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اسـتــذكــر فــنـانــو مــحــافـظــة نــيــسـان
سيرة االبداعية للـفنان الشهيد عبد ا
الــقــدوس قــاسم الــذي اغــتــيل مــسـاء
الـــعــــاشـــر من آذار اجلــــاري من قـــبل
مـجــهـولـون مـع رفـيـقـه احملـامي كـرار

عادل .
ويقول الـكاتب عدي اخملتـار مستذكرا
رحـلـتـه (اخـر مـرة اشتـرك فـيـهـا مـعي
كانت في مـسرحـية " في انـتظـار حمد
ــســرح "والـــتي قــدمت فـي مــنــتـــدى ا
ببغداد في ايام عراقية مسرحية التي
ــركـز الــعــراقي لــلــمــسـرح نـظــمــهــا ا
عــــــــام  2014 ضمن فعالـيات بغداد
عـاصمـة الثـقـافة الـعراقـية وقـتهـا قال
ــســرحــيـة : ان لي خالل الــبــروفـات ا
هــذا الـــعــمل اجــده تـــرجــمــة لي  الن
قـصـة الـعـمل كـانـت تـتحـدث عـن حـمد
احلـاضـر الـغـائب فـيـنـا والـذي مل من
افهام الناس باليقظة اال انهم اهملوه
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ونـــاله مـــنـــهم شــتـى انــواع الـــعــذاب
والــســـخـــريـــة حـــتى قـــرر ان يـــرقص
ـوته رقـصــته االخـيـرة الـتي انـتـهت 
الـذي ايـقظ الشـعب فـراحـوا يبـحـثون
عـــنه لــــكن بـــعــــد فـــوات االوان لـــذلك
فرحـلته كـانت هكـذا اسئـلة في اسـئلة
تـمـامـا كـاول عمـل له مـعي عام 2005

في مسرحية  استجواب) .
وعن سيرته  يضيف اخملتار (الشهيد
الفنـان عبد القدوس قـاسم من مواليد
ـعهد الـتقني العمارة  1980 خريج ا
في مـــيـــســـان وهـــو أب لـ 3 أطـــفـــال
(ولــدان وبــنت) مـن ســكــنــة مــنــطــقـة
اجلديدة وسط مدينة العمارة ويعمل
ــركــزي مــوظــفــا فـي اعالم الــســجن ا
بــاحملـافــظـة. وكــان عــضـوا فــعـاال في
ــســرحي ونـادي مــحـتــرف مــيــسـان ا
ـــدرسي وفــرق ـــســرح والـــنــشــاط ا ا
مـسـرحـيـة في احملــافـظـة قـدم خاللـهـا
ـــســـرحـــيـــة الـــعـــديـــد من االعـــمـــال ا
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وجه الــفـنـان الـكـويـتي نــبـيل شـعـيل رسـالـة
لـلــمـواطـنـ الـكــويـتـيـ والــوافـدين بـشـأن
تـطـورات فـيـروس كــورونـا.وقـال شـعـيل في
ـوقع فـيــديـو قــصــيـر نــشـر عــلى حـســابه 
إنسـتـغـرام (إن لـديـه حـكي كـثـيـر بـشـأن ما
يجـري لـكـنه سـيـختـصـر) مـشـيرا إلى (أن
ســلــطــات دولــة الــكــويت اتــخــذت إجـراءات
مهمة وعديدة جملابهة فيروس كورونا حيث
وفرت كـل شيء لتـلبـية احـتـياجـات السـكان
كــافـة).وأشـار إلى أن (هـنـاك تــطـبـيـقـا عـلى
الهـواتف يسمح حتى بتـوصيل االحتياجات
نازل).ودعا شعيل (سكان األسـاسية إلى ا
كوث الـكويت إلى توخي احلـذر من خالل ا
في الـبـيـوت واحلـفـاظ عـلى األبـنـاء واألسر
حــــتى ال تــــزداد اإلصـــابــــة بـــهــــذا الـــوبـــاء
ي).وانـتــقـد ( تــسـاهل الــبـعض فــيـمـا الـعــا
يـتعـلق بـإدراك أهـمـيـة اإلجـراءات الـصـحـية
ـــفــتـــرض اتـــبـــاعــهـــا حـــتى ال يـــتـــفــشى ا

الفيروس).

