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بــبـغــداد في الــســاعـة الــســادسـة من
مسـاء اليـوم االربعـاء وغدا اخلـميس
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ــسـرح تــصــيّف فــضـاءات مــنــتــدى ا
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l∫ (سبايا بغداد) عمل متميز يجسد واقع مؤلم . عدسة اسامة صبري «u « Õd
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ـصـريـة بـحبس ضت مـحكـمـة االسـتـئنـاف ا
ـصــريــة مــيــريـهــان حــســ مـدة الــفــنــانــة ا
أســبـوعـ وكـفــالـة قـيــمـتـهـا 30 ألف جــنـيه
ـعــروفــة بـاسم (كــمـ وذلك في الــقــضـيــة ا
الـهــرم) والـتي اتـهـمت فـيــهـا بـالـقـيـادة حتت
تــــأثـــيــــر اخملــــدر واالعــــتـــداء عــــلى ضــــابط
شرطـة.جاء حكم  محكمة االستئناف مُخففًا
حــيث كــان قـد حــكم عــلــيـهــا بــاحلــبس مـدة
عـام ونـصف كمـا حكـم الضـابطـ الذين
ـتـهـمـ كـانــا مـتـواجـــــدين في الـقــضـيـة وا
بــــشــــتـم وقــــذف حــــســــ بـــــاحلــــبس مــــدة
.ومن نـاحـيتـه أكد مُـحـامي حـس أسـبوعـ
ويُـدعى عاصم قـنـديل (أنه سيـتـقدم بـالـطعن
مرة اخرى على حُكم محكمة االستئناف من
أجـل جتـــنـــيب الــــفـــنـــانــــة احلـــبس ودخـــول

السجن).
وتـــعـــود حـــادثـــة (كـــمـــ الــهـــرم) إلـى عــام
عــنــدمــا قــامت الــشــرطــة اخلــاصـة 2016
نـطقـة اجليـزة بتـوقيف سـيارة  حـس في
مــــنــــطـــــــــقــــة الــــهــــرم من أجـل رؤيـــة

رخصها.
وعـنـد تـوقـفـيـها حـصـل جدال
كـبيـر بـ حـس والـشـرطة
وصـل إلـى االعـــــــــــتــــــــــداء
والـــــــــشــــــــتـم مـن قـــــــــبل
الـــطـــرفــ و حتـــريــر
مـحضر بـالواقـعة والتي
 تـسجـيلـهـا بالـفيـديو
فـيــمــا  احلــجــز عــلى
حـسـ لـتــحـويـلـهـا إلى
الـــــنــــــيــــــابـــــة مـن أجل
إصـدار احلكم النهائي.

ونحن نستـمع الى رائعة الـلحن واالداء والكلـمات انشـودة (اصبح عندي
االن بندقية) يقودنا احلـن الى ايام كان االمن واالمان يسود في بالدي
 يقـودنا احلـنـ الى ايام الـطفـولـة والصـبا ومـرحلـة الـدراسة االبـتدائـية
عندما كانت قضية فلسط قضيتنا االولى ويقينا يتذكر معي  من جيلي
واالجيـال الـتي سبـقـتني بـقـلـيل كيف كـنـا نتـسـابق ونشـد الـهمم البـتـكار
قصـيـدة او حـكايـة وروايـة وتـمـثيـلـيـة ولوحـة فـنـية وثـقـافـية عـلى مـسـتوى
ـدرسة عـنـدما ـدرسي انذاك بل كـنـا نـعزف عن الـذهـاب الى ا النـشـاط ا
ـقـاومـة ـتـنع ابـائـنـا من اعـطـائـنـا (تــفـالـيس) لـشـراء طـابع فـلـسـطـ وا
ـقـاومـة الفـلـسـطيـنـية الفـلـسـطيـنـيـة الذي كـان يـبـاع بسـعـر رمـزي لدعم ا
كمساهـمة منا ونـحن الندرك بعد الـبعد الـسياسي لقـضية فلـسط التي
صـارت قـضــيـتــنـا وشـغــلـنـا الــشـاغل ونــقـوم بـاخلــروج بـتـظــاهـرات تـعم
احملافظات والـعاصمـة العراقـية بغـداد تاييدا لـلمقـامة وتنـديدا باالحتالل

