كـلمة

الكادر التدريسي .
وقدم الطـلبة مشـهدا مسرحـيا قصيرا
يـتـنـاول دور الـطــلـبـة في احلـفـاظ
عــلـى الــوطـن من خالل رمـــزيــة
رفع الـــعـــلم ومـــنع ســـقـــوطه

ليرفرف بشموخ.

 bOFÝ bL×  b− √

قـيم في الـقـاهـرة صـدرت له عن الـهـيـئة الـشـاعـر الـعراقـي ا
صـريـة الـعـامة لـلـكـتـاب مخـتـارات شـعـرية جـديـدة بـعـنوان ا

رمر) تضم مجموعة من قصائد النثر. (نشيد ا
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رئيس جمـعية التشكيلي العراقي
دعـا الــفـنــانـ الــتـشــكـيــلـيــ كـافـة
حلضور مـؤتمر اجلمعـية في مقرها
ــنــصـور مــقــابل مـتــنــزه الـزوراء بـا
صـبـاح الـسبت  30 تـشـرين الـثاني
ــنــاقــشـة عــمل اجلــمــعــيـة اجلــاري 

واالنتخابات القريبة.
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اضي الـشـاعـر الـعراقـي ضيـفـته قـنـاة (الـشـرقـيـة ) االحـد ا
ضـــمـن بــرنـــامج (اطـــراف احلـــديث) الـــذي يـــعـــده ويــقـــدمه

االعالمي مجيد السامرائي.
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اخملـرج السـينـمـائي السـوري عرض له عـلى مسـرح مدارس
بـنـات وأبــنـاء الـشـهـداء فــيـلـمه الـوثـائــقي الـطـويل (لم شـمل)
سيناريـو سامر محمـد اسماعيل وإنـتاج هيئة أبـناء الشهداء

ؤسسة العربية لإلعالن. بالتعاون مع ا
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سـتقـلة لالنـتخاب في نائـب رئيس مجـلس مفـوضي الهـيئـة ا
ـاضي فـي رابـطـة الــكـتـاب بــعـمـان  االردن الـقى الـثـالثـاء ا
محـاضـرة بـعـنـوان(اإلصالح السـيـاسي في األردن/ الـهـيـئة

وذجا). ستقلة لالنتخاب أ ا
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الـقـاصـة والــكـاتـبـة الـعــراقـيـة تـلـقت
تهـاني االهل واالصدقـاء حلصـولها
عـــلى شــهـــادة الــدكــتـــواره بــدرجــة
أمـتــيــاز من كـلــيــة االداب بـجــامــعـة
وسـومة الـقـادسيـة عن اطروحـتهـا ا
(الـــشـــعــريـــة في الـــرحـــلــة األدبـــيــة

العراقية منذ عام 2003 ).
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سـتـمـر بجـامـعة ي الـعراقـي رئيس مـركـز التـعـلـيم ا االكـاد
الـنـهرين تـلـقى الـتـعازي مـن االوساط اجلـامـعـيـة والشـعـبـية
بـوفاة والـدته.واقيـمت الفـاحتـة على روحـها في مـحافـظة ذي
دة قـار بدءا من يـوم الـثالثاء  26 تشـرين الـثـاني اجلـاري و

ثالثة أيام.
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رئـيس جـامـعـة الـعـلـوم الـتـطـبـيـقـيـة اخلـاصـة االردنـية افـتـتح
ـصـور وبـالـتــعـاون مع كـالـيـري قـدرات (ابـيـلـيـتـز) مـعـرض ا

الفوتوغرافي الفلسطيني جعفر اشتيه.