التـصـدق نـصف مـاتـرى وثالثـة اربـاع مـاتـسمـع ! الـناس  أجـمـع  من سـكان
ــصـريـة كـوكـب (فـيـســبـوك) روجـوا لــعـقــار سـلـمــته بـيــدهـا وزيـرة الــصـحـة ا
النـقاذ 1,439,323,774 نـسمه وهو عـدد سكان الـص رغم بلـوغ إجمالي عدد
ـؤكدة بالـفيـروس في بر الـص الـرئيسي إلى  78064حـالة حتى اإلصـابات ا

اآلن. 
ـصـريـة نـفـت اخلـبـر عـبـر صـفـحـتــهـا الـرسـمـيّـة عـلى   لـكـنّ وزارة الـصـحـة ا
ـعـلومـات ال أسـاس لـها من الـصـحّـة وزيارة فـيسـبـوك مـشيـرة إلى أنّ (هـذه ا

الوزيرة هي رسالة تضامن من مصر مع الشعب الصيني).
 وهـناك من يروج خلـبر عن اصابـة جنم سياسي فـاذا هو يطلـع ليضحك
عـلــيـنـا بـاســنـان صـفــر تـدلل عـلى عــدم  اعـتـمـاده طــبـيـبـا مــسـتـشـارا

لالسنان...
ـزالج ثم همس في  صـديق اغلق عـلي الـباب والـشـباك وقـفله بـا
ـشفى  وثـبت انه مصاب أذني :  لـقد اخـتفى بـعد ان راجع  ا
بـها ... ثم عطس بوجهي وهـرول نحو قنيـنة الهايجـ ليتوضأ
بـــهــا شـــأنه شــأن كـل أمــثــالـه  من  الــهـــائــجـــ .. ومــاهي اال
ــهـمـوس ـوشى به وا وحلـظـات حــتى دق الـبــاب بـقــوه لـيـدخـل ا
بـاســمه  وهــو يـضــحك بــعـنف  النـه اطـمــأن عـلـى قـادم من بالد

موبوءه.
 كـنت اقدم برنـامج حوار في الشـريعة عـلى الفضـائية الـعراقية
قـارن عبد احلـميـد العبـيدي والذي مـناصفـة مع غوغل الـفقه ا

افتى بتشميت العاطس على النحو التالي :
فـقال ان الـفقـهاء اخـتلـفوا فِي رَدّ الْـعَاطِس عَـلَى الْمُـشَمت ,
فَـقِيلَ : يَـقُول : يَهْـدِيكُمْ الـلَّه وَيُصْـلِح بَالكُمْ  ,وَقِـيلَ : يَقُول :
ر بَيْن يَـغْـفِـر الـلَّه لَـنَـا وَلَكُمْ  ,وَقَـالَ مَـالِك وَالـشَّافِـعِيّ : يُـخَـيـَّ
هَذَيْنِ  ,وَهَـذَا هُوَ الصَّوَاب  ,وَقَـدْ صَحَّتْ األَحَادِيث بِهِمَا "

انتهى باختصار .
 وثـمة من يشمت بك اوبي عـلى وجه التحديـد فهو يقول
لي عـيـنك عيـنك ( الفـد يـوم عطـست او كَـحـيت  أو قلت

آخ ).
 فـاقـول له جادا غـيـر مـازح : (غضب الـله عـلـيك هسه
جـيت من الطبيب ) فيقـول جادا غير مازح :( الزم طبيب
جتـميل او اسـنـان يسـوي لك ابـتـسامـة هـوليـووود ) !!! وهو
الـذي عقد صداقات دائـمة مع حشد من االطبـاء الذي يكتبون له
الـوصفة على الـواتسآب   يـفتحـها حتت عنـد الصيـدلي  الذي يقول
له سالمـة قـلبك يـاخـتـيـار  وانـا اكبـر مـنه بـعـقـد من السـنـ  فـيـرمـقني

بنظرة احلاسدين !
   نـصحني صاحبي الذي يشرب كل يوم عددا قياسيا من استكانات الشاي

ـواطـنة احلـقة  اال في مـطعم عـراقي بـعمـان يـعج بشـعور ا
عود والكورونا?! انقطع عن مجالسته ; فاقول له : 

  فـيــضـحك قــائال : شـوف شــبـاب الــتـحــريـر وســاحـة
اخلالني واحلبوبي شلون صامدين ?