الصهيوني.
 نــعم انــهـا ذكــريــات حــفـرت فـي الـقــلــوب وســتـبــقى خــالــدة في نــفـوس

واطن العرب. العراقي وغالبية ا
وقبل ايـام تداولـت وعلى مـواقع التـواصل االجـتمـاعي االنـشودة اخلـالدة
ـالي بل وحركت بـنفوسهم (اصبح عنـدي االن بندقيـة) والقت اعجاب ا
الذكريات الـتي ستبقى خـالدة ابدا ونحن الـيوم نستمع الـى الرائعة التي
كتبها الشاعر السوري نزار قباني وحلـنها موسيقار االجيال محمد عبد
الوهاب وغـناهـا مع كوكب الـشرق ام كـلثـوم بدويتـو كان وسـيبـقى خالدا

ويتجدد كلما استمعنا له.
فـفي عـام 1968 كـتـب قـبــاني الــقـصــيــدة يـقــوم فــيـهــا بــتـحــيــة الـكــفـاح
الفـلسـطيـني وفي العـام التـالي غـنت أم كلـثوم هـذه القـصيـدة من أحلان
عبد الـوهاب وحلن هـذه القـصيـدة تعـبيري خـالص ال يتـعمـد كثـيراً على

التطريب.
 وقـد أعـاد عــبـد الـوهــاب غـنـاء هــذه األغـنـيـة وصــدرت ضـمن مــجـمـوعـة
ـصاحـبة فـرقة مـوسيـقية وطنـياته وقـد غنى عـبد الـوهاب هـذه األغنـية 
ـرة الوحـيدة الـتي غـنى مع فرقـة موسـيـقيـة حلنـاً أعطـاه قبل ا هي ا ور

. طرب ذلك ألحد ا
سـتمع ال يعرفونـها ألنها غير مصورة وألن وضع وكثير من جمهور ا
الفلسطيني لم يتغير كثيراً منـذ غناء األغنية يشعر من يسمعها وكأنها
تعـبـر عن وضع هـذا الشـعب اآلن الـذي لم حتل مـشكـلـته إلى اآلن.وغنى
األغنية أيضا العديد من الفنان والفنانات العرب منهم الفنانة الراحلة

ذكرى. 
إلـى فلـسـطـ خذوني ويقـول مـطـلعـهـا (أصــــــــــبح عـندي اآلن بـنـدقـية 
مـعـكم إلى ربىً حـزيـنـة كـوجه اجملـدلـيـة الى الـقـبـاب اخلـضـر واحلـجـارة

عــشـــــريـن عـامــاً وأنـا أبــحث عن أرضٍ وعن الـنــبــيَّـة 
وهــويــة أبــحث عن بــيــتــــي الــذي هــنــاك عن وطــني
احملــاط بـــاألســــــــــالك أبــحث عـن طــفـــولــتي وعن
رفـــاق حــارتـي ) الى نـــهـــــــــــــــــايــة الـــقـــصـــيــدة

اخلالدة.

ـتـهـنـان .. وهـمـا شـابـان بـسـيـطـان 
مـهـنـا بـسـيـطـة من اجل تـوفـيـر لـقـمة
الـــعــيش احـــدهـــمــا صـــبــاغ احـــذيــة
والثـاني منـظف سيـارات وهنـا تكمن
فـــكــــرة حـــظـــر جتــــوال من خالل مـــا
يـتــعــرض له الــشـابــ من الم ووجع
وهم يــــنــــظـــــرون إلى بــــغــــداد و هي
حتـتـرق وتــسـرق عـلـى يـد اجملـرمـ

ــزوجــة حلــظـــات رعب حــقـــيــقــيـــة 
ة في ظل ؤ بالسخـرية والكوميـديا ا
ــمــتـلىء ــريب ا الــســكـون الــلــيــلي ا
باالسـرار الـتي يكـشـفهـا ابـطال حـظر
جتوال حـينـما يـبـوحان عـلنـا بالـعلل
ومـــــشـــــاكل الـــــواقـع االجــــتـــــمـــــاعي

والسياسي .
من جانب اخر يشير العمل الى القيم
بـادى االصيـلـة التي تـربى عـليـها وا
العراقـي من خالل عدم انـصياعه الى
طريق القـتل و الدمار الـلذان ارادهما
الـعـدو له رغم مـحـاوالت االغـراء تارة

والتهديد تارة اخرى).

