
راكـز االنتخابـية في عموم الـعراق قد فتـحت ابوابها مـنذ الصباح بعد يوم غـد تكون ا
البـاكـر السـتـقبـال الـنـاخـب الـذين سـيـدلـون باصـواتـهم لـغـرض اخـتيـار أعـضـاء جدد
جمللس النواب العراقي ألربع سنوات قادمة وسط صراع إعالمي ب الكتل السياسية
واألحزاب والـكل يرفع رايـته حملاربـة الفـساد والـفاسـدين حتى تـخيـلنـا أن الشـعب هو
اضية وضعت النقاط على احلروف رجعية في اجلمـعة ا الفاسد والسارق . رغم أن ا
ثله في رشح الذي سـيختـاره ليكـون  ـواطن أهميـة لصوته ويـتأكـد من ا وأن يعطي ا
ـان بعـد ان طفح الـكيل بـسبب فسـاد أغلـبيـة السيـاسيـ واألحزاب الـذين سرقوا البر

ال والعباد بدون خجل ا
و قد حتـمل هـذه االنـتخـابـات أنـباء غـيـر سارة لـبـعض الـسيـاسـيـ الذين أجـبـرونا أن
دة  14عاما من خالل شاشـة التلفـاز ولم جند في خطابـاتهم سوى الكالم نشاهدهم 
ال العام بـطرق قانونية وغيـر قانونية أما عن الوطن عسول والعود الفـارغة وسرقة ا ا
الذي حتدثـوا عنه مرارا وتـكرارا فجـعلوه في اخـر حسابـاتهم حتى أصـبح بال عمران
وبنـاء والشـعب بـدأ يتـحـسر عـلى أيام صـدام رغم ظـلمه ودكـتـاتوريـته وسيـطـرة عائـلته
ـواطن " كــان يـوجــد صـدام واالن الف صـدام وعـشــيـرته عــلى الـســلـطـة لــكن حـجــة ا

ال والعباد يتحكمون با
ـرشـحـ في بـغـداد أثـارت انـتـبـاه اجلـمـيع فـأيـنـمـا تـذهب وتـسـيـر جتـد مـئات صـور ا
ـواطن وتتـودد له وتطـالـبه بالـتصـويت لهم الصـور مع شعـاراتـهم الرنـانة الـتي تغـري ا
فهم االصـلح لـقـيـادة البـلـد وتنـاسـوا أن الـشعب أصـبح يـدرك الـلـعبـة الـسيـاسـيـة التي
ـوجودين في الساحة صدقها في بداية عام  2004لكنه اكتشف فـيما بعـد أن أغلبية ا

هم مآل اجليوب باالموال السياسية ال يهمهم العراق ال من قريب وال من بعيد ا
رشح عـثمـان اجلـحيـشي كانـت صورهم في كل مـكان في ـوسـومي وا رشح حـمد ا ا
بـغـداد تـراهــا في الـسـاحـات والـتــقـاطـعـات وفــوق الـبـنـايـات وفِي أســطح الـبـيـوت وفِي
عارف أكدوا أن دعاية حمد وعثمان أستطالع بسيط عملته على شلة من االصـدقاء وا
رشـح حتى أحـدهم قال وجدت صـورة حمد في بـوابة بغداد هي االبرز ب جـمبع ا
ـساء وجـدته صورته فـي استقـبالي عنـدما كـنت ذاهبـا الى سامـراء وعند الـعودة في ا
فقلت بـعفويـة " حمد يـودعكم حـمد يرحب بـكم " واكمل صاحـبي حديـثه بأنه سيـنتخب
حـمد رغـم أنه لم يـسمع بـه سابـقـا لـكن رآهـا عـلى شـاشـة الـتلـفـاز وأعـجـبه بـبـرنـامجه

االنتخابي وقال اتمنى أن ال يخيب ظني
الـكي وعـالوي والنـجـيـفي واجلـبـوري سـلـيم والـعـامـري تـتـصدر وكـذلك كـانت صـور ا
ـرشـحـات التـي أزداد عددهـن عن الدورة سـاحات وشـوارع بـغـداد وال نـنـسى صـور ا
السـابـقـة بشـكل مـلحـوظ وهـنـاك مرشـحـون أكتـفـوا بـوضع صور قـلـيـلة في الـسـاحات
العـامة لـكنـهم كثـفـوا من حضـورهم االعالمي وأبراز عـضالتـهم باحلـديث عن محـاربة
ـواطن وبدأ يشك بـنفـسه أنه السبب الفسـاد والفـاسدين حتى أخـتلـطت األوراق على ا