ـة اجملــتـمع وتـتــأثـر به ألن اجلـر
مـوجـودة مـنـذ بـدء اخلــلق حـيـنـمـا
قـتل قابـيل هـابيل وبـالـتالي لـيست
األفالم السيـنمائـية هي السبب في
حدوث جـرائم الـعنف في اجملـتمع
ألن قـــابــيـل وهــابـــيل لـم يــشـــاهــدا
ة أفالما من األسـاس ولكن اجلـر
وقعت إذن تأثـير السـينمـا يختلف
من شـــــخص آلخــــر). مــــؤكــــدة (أن
التأثر بالسيـنما يتوقف على ثقافة
الشـخص ونوعـية الـسيـنمـا ذاتها
ألنه في الغالب إذا كان هناك اثنان
يشاهدان أحد األفالم فـأحدهما قد
يتأثر بـشخصيـة البطل واآلخر قد
ال يـحـدث لـه شيء وهـنــا الـثــقـافـة
الـتي يـتسـم بهـا اإلنـسـان هي التي
تــــــــوضح مــــــــدى الـــــــتــــــــأثـــــــيـــــــر
عليه).وأشارت إلى (أن الشباب من
ــمــكن أن يــقــلــدوا الــفــنــانــ في ا
ــــلــــبـس واالســـتــــايـل ولــــكن من ا
سـتحـيل أن يقـلدوهم فـي ارتكاب ا

اجلرائم).   
ورأت الــنـــاقـــدة الــفـــنـــيــة مـــاجــدة

خـــــــيــــــــراالــــــــلـه(أن أفالم
الـسـيــنـمــا الـتـي حتـتـوي
على مـشاهـد عنـيفـة ليس
لـهـا تـأثيـر عـلى الـشـباب
ولـكن الـذي يـؤثـر عـلـيـهم
هـي الــــــتـــــــركــــــيــــــبــــــات
االجــتــمــاعــيــة ألن هــذه
األفالم مــــوجـــودة مــــنـــذ

نـــشــــأة الـــســــيـــنــــمـــا)
ـة تدل مـضـيـفـة(اجلـر
عــــــلـى الـــــنــــــقـص في
الــــتـــــربــــيــــة وفــــشل
الـوالـدين في تـربـيـة
أبنائـهم وليس لها
أي عـــالقـــــــــــــــــــــــــــة
بالسـينمـا). مؤكدة
أن الـفـوضى وعدم
الــــــــعـــــــدالـــــــة هي
السبب في انتشار
اجلــــــــــــــــــــرائـم وأن
األفالم توضع في آخر
القائمـة ألن جرائم القتل

حتدث يومًيا ).
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دنـيا وام مـحـمد وام صالح نـسوة خـيـرات كن على غـير
مـوعد مع الكف العـراقية الـتي لم تشح بالـكرم على أحد
 مـزج األستاذ سعـد البزاز الرجل الذي عـاهد الله على
ان يـكـون الــعـون األبـدي لـكـل عـراقي و عـراقــيـة...سـعـد
الـبـزاز اإلنـسـان الـذي أنـصف هـؤالء الـنـسـاء ولم يـطـلب
ثناء حينما اشترى لتلك النسوة بيوتا ضمتهن بالعز ...
(الـشرقـيـة) الـتي وسـعت عـيـنهـا وأعـطت مـثـاال بـشخص
ؤسـسة الـشرقـية اإلعالمـية... وهـذا التزام ـدير العـام  ا
وطــــني أخــــذه عـــلـى نــــفـــسـه ســـعــــد الــــبـــزاز لــــيــــكـــون
حـاضرا...ومؤسس ألمل الـعراقـي بالـعيش وفق ظروف
ـسـتـوى..لـيس فـقط هـذه الـنسـاء الالئي صـحـية عـالـيـة ا

حض بكرم البزاز....
ويبـقى سعـد البـزاز...رفيـقا حللـم الفقـراء...رفيـقا لـلعون

ن تغاضت عنهم احلكومة .. وسندا مؤزرا 
رمـوق...الذي يأتي أيـها الـرجل....اإلنسـان...اإلعالمي ا
في زمن شـــحت فـــيـه االمــانـي وغـــابت من عـــلى األرض
احلـقـائـق...لـيـبــقى سـعـد الــبـزاز رمـزا
وطـــنـــيـــا وفـــاضال في جـــمـــهـــوريــة
اخلــــوف واحلــــرمــــان...ســــتــــكــــون
نـــبــراســـا حــقـــيـــقــيـــا لــكـل عــراقي

شريف....

ـــســائل هـــنــاك ضـــغــوط شـــخــصـــيــة و تـــنــشـــغل بــا
العائلية.يوم السعد االربعاء.
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ــيــزة لـديك و قــد تــكـون الــتـردد في احلــيــاة صــفـة 
االكثر اخلطورة عليك.
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 ال تترك احدا يحبط طموحاتك او يتدخل فى شؤونك
.رقم احلظ .9
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 اهتم بالناس احمليط بك في مجال العمل ألنك
ستحتاج الى دعمهم.