طـعم بـاطفـاء االنوار   ثم يـعطس  فـيـقوم صـاحب ا
غادرة. فيبحث صاحبي عن عكاز ا

{ اسطنبول  –وكاالت - عبّرت النجمة التركية سونغول أودان الشهيرة بـ
(نور) عن ندمها الشديد على تفكيرها مؤخرا باالنتحار وذلك بعد مرورها
بأزمات نفسية خانقة جعلتها تبتعد عن طريق الصواب اذ انها واجهت

مشاكل عائلية كبيرة واشارت الى (انها لو انتحرت كانت هي فقط ستخسر
وردت أودان مؤخرا وقع الفن  فأعادت النظر بذلك واتّبعت عقلها).ووفقا 
على األخبار التي تداولتها وسائل اعالمية تركية والتي تشير الى انها على
عالقة عاطفية بشاب عشريني األمر الذي نفته أودان واصفة هذه األخبار(
مثلة الكوبية آنا دي بالعارية عن الصحة). الى شوهد النجم بن أفليك مع ا
أرماس التي تشاركه في بطولة فيلم (ديب وتر) خالل تواجدهما في مطار
كوستاريكا الدولي بعد قضائهما عطلة سوياً في كوبا.وإلتُقطت صوراً

ألفليك مع آنا دي التي تبلغ من العمر  31 عاماً أثناء وجودهما في أحد
طاعم الشهيرة في كوبا وسط شائعات حول إرتباطهما.ومنذ عدة أسابيع ا
إنتهى أفليك من تصوير فيلمه اجلديد  مع آنا دي ارماس.وكان أفليك قد قام

ية للترويج لفيلمه اجلديد (طريق العودة). بجولة عا

لـلـطـفل واعـمــال درامـيـة تـلـفـزيـونـيـة
حــصـــد جــوائــز عـــدة  وكــتب
ــسـرحــيـات عــدداً من ا
وأقـام لـنـزالء سجن
ركزي العمارة ا
مـــــــعــــــرضــــــاً
تــشــكــيــلــيـاً
عـــــــــــــــــــلـى
ضــــفــــاف
نــــــــهــــــــر
دجــــــلــــــة

والدرامـية كـممثل اسـتطـاع ان يسجل
لـه حــــضــــوراً حــــقــــيــــقــــيــــاً
بـاحــتـرافــيـة ومــثـابـرة
اكـــــــثــــــر مـن عــــــمل
مــــــــــــســـــــــــرحـي
واوبـــريــــتـــات
واعـــــــمـــــــال

وسط مـدينـة الـعـمارة ضم  12 لـوحة
الكثر من  30 فناناً تشكيلياً  باشراف
رئـــيس قـــسم الـــعالقـــات واإلعالم في
سجن الـعمـارة وشارك في الـكثـير من
احلـمالت الـتـطوعـيـة في مـيسـان مـنذ
عــــــــــام  2003 حــــــــــتـى حلــــــــــظــــــــــة

استشهاده 2020.
وكــتــبـت الــعــديـــد من وســائل االعالم
والـــصــحف عن الـــشــهــيـــد ووصــفــته
باالنسـان والفنان  وخـرجت مجاميع
ـــثــقـــفــ في الــفـــنــانـــ واالدبــاء وا
الــعــمـارة مــسـتــنـكــرين اغـتــيـال عــبـد
الـــقـــدوس وزمـــيـــله ومـــســـتـــنـــكـــرين
(مـايـجـري االن من عـمــلـيـات تـصـفـيـة
واغـــتـــيــاالت لـــفـــنـــانــ ونـــاشـــطــ
مــطـالــبــ (احلــكــومـة واعالمــيــ ) 
ــيــة ــنـــظــمــات االنــســانـــيــة الــعــا وا
ـــتــــظـــاهـــرين بــــضـــرورة حـــمــــايـــة ا
الـسـلـمـيـ الـذين يـقـتـلـون في بـغـداد

واحملافظات العراقية).
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ـصــريـة يـسـرا عن بـعض ـمـثـلـة ا حتــدثت ا
تـفـاصـيل زواجـهـا من خـالـد صـالح سـلـيم
جنل الـــرئـــيس األســـبق لـــلـــنـــادي األهـــلي
مشـيرةً إلى (أنـهـما كـانا يـعرفـان بعـضهـما
مـنــذ كـان عــمـرهـا  7 ســنـوات). وأضـافت
(أنــهــا لم تــتــقــصــد إخــفــاء زواجــهــمــا في
:(والـده كـان مـريـضاً وقـبل حيـنـهـا) قـائـلـةً
ســفـــره أراد أن يــعـــلن زواجــنـــا وفي هــذا
الوقـت كنا قـد تزوجـنا حـديثـاً ولم نتـعجل
رفـضت وانتـظـرنا حـتى عـودته لكن عـنـدما
تــوفـي والــده انـــتــشـــر اخلــبـــر). وعن عــدم
إجنابـهـا قالت خالل حـلـولهـا ضـيفـة ضمن
بـرنامج (غـداً أجمل) الـذي تقدمـه اإلعالمية
مـهـيــرة عـبـد الـعـزيـز (أن زوجـهـا نـصـحـهـا
بـعـدم اإلجنـاب ولم يـطـلب مـنـهـا االعـتزال)
ــانع عــمــلــهــا كــمــمــثــلـة). مـؤكــدة أنـه (ال 
وأضـافت يسـرا(أنـا راضـيـة تمـامـاً بـقـضاء
كن ده أفضل الـله ساعات بـقول لنفـسي 