مسرحيـة (حظر جتوال) بـدعوة عامة
لـلـجـمـيع و هي نـتـاج مـعـهـد الـفـنـون
اجلميـلة في محـافظة الـديوانية وعن
نتدى سعد عزيز عبد ذلك قال مدير ا
الــصـــاحب (بـــقــراءة جـــديــدة ورؤيــا
سـرح عرض مبـتـكرة تـبـنى منـتـدى ا
سـرحي حظـر جتوال لـطلـبة العـمل ا
معهد الفنون اجلميلة في الديوانية 
العـمل من تالـيف مهـند هـادي اخراج
مــهـنــد الـعــمـيــدي بـطــولـة الــفـنــانـ
مشكور ناصر و بسام االبراهيمي.
ـــســـرحـــيـــة حتـــاكي زمن االنـــفالت ا
االمـني والـفـوضى وحـضـر الـتـجوال
الذي فـرض على لـيـالي بغـداد عنـدما
ن كانت مسروقة ومـا حل بابنائها 
لم يستطيعـوا العودة إلى اهلهم قبل

ساعات حظر التجوال) .
مضيفـا وفقا لصـفحة دائرة الـسينما
ــســرح في (فــيــســبــوك) (يــجــســد وا
مــاهـيــة الــعــرض شــابـ داهــمــهــمـا
الوقت ولم يستطيـعا العودة كغيرهم
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عمـارية العراقـية يضيفـها قسم العـمارة بكليـة الهندسة ا
في جــامـعـة الـبـصـرة في الـعـشـرين من الـشـهـر اجلـاري

حاضرة عنوانها (العمارة والتصميم الداخلي).
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االثـارية العراقـية الرائدة غـيبها
ـوت في الــعــاصـمــة االردنــيـة ا
عـمان.والراحـلة هي  اول سيدة
عـربـيـة حتـصل عـلى الـدكـتوراه
ـانـيـا واول ـسـمــاريـات من ا بـا

سيدة تشغل منصب مديرة للمتحف العراقي. 
 Ê«ËbF « ÊUOKŽ
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نـقــيب الـفــنـانــ الـعــراقـيــ قـدم بـاقــة ورد إلى جنـوم
مسـرحية (تقاسيم عـلى احلياة) تأليف و إخراج جواد
سـرح العربي بدورته شارك في مهـرجان ا االسـدي ا

صرية القاهرة. قام في العاصمة ا ال 11 ا
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ـاضي مـنــظـمـة الـفــنـان الـعــراقي احـتــفت به االثـنــ ا
الـبـصرة لـلـثقـافة بـالـتعـاون مع قـصر الـثقـافـة والفـنون

بجلسة اقيمت في قصر الثقافة.
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مـسـجال تــسـعـة ماليـ دوالر.أخـرج
الــفــيــلم بــوب بــيـرســكــيــتي وبــيــتـر
رامــــسـي وقــــام بــــاألداء الــــصــــوتي
شاميك مور وجيك جونسون وهيلي
شــتــيــفــيــلــد.وتــراجع من الــتــرتــيب

{ لوس اجنـلوس - وكـاالت - احتل
الـــفــيـــلم الــكـــومــيـــدي اجلــديــد (ذي
أبـسـايـد) صـدارة إيـرادات الـسـيـنـما
بـيعات تـذاكر جتاوزت في أمريكـا 
مـلــيـون دوالر. الـفـيــلم بـطـولـة 19.5
كــيــفن هــارت وبــرايـان كــرانــســتـون
ونــيـكــول كـيــدمـان ومن إخــراج نـيل