»dIF «

جتــنب خـوض الـنـقـاشــات الن الـفـتـرة تـنــذر بـالـتـوتـر
واالنفعال .رقم احلظ .8
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شـاريع و اخلـطط الـتي صـديق يـسـاعـدك في تـبنـي ا
كنت تطمح اليها .
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يزة وتطرح افكارا باهرة وجديدة .يوم تقدم ابحاثا 
السعد الثالثاء.
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 عاطفيا انت شخص قلق حول مشاعر اآلخرين
اجتاهك عليك جتاوز ذلك.
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تـكون مـحور اهـتمـام الوسط احملـيط بك واجلمـيع يثق
بك .رقم احلظ . 2
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ال تضـغط على اسرتك او عـلى زمالئك في العمل كي
ا تريده انت فقط. يقوموا 
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ـشــورة مـنك لــكن جتـنب ان اجلـمــيع يـريــدون طـلـب ا
تكون شخصا ديكتاتوريا.
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 ستخسر محبة اآلخرين لك بعنادك.حاول ان تقنعهم
بوجهة نظرك .رقم احلظ.5
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أ شـطب مـرادف الـكـلـمـات
أدنــاه بـجـمــيع االجتـاهـات
ـكن شــطب احلـرف اكـثـر و
من مرة   مع احلل الـصـحيح
حتــصـل عــلى حـــروف تـــشــكل

طلوبة: الكلمة ا
سوسن بدر  –سهير البابلي –
سلوى قطريب  –سمير غا –
ســهــام الـشــعــشـاع  –ســامــيـة
اجلــزائـري  –ســامي الــعـدل –
سماح انور  –سميحة ايوب –
سـمـيـر شمص  –سـناء دبـسي

 –سالم  –سيمون  اسمر –

ســيـمـون حــدشـيـتي –
ســـــرور  –ســـــحـــــر –

سمر.
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لصق الترويجي لفيلم (والد رزق) ا
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تـــواصل مـــبـــادرة ســيـــنـــمـــا الــثـــورة تـــقــد
عروضـها ويعرض فـي الساعة الـسادسة من
مــسـاء الــيـوم   اخلــمـيس فــيـلم (مــهـمــة شـبه
رســمــيـة) فـي عــرضه االول وهــو من بــطــولـة
الـفـنــانـ : مـحـمـد هـاشـم  كـاظم الـقـريـشي
ســيــنــاريــو اســعــد مــشــاي  عــلي عــبــاس 
واخـراج حـمـزه كـنـعـان وتـقع خـيـمـة سـيـنـما
الـثــورة في بــدايـة شــارع الـســعـدون بــأجتـاه
ساحة  التحرير قرب الصبات الكونكريتية. 
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ـيـة في دبي جنـمي اسـتـضافـت الـقريـة الـعـا
ـي فـيـشال مـوسـيـقى بولـيـوود الهـنـديـة العـا
وشيـكـار الـذين أحيَـا حـفالً اسـتـثنـائـيـاً على
سـرح الـرئـيسي في الـوجـهة الـعـائلـيـة التي ا
تـتـمـيّـز بـتـقــد فـعـالـيـات تـرفـيــهـيـة مـتـنـوعـة
إضافـةً إلى أفضل جتـارب التـسوق والـترفيه
والـتــعــرف عـلى الــثـقــافــات اخملـتــلـفــة. واقـيم
ــاضـيــة  حـيث قـدم احلـفل مــسـاء اجلــمـعـة ا
الـنـجـمـان الـعـديـد من أعـمـالـهـمـا وأحلـانـهـما
بـــأغـــاني شـــعـــبـــيـــة مـن أحـــدث االصــدارات