في دمار الوطن
في نهايـة محـطة هـذا العمـود أستـرعى أنتـباهي كالم سائق الـتكـسي الذي أسـتاجرته
نـصور حيث قـال لي عنـدما وصلـنا الى منـطقة بـاالشرجي من شارع السـعدون الى ا
ـرشحـ " سوف أخذ فـي ليـلة االنتـخابـات ثالثة صـور من صور بعـد أن رأى صور ا
رشح االولى أضعها حتت سيارتي أثناء تـبديل دهن احملرك والثانية أضعها بردة ا
في احلمام. والثالثـة جنعلها نأكـل عليها  وعنـدما كنا نسيـر في السيارة بدأت زخات
طـر بـالنـزول بـقوة مـع رياح عـالـية جـعـلت أغلب الـلـوحـات تسـقط عـلى االرض وقسم ا

منها تمزقت فأبتسم السائق بشماتة وقال " حتى الطقس مراضي عليهم "
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والكـثـير مـن اجلمـهـور عنـدمـا يراني
يـلتـقط الـصـور مـعه وينـشـرونـها في
مــــواقـع الــــتـــــواصل االجـــــتـــــمــــاعي
ويـكـتـبـون " مـحمـد صـالح العـراقي "
عـلـمـا أني العب كـرة قـدم في صـفوف
نـــادي الــزوراء الـــرديف واتـــمــنى أن
أصـل الى مـــســـتـــواه واكـــون العـــبـــا
مــشـهــورا مـثــله وأمــنـيــة حــيـاتي أن
الـتقيه والـتقط صورا مـعه وبالتـاكيد
سـيــفـرح عـنـدمــا يـجـد شـبــيـهـا يـقف

بجانبه .
وتداولت مواقع التواصل االجتماعي
فـي العـراق صـورته مع الـنـجم احـمد
اليـ وكانت راضي وتـفاعل مـعـها ا
تـعلـيـقاتـهم " سـبحـان الـله يـخلق من

الشبه أربع "
يـاتـرى هل يـصـبح حـسـ الـعـبـودي
سـتـقـبل محـمـد صالح الـعراقي في ا
ـصـري ويـســيـر عـلى خـطـى الـنـجم ا
ويــصــبح العـب مــشــهــور في ســمــاء
الــكـرة الـعــراقـيــة والـعــربـيــة هـذا مـا
ـسـتـقـبل وخـاصـة أنه سـنـعـرفه في ا
يـتــمـنـى الـســفـر الى الــقـاهــرة اثـنـاء
تــواجـد مــحــمــد صالح لــكي يــحـظى
بلـقائه . عـلمـا عـندمـا نشـرت صورته
في وســـائل الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
اتــصــلت اكــثـــر من قــنــاة فــضــائــيــة

يطلبون أستضافته 
أتمـنى من كل قـلبي أن يـسـير مـحـمد
صالح الـــعــراقـي عــلى خـــطى صالح

صري محمد ا

يــقــولـون يــخــلق من الــشــبه أربــعـ
وهـذا ما حـدث بـالـضـبط مع الـكـاب
احــمـد راضي حــيث كـنـت بـصـحــبـته
حلضور جتمع لعشاق نادي ليفربول
في زيـونـة بـعـد ان وجـهت دعـوة لـنـا
شاهدة مباراة فريق ليفربول وروما
االيــطـــالي في نـــصف نـــهــائي دوري
االبــطـال وعـنـدمـا وصــلـنـا الى مـكـان

الـــتــجـــمـع في مـــنـــطـــقـــة زيـــونــة 
أسـتـقـبـالـنـا بــحـفـاوة بـالـغـة من قـبل
اجلمهور احلاضر الذي زاد عدده عن
 300شـخص وكانـوا سـعداء بـوجود
الكاب احمد راضي بينهم والتقطوا
ــفــاجـاة الــصـور مــعه وكــانت هــنـا ا
عـندمـا تقـدم الشـاب حسـ العـبودي
مـن الــكـــابـــ أحـــمـــد راضي وطـــلب
الــتـقـاط صــورة مـعه فـاذا هــو شـبـيه
ـصـري مــحـمـد صالح العب الـنــجم ا
لـيـفربـول " نـسخـة طـبق األصل منه "
كــأنه تـوأمـه . وكـان اكــثـر اجلــمـهـور
يــلــتــقط الــصـور مــعه لــشــدة الــشـبه