لي).

‰öD « œ«uł b¹R

الـكـاتب الـعـراقي صـدرت له عن دار الـعـراب بـسـوريـا رواية
كما صدر له كتـاب عن الهيئة العامة بعنوان ( دمـعة وحيدة)

السورية للكتاب بعنوان (مقاالت في القصة السورية).

oO uð bO Ë

ـطـرب الــلـبــنـاني يـســتـعــد لـطـرح ا
أغــنــيــة (كـــيف بــتــنـــسى) كــلــمــات
الـشاعـرة الـلبـنانـيـة نادين األسـعد
ــصـــري هــاني وأحلـــان الــفـــنـــان ا
شاكـر توزيع باسم مـنير وإخراج

هنا حافظ.

»dŠ ‚—UÞ

 oO uð rÝU

الـروائي االردني ضيـفه السـبت منـتدى الـرواد الكـبار ضمن
بـرنــامج (مـبــدع وجتــربـة) لــلـحــديث عن جتــربــته االبـداعــيـة

وقدمت الدكتورة ليندا عبيد ورقة بشأن جتربته.

rÝUł vO×¹ b¹—œ

دني الـعراقي اسـتقـبل وفدا من مـدير عـام سلـطة الـطيـران ا
اول مؤسسة طيران جوي في العراق نادي فرنـاس اجلوي 

تأسس عام 1933 .

 5DOKÝ —bOŠ

اخملــرج الــســوري أصــبح فــيـلــمه الــروائي الــقــصــيــر (آخـر
ؤسـسـة العـامـة للـسـينـما مـوقف) جـاهزاً لـلـعرض  إنـتـاج ا
ضـمن إطـار مـشـروع دعم سـيـنمـا الـشـبـاب  وهي الـتـجـربة

شروع  بعد فيلم (عازف الليل). الثانية للمخرج ضمن ا

ÊuM « Ë– WLÞU

اخلطاطة الـعراقية شاركت في ملتقى اخلط العربي بالقاهرة
ـشاركـة  نحو  28 دولـة. وشرحت لـلجـمهـور طريـقتـها في

اء (االبرو). فن الرسم على ا

 W³¹«dſ dLÝ

االعالمـيـة االردنـيـة ادارت الـندوة الـتـثـقـيـفـيـة احلـواريّـة التي
ـشـرق لـلـفـكـر والـثـقـافـة بـالـتـعـاون مع دائـرة عـقـدتـهـا دارة ا
ـكـتـبـة الـوطـنـيّـة ومـلـتـقـى أبـنـاء الـكـرك الـثـقـافي بـشـأن آفـة ا
اخملـدرات حتت عـنـوان(هل فـي بـيـتنـا مـدمـن?) حتدّثـت فـيـها
ـلـكـة رانـيـا لـلــدراسـات الـنـفـسـيـة والـتـربـويـة مـديـرة مـركـز ا

تقاعد هاشم اجملالي. وجدان الكركيّ والعميد ا

qC √ …ezUł bB% —«u¼_«

wŠUOÝ rKO
اصــوات عــلـى الــســودان. وهـــنــأ وزيــر
الـثـقافـة والـسيـاحـة واآلثـار عبـد األمـير
احلمداني  مخرج  الفيلم حلصوله على
ه بــشــهــادة اجلــائـــزة مــوعــزا بــتــكـــر
تقديرية تـثمينا جلـهوده اإلبداعية التي
ــشـرق لــلـســيـاحـة في أبــرزت اجلـانب ا
ـــنــظـــمــة الــعـــراق. وكــانت الـــلــجـــنــة ا
لــلـــمــســابــقــة قــد أعــلــنت فــوز الــعــراق
بـاجلائـزة الـذهبـيـة ألفضل فـلم سـياحي

عربي تسجيلي.