برجر.
ــغــامـرة وتــراجع فــيــلـم احلــركــة وا
ـــائي” أكـــوا مـــان) إلى) “الـــرجـل ا
ركز الثاني هذا األسبوع بإيرادات ا
ملـيون دوالر.يـقوم بـبطـولة 17.265
الفيـلم جايسـون موموا وآمـبر هيرد
وولــيـــام دافـــو ونــيـــكـــول كــيـــدمــان
ويخـرجه جيـمس وان.واحتل الـفيلم
اجلديـد (أدوجـز واي هوم) الـتـرتيب
الـــثــــالث مـــحـــقـــقـــا  11.3مـــلـــيـــون
دوالر.الفـيلم بـطـولة كـيمي ألـكسـندر
وفــــرح افـــيـــفـــا وكــــريس بـــاور ومن
إخراج تشارلـز مارتن سميث.واحتل
تحركة (سبايدر مان: فيلم الرسوم ا
ركز الرابع إنتو ذا سبايدر فيرس) ا

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تفاجأ
متـابـعو جنـمـة تلـفزيـون الـواقع كيم
كـارداشــيـان بـصـورة نـشــرتـهـا عـبـر
حـسـابـهــا اخلـاص عـلى أحـد مـواقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي ظـهـرت فـيـهـا
ــاس.وقـد أســنــانــهــا مــرصــعــة بــاأل
رصــعت أســـنــان الــفك الــســفــلي من
ـــاس األمــر الـــذي نــال فـــمــهـــا بــاأل
ـتابـع لكن إعجـاب الكثـيرين من ا
مــــا لم يــــعــــجب آخــــرين هــــو وضع
ـاس ب أسـنانـها في صلـيب من األ
الـطـبقـة األعـلى من أسـنـانـهـا وعـبّر
ــتــابــعــون عـن اسـتــيــائــهـم مــنــهـا ا
بــإعـــتــبـــارهــا تـــسيء الى الـــديــانــة

سيحية. ا
من جـــانب آخــر كــشــفت صــحــيــفــة
الديلي مـيل البريطـانية في تـقريرها
(أنّ كيم قـامت بشـراء حقـيبـة يد لكل
طـفـلـة في الـعـائـلـة بـجـانب طـفـلـتـهـا
ـنـتـظر قـدومـهـا كـمـا قـامت بـشراء ا

الــثــاني إلـى اخلــامس فــيــلم الــرعب
إسكـيب روم) بعد) “غرفـة الهروب”
حتــقــيق  8.9مــلــيــون دوالر.ويــقــوم
ببطولة الفيلم تايلر البيني وديبوره

آن وول ويخرجه آدم روبيتيل
.

واحدة لنـفسـها). كمـا كشف التـقرير
أنّ قــيــمـة احلــقـيــبــة الـواحــدة تــبـلغ
ـــيــة 1100 ـــاركــة الـــعــا دوالر من ا
(لويس فـيتـون).يذكـر أن كيم تـنتـظر
طــفـلـهــا الـرابع عـن طـريق أمّ بــديـلـة
ـــقــبل. ســـتـــضــعه فـي شــهـــر أيــار ا
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اضي مهلة منحت محكـمة مصرية  السـبت ا
ـصـرية دالـيـا البـحيـري حـتى تاريخ للـمـمثـلة ا
شــبــاط إلتــمــام الــتــصــالح مع مــصــلــحــة 16
ـهـا اسـتئـنـافًـا على الضـرائب وذلك بـعـد تـقد

. دة عام قرار حبسها 
وبـحـسـب تـقـاريــر ومـصـادر صــحـفــيـة كـانت
ـدة احملـكــمـة قــد أصـدرت حــكــمًـا بــالـســجن 
سـنـتـ ضـد الـفـنـانــة دالـيـا الـبـحـيـري بـعـد
اتـهــامـات مـوجــهـة لــهـا بـإخــفـاء إيــراداتـهـا
احلـقــيـقــة عن مــصـلــحـة الــضـرائب وفي
ـستـحـقة حال عـدم تـسديـدهـا لـلمـبـالغ ا
ـمكن أن يتم تنفيذ الية فمن ا لوزارة ا

احلكم عليها.