وسيقية في بوليوود. ا
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ــطـرب فـضل شـاكــر مع الـتـظـاهـرات تـفـاعل ا
الشـعبيـة في لبـنان التي واكـبهـا بإعادة إطالق
(وطـني) مـجـدداً بـذلك أغــنـيـة الـسـيـدة فـيـروز.
وهي خــطـوة القت تـفـاعالً مـن اجلـمـهـور الـذي
ساحة اإلحساس بـأغنياته وصوته بعد يفتـقد 
أن أبعـد نـفسه عن الـفن  و القت هـذه األغنـية
تابع بدليل انتشارها السريع على إعجـاب ا
وقع ايالف. مواقع التواصل االجتماعي وفقا 
ـوزع أحـمـد إبـراهيم في ويـتـعـاون شـاكر مع ا
أغنـية جديدة من كلمـات محمد رفاعي وأحلان
ولـــيـــد ســعـــد. كـــمـــا طــرح عـــبـــر قـــنــاتـه عــلى
(يـوتـيــوب)أغـنــيـة بــعـنـوان (يــاتـرى) بــالـلــهـجـة
الــلـبــنـانــيــة وهي من كـلــمــات أحـمــد مـاضي
وأحلـان زياد يـوسف وتوزيـع زاهر ديب كـما
طرح أغـنيـة أخرى بـعنـوان (حبـيتك) وهي من
كـلـمــات مـحـمــد رفـاعى وأحلــان وتـوزيع عـلي
أباظـة. اللذين تـعاون مـعهمـا بأغـنيته
الــسـابـقـة (مع الـسالمـة) الـتي
طـرحـهـا فـي نـهـايـة الـعام
ــاضي وكــانت آخـر ا
أعـــمــاله بــالـــلــهــجــة
ـصريـة وحلـنـها ا

وليد سعد.
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{ فلوريدا –وكاالت - تعرضت

وقف ية أريانا غراندي  غنية العا ا
سرح وجاء ذلك محرج على ا

ها حفلًا في مدينة تامبا خالل تقد
بوالية فلوريدا األمريكية ضمن

جولتها احلالية وبينما كانت تمتع
جمهورها بأدائها تعثرت النجمة

بينما كانت تسير على منصة عالية
سرح وسقطت عليها.وقبل على ا

وقف أكثر أن يتفاقم ا
وتتعرض غراندي لألذى

تدخل أحد الراقص الذي
كان إلى جنبها وأمسك
بها قبل ان تسقط من
نصة.وتعاملت أعلى ا
وقف غراندي مع ا
بشكل عادي إذ

إبتسمت واستكملت
عرضها وكأن شيئًا لم

يكن وسط تهليل
اجلمهور.

{ سـال (أ ف ب) -قــــضت مـــــحــــكــــمــــة
ـاضي بسـجن مـغني مـغـربيـة االثـن ا
الـــراب ســيــمـــو كــنــاوي ســـنــة واحــدة
إلدانـته بإهانـة الشرطـة في حكم نددت
به مـنظمة العفـو الدولية ووصفته بأنه
.اعـتــقل كـنــاوي غـداة إطالقه مع مــشـ
فــنـانــ آخــرين أغـنــيــة عـاش الــشـعب
االحــتـجــاجـيــة الـتي أثــارت اهـتــمـامـا
.واعـتـقل مـحـمـد مـنـيـر وجـدال واســعـ
( 31عــامـا) الــشـهـيــر بـســيـمــو كـنـاوي
دينـة سال قرب مـطلع تـشرين الـثانـي 
الـرباط بتهمـة إهانة موظفـ عمومي
وهـيــئـة قـضـائـيـة عـلـى خـلـفـيـة نـشـره
فــيـــديــو يــشـــتم الــشــرطـــة عــلى مــوقع
انــسـتـغـرام.واعـتــبـر الـدفـاع أنه لـوحق
بـــســـبـب إطالقه مـع زمـــيـــلـــيه يـــحـــيى
الـسـماللي (لـزعـر) وولد الـكـرية في 29
تــشـــرين األول أغــنــيــة عــاش الــشــعب.
بـــيــنـــمــا أكـــدت الــســـلــطـــات أال عالقــة

لـلـمالحـقـة باألغـنـيـة وأن زمـيلـيه لـيـسا
مـــوضـــوع بـــحث قـــضـــائي.وحـــصــدت
األغـنـية الـتي تديـن بلـغة حـادة أوضاع
الـظـلم والفـسـاد واالستـئـثار بـالـثروات
ـــغــــرب أكــــثـــر من  15مــــلـــيـــون فـي ا