”U¹ 5ÝU¹≠ œ«bGÐ

حــــصل فــــيـــلـم (األهـــوار جــــنـــة عـــدن)
للـمخـرج سامي اجلـابري عـلى اجلائزة
الـذهــبـيـة جلــوائـز األوســكـار الـتــابـعـة

للمركز السياحي العربي . 
ركز االول لـفئة وتنـافس العراق عـلى ا
افــضـل فــلم تــســـجــيــلـي مع الــســودان
وحـقق تــصــويـتــا وتـفــاعال من جــمـيع
محافـظات العراق واجلـاليات الـعراقية
والــعـربــيــة في أوربـا مــتــفـوقــا بــفـارق

WÐU ù ÎU² R  n u²¹ wKÝdÐ rKO

U½Ë—uJ UÐ fJ½U¼
كــــشف جنم هــــولــــيــــوود تــــوم هــــانــــكس
ـــاضـي (أنه وزوجـــتـه ريـــتـــا اخلـــمــــيس ا
ويـلــســون أصـيــبـا بــفــيـروس كــورونـا في
أسـتـرالــيـا).واسـتــشـار هـانــكس وزوجـته
وكالهما في الثالثة والست الطبيب بعد
إصابـتهـما بـأعراض تـشابه أعـراض البرد
في كــــويـــنـــزالنــــد حـــســـبـــمــــا قـــال عـــلى
إنـسـتــغـرام.وأضـاف هـانـكس(أنه وزوجـته
سيـمـضيـان بعض الـوقت في عزلـة). وكان
هـــانــكس وزوجـــته في ســاحـل الــذهب في

{ سدني  –وكاالت - قـالت وورنر براذرز
ـنـتـجـة لـفـيـلم عـن حيـاة إلـفـيس الـشـركة ا
بـرســلي (صــحـة وسالمــة أفـراد شــركـتــنـا
ـقــام األول ونــحن نــتــخـذ تــأتي أوال فـي ا
احتـياطـات حلمايـة جمـيع من يعـملون في
األعــمــال الـتـي نـنــتــجــهــا في شــتى بــقـاع
الــعــالـم).وقــالت وســائل اإلعـالم احملــلــيــة
األسترالـية (إن الفـيلم الذي لم يـعلن اسمه

بـعد ويـخـرجه األسـترالي بـاز لـورمان 
إيقـافه بـصورة مـؤقتـة).ويأتي ذلك بـعد ان

أســتـرالـيــا حـيث يـعــمل هـانـكس في
الــــفــــيــــلـم.وكــــتب هــــانـــــكس عــــلى
إنستغرام (شعرنا ببعض التعب
كــمــا لــو كـنــا أُصــبــنــا بــالــبـرد
وبــبـعض األوجــاع اجلـســديـة.
أصيـبت ريتـا ببـعض الرعـشة
تقطعة وببعض االرتفاع في ا
درجــــــة احلــــــرارة).وأضــــــاف
(لالحـتيـاط كـما يـنـبغي وكـما
يـــــتــــطــــلـب األمــــر فـي الــــوقت
احلـــالـي أجـــريـــنــــا فـــحـــوص
فـــــيــــروس كــــورونـــــا وثــــبــــتت
إصـابتـنـا). وقال هـانـكس الذي

من بــ أفالمه (فــورست غــامب)
و(إنــــقــــاذ اجلـــنــــدي رايــــان) إنه

وقف). (سيـطلع النـاس على تـطورات ا
وأضاف وفـقـا للـبي بي سي(سنـكون حتت
الحظة الطبية ومعزول طوال الوقت ا
الـذي تــتـطـلـبه الـسالمـة الـعـامـة. لـيس
وقف بوسعنا فعل أكثر من متابعة ا

يوما بيوم. أليس كذلك?). 
وقــدمت ويــلـسـون وهـي مـغــنـيـة
ـــثـــلـــة حــــفالت في فـــنـــدق و
بــريـزبــ إمـبــرويـام وفي دار
أوبـــرا ســـيـــدني األســـبـــوع

اضي. ا

 حتـسن مـعــنـويــاتك يـسـاعــدك عـلى تــخـطّي األزمـات
رقم احلظ .9 شكالت وا

qL(«

تـمـتلـك الكـثـيـر من الـسـحـر لذا سـتـعـرف جـيـداً كيف
قرب إليك. تعمل مع ا

Ê«eO*«

  قـد ال تـكــون الـظـروف مــؤاتـيــة لك الـيــوم اذ تـتـراكم
عليك األمور.