بينهم
حتـدث مع شـبــيه مـحـمـد صالح االخ
حس العبـودي وسألته متى شعرت
بـهـذا الـشــبه مـعه وكـيف كـانت ردود
اجلـماهيـر الرياضـية عنـدما تلتـقيهم
في األمـاكن الـعامـة . قال عـندمـا لعب
محـمد صالح لنـادي ليفـربول سمعت
من اصـدقـائي بأن وجـه الشـبه بـينـنا
كـبـيـر جــدا فـبـدأت أقـلـده في كل شي
في طـريـقـة مـشـيه وتـسـريـحـة شـعره

شــهـد الـوسط الـفـني مـجـمـوعـة من
أشــهـر قــصص احلب الـتـي انـتـهى
مـعـظمـهـا بـالزواج الـبـعض حتدى
الـــعــالم مـن أجل الـــدفــاع عـن حــبه
وإثــــبــــات أن احلب هــــو احلــــيـــاة
واآلخـر اعـتــبـر أن حـيـاتـه انـتـهـيت
ـجـرد رحـيلـه. أهم خمـس قصص
حب بـــ الــفــنــانـــ أبــرزهم نــور
الــــشـــــريـف وبــــوسـي ومـــــنى زكي
وأحــمـــد حــلــمـي وأصــالــة وطــارق

العريان.
نـور الــشــريف وبــوسى قــصـة حب
رائــعـة حــيث بــدأ احلب بــيـنــهــمـا
عــنــــــــد أول بـطــولــة لــلـفــنــان نـور
الــشــريـف فى مــســلــسل "الــقــاهــرة
والــنــاس" واكــتـمــلـت قـصــة احلب
بـالـزواج وأجنـبـا ابـنـتـيـهـمـا سارة
ومـى. وانـفـصل الـنــجـمـان بـعـد 30
عـامـا من الـزواج ولـكن حـبـهـمـا لم
ت واسـتـمـرت الـصـداقـة واحملـبة

بينهما.
وفى  11 أغــــــســـــــطس 2015 رحل
أســـطـــورة الـــدرامــا والـــســـيـــنـــمــا
ـصـريـة الفـنـان نـور الـشريف عن ا
عمـر ناهز  69 عاما بـعد صراع مع
ــرض وتــدهـــورت حــالــة بــوسى ا
النفسـية بشكل كـبير حيث وصفت

هذه الفترة باألسوأ في حياتها.
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قـصة حب مـنى زكي وأحـمد حـلمي
لم تـــكن قــصـــة حب عــاديـــة حــيث
بـدأت عالقـتـهـما عـنـدمـا  تـرشيح
ـشاركـة مـنى بـطـولة أحـمـد حـلـمي 
ــســرحــيــات وكــان يــقــدم إحــدى ا
بــرنــامــجــا لألطــفــال عــلى الــقــنــاة

صرية. الفضائية ا
وفي أول لـقـاء يــجـمع بـيــنـهـمـا لم
تـنــشـأ كـيـمــيـاء الـتـوافق بــيـنـهـمـا

خــاصـــة من جـــانب مــنـى الــتى لم
ـشــاركـة حـلـمى فى هـذه تـتـحـمس 
سـرحيـة ولكـنها الـتقت مـعه بعد ا
ذلـك فى بـطـولـة فــيـلم "عـمـر "2000
حــيث بــدأت عالقــة صــداقــة قــويــة
بـينـهمـا حتى أصـبح "حلـمي" أقرب

صديق لها.
ثم الـتـقـيـا بـعـد ذلك في فـيـلم "سـهر
الـلــيــالي" وأســهـمت كــوالــيـسه في
تـطور الـعالقـة بيـنهـمـا حتى فـاجأ
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أثـنــاء ذهـابي الى مـبــنى جـريـدة (الـزمــان) قـبل أيـام شـاهـدت
بـاص الكيـا الذي يـظهر فـي الصورة وقـد وضع سائـقه مبردة
هواء علي سطح القمـارة مع مد أنبوب الى داخل الباص لكي
يـصل الـهـواء البـارد الى الـركاب وهـذا يـعني أن هـذا الـسائق
ـواطن أكـثـر من مـسـؤولـ الـكـهـرباء يـحـرص ويـهـتم لـراحـة ا
الــذين جــعــلــوا الــكــهــربــاء احــد األحالم الــتي ال تــتــحــقق اال
ـعـجـزة ربـانـيـة . وأثـنـاء تـوقف الـسـيـر قـرب تـقـاطع الـكرادة
وقف سائق سـيـارة التـكـسي التي تـقـلني بـجـانب بـاص الكـيا
وسألت راكب كان يجلس في نهاية الباص وسألته هل يصلك
بـردة فكـان جوابـه نعم يـصلـني هواء بـاردا أفضل من هـواء ا