مــشــاهــدة عـلـى يـوتــيــوب. وتــضــمـنت
انـتقادات لـلملك مـحمد الـسادس في ما
يـعـد تخـطـيا لـلـخطـوط احلـمر.وأوضح
كـنـاوي أثـنـاء مـثـوله أمـام احملـكـمـة في
وقـت سـابق االثـنـ (أن الـشـتـائم الـتي

وجـهـها لـلشـرطـة في الفـيـديو مـوضوع
الحـقـة كانت رد فـعل لتـعـرضه للـظلم ا
وشـــعــوره بـــاإلهـــانــة من طـــرف أفــراد
رة األولى شـرطـة).وتابع (لـيست تـلك ا
الـتي أتعرض فيهـا لإلهانة من الشرطة
 مـن صــــــــغــــــــري وأنــــــــا أتــــــــعــــــــرض
لإلهـانـة).واثـارت عـاش الشـعب نـقـاشا
واسـعا في مواقع التـواصل االجتماعي
ووســــائـل إعالم بــــ من اســــتــــهــــجن
ـسـيـئـة معـتـبـرا مضـمـونـها عـبـارتـها ا
شــعـبـويـا ومن رأى فـيــهـا تـعـبـيـرا عن
ــــغــــربي يــــأس وســــخـط الــــشــــبــــاب ا
ـاثـلـة تـرددها انـسـجـامـا مع أنـاشيـد 
جــــمــــاهــــيــــر كــــرة الـــقــــدم فـي اآلونـــة
األخـــيــرة.وقــال زمـــيــله الــســـماللي في
أغــنــيـة أطــلــقــهـا قــبل يــومــ (بـدل أن
تــقــمـعــونـا اســتــمـعــوا إلـيــنــا  أنـا ابن
الــــشـــعـب أطـــالـب بـــحـق الـــشــــعب في
الــتــعـلــيم والــصـحــة والــسـكـن).وقـالت

. مـنظّمة العفـو الدولية (إنه حكم مش
ــكـن تــبــريــر حــبس مــغــني الــراب ال 
ـغـربي كـناوي عـامـا جملـرد أنه مارس ا
حـقه في حـرية الـتـعبـيـر).وقالت مـديرة
ـــكـــتب اإلقـــلــيـــمي لـــلـــشــرق األوسط ا
وشــمـال أفــريـقــيـا في مــنـظــمـة الــعـفـو
الـــدولــيــة هـــبــة مــرايف (إن الـــقــانــون
الـدولي يحـمي احلق في التـعبـير حتى
عـنـدما تـكون اآلراء الـتي يتم تـشاركـها
صـادمة أو مهـينة).وتـابعت مرايف (أن
هــذا احلـــكم... يــبــيّن أن من يــجــرؤون
عــلى انـتـقــاد الـسـلــطـات سـيــواجـهـون
ــثل الـشـبــاب ثـلث سـكـان الــعـقـاب).و
ـمـلكـة البـالغ عددهم نـحو  35مـلـيون ا
نـــســـمـــة. وأفــاد تـــقـــريـــر لـــلـــمــجـــلس
االقــتـصـادي واالجـتـمـاعي (رسـمي) أن
ئة من الشباب ب  25 24و 15با
ارسون أي عـاما خارج الـدراسة وال 

عمل أو تدريب.
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ـصـريـة شـيريـن سيف ـمثـلـة ا صـدمت ا
الــنـصـر اجلــمـهــور بـعــد انـتــشـار صـور
جديـدة لها بدت فيـها على غير طـبيعتها.
وظـهرت خالل حـضـورها جـلـسة سـماع
أقـوالــهـا في مـحــاكـمـة صــديـقـتــهـا الـتى
سرقـت مجوهراتها مـرتدية عباءة ونظارة
وقع طبـية وقد اكتسبت وزناً زائداً وفقا 
الفـن. هذا الـظـهور صـدم مـحبـيـها النـها
ــشــوق ومالمح كــانت تـــتــمــتع بــقـــوام 
أوروبـية في الـسـابق والتـغـير الـذي طرق
عــلى شــكــلــهــا أخــيــرا صــادم لــلــغــايـة.
ولسـيف النصر بصمـة فى عالم السينما
سـرح والتليفـزيون من ضمنها أفالم وا
الــــنـــــوم في الـــــعــــسـل وأمــــيـــــر الــــظالم
مثل الـقدير ومـسرحيـة بودي غارد مـع ا

عادل إمام.
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