—u¦ «

ـهــنـيـة وتـلـقى تـعــيـد الـنـظـر في بــعض االرتـبـاطـات ا
سؤول . جتاوباً من ا

»dIF «

ال تـــتـــورط في مـــســـائل ال ال تـــعـــرف من أيـن تـــبــدأ 
تعنيـك.

¡«“u'«

ستطاع عن تـمضية سهرات طـويلة يكثر ابتعد قـدر ا
 . فيها التدخ

”uI «

ريـاح التـغيـير بـدأت تعـصف وهي تنـذر بحـسم قريب
لم تكن تتوقعه.

ÊUÞd «

ـــزيـــد من يـــســود االجـــواء ا انـــتـــبه عـــلـى صــحـــتـك.
اإليجابيات.رقم احلظ .7

Íb'«

 أنت عاجـز عن القيام بـأي شيء للتـخلص من كل ما
يضر بصحتك.

bÝô«

نـطق في العالقـات.يوم  تـختـفي االنفـعـاالت ويسـود ا
السعد االربعاء.

Ë«b «

تتعـدّد االحتماالت اإليـجابية وحتـرز جناحاً في عالم
التجارة والترويج واإلعالن .

¡«—cF «

 ال تـنفـعل أمـام أقل األمور الـسـطحـية وامـنح نـفسك
زيد من الراحة. ا

 u(«

Âu−M «Ë X½√WOÝ«b «  ULKJ «

انقل مرادف ومعاني الكلمات التي
تسير انـطالقا من السهم مع عكس
دوران الـســاعـة لــتـصـل الى الـربط

الصحيح للحروف والكلمات: 
ـي ســـابق في  1-لــــقب لـــبــــطل عـــا

الكمة ا
 2-معدن مشع

 3-من الوان ورق اللعب
شيان على االقدام -4 

شرب  5-ا
 6-الفار

 7-شهر ميالدي
 8-فاكهة لذيذة

 9-نهر امريكي غير معروف
مثلة سورية  10-االسم االول 

ني(بدون تعريف)  11-شاعر 
ة ثلة امريكية قد  12-لقب 
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عـاماً في لـنـدن النـجم  لم يـكن قـلقـاً من تـفشي
فـــيـــروس كـــورونــــا عـــنـــدمـــا أطل فـي مـــهـــبط
روحية.حتى أنه لم يضع كمامة أو للطائرات ا
يرتدي قفـازات وكان يلوح للـناظرين إليه في
إشـارة مـنه إلى أنـه بـحـالـة مـعـنـويـة جـيـدة
ر جداً رغم كل الـظروف السـيئـة التي 
ــهــمـة بــهــا الـعــالم. يــذكــر أن فـيــلم ا
ـــســـتـــحـــيـــلـــة  7 لـــكـــروز الــذي ا
سيخرجه كريستوفر ماكويري
 حتديد مـوعد إصداره في
صــــــــــيف  2021 لــــــــــكن
التـوقف عن التـصوير
ــــكـن أن يــــؤخــــر

اإلصدار.

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - نـشـرت النـجـمة
ـية كاردي بـي مقطع فـيديو طـلبت فيه من العا
حكـومتـها األمـريكـية ان تـخبـرها عن مـدة بقاء
فــيــروس كــورونــا مــشــيــرة ايــضــا الى انــهــا
(ستـنـتقل الى جـزيـرة ما في حـال اسـتمـر هذا
الـوباء لـفـترة طـويـلة) وقـد تـداول رواد مواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي الـــفـــيـــديـــو بـــشـــكل
كبـير.واعـلنت كـاردي بي مؤخـرا عبـر حسـابها
اخلاص عـلى مـواقع الـتواصل االجـتـماعي عن
وعد لم حتدده تأجيل طـرح أغنيتـها اجلديـدة 
بعد وذلك بـسبب فيـروس كورونا الـذي يشغل

اجلميع في كل انحاء العالم. 
الى ذلك ألــتـقـطت عــدسـات الـكــامـيـرات صـوراً
ي تـوم كـروز الـبالغ من الـعـمر 57 لـلنـجم الـعا

U¼dOJH²  W œU½ Ê«œË√
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توم هانكس مع زوجته

اخلـبـيـرالـقانـوني الـعـراقي صـدر له ضمـن موسـوعـة الـتراث
الــبــغــدادي اجلـــزأين االول والــثــانـي من كــتــاب (مـــنــمــنــات

لكي). بغدادية- بغداد من البناء الى نهاية العهد ا