هواء مروحتي السقفية في دائرتي.
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كـعــادتـهـا أقـامـت صـفـحــة فـيـسـوك
زمان اسـتفـتاء لـلجـمهـور الرياضي
حـول تــوقـعـاتـهـم لـنـتـيــجـة مـبـاراة
كالسـيـكـو االرض بـ فـريـقي ريـال
مـدريــد وبـرشــلـونـة ضــمن الـدوري
اإلســبــاني والـــتي جــرت قــبل عــدة
ايّــام وشــارك في هــذا االســتــفــتــاء

اكـثـر من 150 مــتـســابـقــا تـراوحت
إجــابــاتــهم بــ الــفــوز والــتــعــادل
واخلـسارة واسـتـطاع 7مـتسـابـق
ـباراة الـتي انتهت معـرفة نـتيـجة ا
بـالـتـعادل بـهـدف لـكل فـريق وبـعد

اجراء القرعة بينهم فاز كل من 
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بنتيجة االستفتاء وكما هي شروط
سابقة نقوم بنشر صور اصحاب ا
الـتـوقـعـات الـصـحـيـحـة وحـظ اوفر
ـسـابـقـات ـتـسـابـقـ في ا لـبـاقي ا

القادمة
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يـظـهـر في الـصورة الـرئـيس االمـريكي
السابق بيل كلينتون وزوجته هيالري
أيــام كــانـــوا طالبــا في اجلــامــعــةً ولم
يــخــطــر في بــالــهم انه بــعــد ســنــوات
ســـيــكــون هــو رئـــيس أقــوى دولــة في
ــدة ثـــمــانــيـــة ســنــوات وهي الــعـــالم 
تصبح وزيرة خارجـية امريكا في عهد
الـرئـيس أوبـامـا ورشـحت النـتـخـابات
الـرئاسيـة قبل عـام لكنـها خـسرت امام

منافسها الرئيس احلالي " ترامب "
احلب الـذي جمـعهم مـنذ ايّـام الدراسة
اجلامعـية وهو من صمـد أمام فضائح
زوجهـا وعالقاته الـغرامـية مع الـنساء
ـتـدربة ـدوية مع ا خـاصـة فـضيـحـته ا
في الــبـيت االبــيض " مـونــيـكــا " الـتي
اعــتــرفت بـوجــود عالقــة جـنــســيـة مع
الــرئـــيس كــلـــيـــنــتـــون وثــار الـــشــعب
االمــريــكي ضــده خـاصــة انه كــذب في
بـدايـة االمـر وبعـدهـا اعـترف بـالـعالقة
واهتزت سمعته أمام الشعب االمريكي احمد الشبلي  محمد احمد  نوري السعدي 

بعـد أن شـغـلت هـذه الفـضـيـحـة الرأي
ي وهنـا جاء دور الـعام الـشـعبي الـعـا
زوجــته هــيـالري كــلــيــنـــتــون الــتي لم
تتخلى عن زوجها رغم انه خانها امام
مـوظـفـة صـغـيـرة ووقـفت معـه في هذه
ِحـنة وغفـرت له بل أنهـا كانت تدافع ا
عــنه في وســائـل االعالم الــتي وجــدت
في فــضـيــحــة الـرئــيس مـادة إعالمــيـة
دسـمة وكـانت تـقول " زوجـي وعائـلتي
أوال " وهـذا الـتـصــرف اعـجب الـشـعب
ـــراة الــوفــيــة االمــريــكـي ووصــفــهــا ا

لزوجها رغم خيانته لها
بـالطـريف بـاألمر أن هـيالري تـقول في
جـــلـــســـاتــــهـــا اخلـــاصـــة أن زوجـــهـــا
كـلـينـتــــــون لم يـخنـهـا بل النـساء هُن
من يـسعن له فـهو رجل جـذاب ووسيم
فــمــاذا يــفــعل عــنــدمــا يــجــد عــشــرات
الـنــسـاء اجلـمــيالت يـتــوددن له فـقـلب
زوجـي رقـيق وكــر وال يــرد أحـدا أذا

طلب منه احلب
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أحــمـد حــلـمـي مـنى زكـي بـطــلـبــهـا
للزواج وكـانت هى قد بـدأت تشعر
ـوهوب بـاحلب جتاه هـذا الـنجم ا

ولكنها طلبت وقتا للتفكير.
وسـافرت مـنى بـعد ذلك إلى جـنوب
أفـريقـيا لـتصـوير فـيلم "أفـريكـانو"
ومن هـنــاك اتـصــلت مــنى بـحــلـمي
لتعلن عن مـوافقتها عـلى طلبه بعد
أن تـــأكـــدت مـن صـــدق مــــشـــاعـــره
جتــــــاهه وعــــــرفت أنــــــهـــــا حتــــــبه

بـــالــفــعـــــل.  وخــرج فـــيــلم "ســهــر
الـلــيـالي" إلى الــنـور وبــدأ عـرضه

بعد زواج منى من حلمي.
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وتـــعـــتـــبـــر قـــصـــة اخملـــرج طــارق
طربة أصـالة من أشهر العريـان وا
قصص احلب والـزيجـات النـاجحة

بالوسط الفنى. 
وجنح الــعــريــان في أن يــكــون أبـا
جــيــدا ألبــنــاء أصــالـة مـن زوجــهـا
األول لـــدرجــة أن خـــالــد الـــذهــبى
فــــضل أن يــــكـــتـب اســــمه "خــــالـــد
الـعريـان" فى أول ظهـور سـينـمائى
له بــفـيـلم "والد رزق" كــمـا أنه كـان
نـظم الـرئيـسى حلفل زفـاف شام ا
ابــنــة أصــالـة الــذى أقــيم فـي شـرم

الشيخ.
وتـــعــــتــــبــــر قــــصـــة حـب أصــــالـــة
و"الـــعــــريـــان" واحــــدة من أشــــهـــر
زيجات احلب النـاجحة فى الوسط
الـفـنـى لـيس ألن بــطـلـيــهـا من أهل
الـــفن فـــقـط بل بـــفـــضـل الـــعالقـــة
اخلــاصـة الــتي جتــمـعــهـمــا فـهــمـا
يــتـواجــدان دائـمــا مع بـعــضـهــمـا
بــاإلضــافـــة إلى ذكــاء أصــالــة بــ
دورهـــا كــســـيــدة فى مـــنــزلـــهــا مع
وزوجـهــا كـاى ربــة مـنــزل نـاجــحـة
وبــ جنــومــيــتــهــا وشــعــبــيــتــهـا

الكبيرة فى الوطن العربى.
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الـبـدايـة عـنـدمـا أعـلـنت مى كـسـاب
عـبر صـفحـتهـا الرسـميـة بأن هـناك
قــصـــة حب جــمــعت بــيــنــهــا وبــ
"أوكــا" مـؤكــدة أنـهــمــا سـيــعـلــنـان
زواجـــهــمـــا في الـــقــريب الـــعــاجل

واحتفلت مى وقتها بخطوبتها.
ـــطـــرب الـــفـــنـــانــــة مي كـــســـاب وا
الـشـعـبي "أوكـا" ولـدت قـصـة احلب
بينـهما في كـواليس فيلم 8 % الذي
جـمـعـهـمــا مـعـا وصـارحـهـا "أوكـا"
وقـتـهـا بـحـبـه لـهـا قـبل أن تـفـصح
"مـى" بـعـد ذلك عن حـبـهـا لـلـمـطـرب
الـشـعـبى وإعالن ارتـبـاطـهـا به فى

مفاجأة أذهلت اجلميع.
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قـصـة حب "هـبـة" و"مـحـسن" احـدى
القـصص التي ولدت أثـناء عمـلهما
مع بــعــضــهــمــا حــيث بــدأت عــلى
ــسـرح الــقـومي من خالل خـشــبـة ا
مسرحية "ليـلة من ألف ليلة وليلة"
حـيـنـمـا فـضحـتـهـمـا الـعـواطف فى
ــشـــاهــد وتــبـــ أن هــنــاك أحـــد ا
انــدمـاجـا واضـحــا بـ االثـنـ من
خالل غنائهمـا لبعض األغاني كما
بــدا ذلك خالل ظــهـورهـمــا فى أحـد
الـبـرامـج الـتـلـيـفـزيـونــيـة لـكـنـهـمـا
حـافـظــا عـلى سـريــة الـعالقـة حلـ

إعالن االرتباط الرسمي.