هنية مع كل من كنت الية و ا قم بتصـفية حساباتك ا
تخشى مقابلتهم .

qL(«

أنت تعني الكـثير بالنسبة لـلحبيب . ال تقلّل من تقدير
هتم بك.  الناس ا
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في العاطفة لديك فرصة الستعادة حب الطرف اآلخر
ان كنتم على خالف معهم.
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ناسـب لتغـيير كـبير. ـزاج ا رئـيسك قـد ال يكون في ا
انتظر حتى يكون أفضل.
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فـكـر قـبـل أن تـتـصـرّف أو تـتـكـلّم. ســتـتـمـتّع بـالـطـاقـة
متازة. الطبيعية ا
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ـهـام إتـرك الـلــغـو في احلـديث لـغـيــرك. و ركـز عـلى ا
التي لديك .
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جــســمك ســيـحــارب بــشــكل فــعّــال ضـدّ الــهــجــمـات
كروبية والفيروسية.رقم احلظ 9. ا

ÊUÞd «

مهـما رأيك عن آخر األخـبار فمن األفـضل االحتفاظ
به لنفسك 

Íb'«

احـذر من العـصـبيـة وأخـطار ضـغط الـدمّ العـالي.يوم
السعد االربعاء.
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احلب حــــولك في كـل مـــكــــان  تـــعــــلّم كـــيـف تـــوسّع
مفهومك له .رقم احلظ.6
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في الـعـمل حتـاول ان جتـعل الـنـاس تـهـتم بك اكـثـر و
ستنجح بذلك .
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ال تـتـفـاجـأ إذا كـان يـنـقـصك بـعض الـتـركـيـز الـيـوم 
عليك أن تفكر بعقلك.

 u(«
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الـوضوح  –مديـنة لـبنـانية  –اجـساد  –الـسعر
 –اتوجع  –فاره.

(ج)
يـسيطر  –طـموح مرجتى  –اتـكلم عبـر الهاتف
 –نظـام كمبيوتري  –حتذير  –مـنشغل بقوة –

جمع الشتات  –حيوان.
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الـروائـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة صـدرت لـهـا عن دار الـشـروق
لـلــنـشـر والــتـوزيع في عــمـان ورام الـلـه روايـة جـديـدة

بعنوان (ال تشبه ذاتها) وهي الرواية العاشرة لها.

الشـاعـر السـوري صـدر له مـؤخرا عن الـهـيـئة الـعـامة
عنون (كم أنت أنت) السـورية للكـتاب ديوانه اجلديـد ا

توسط . ويقع في 240 صفحة من احلجم ا

ـغـتـربـة ضـيـفـهـا احتـاد الـكـتـاب الـشـاعـرة الـسـوريـة ا
العـرب بدمـشق بـحفل تـوقيع لـديوانـها الـشعـري (توأم
الروح). ويـضم الديوان الصادر عن مؤسسة سوريانا

نثور. لإلعالم نصوصاً من الشعر ا

رئيـس احتاد الكـتاب واألدباء االردنـي القى كـلمة في
ـــلــكي لــلـــثــقــافــة ــعــهــد ا الــنــدوة الــتـي اقــيــمت فـي ا
ؤتمر العام التاسع لكتاب االمازيغية ضمن فعاليات ا

افريقيا وآسيا وامريكا الالتينية).

(أ)
مــنــاضل  –من الــرسل  –كـــوكب ســمــاوي –
ريــاح عــاتــيـة  –كـوارث  –مـجــمـوع  –اخــمـاد

الصوت  –من اسماء الغزل.
(ب)

رشـــد بــــعــــد ضالل  –مــــذهب ديــــني  –عـــدم

ثالث مـــجــــــــــــــمـــوعــات تــشـــكل كــلـــمــات من
خمـسـة حـروف يكـمل بـعـضهـا بـعـضا بـواسـطة
احلــرفـــ االخــيـــــــــــــــرين من كـل كــلـــمــة.في
خـانــات الـعــمـود الــوسط حتـصـل عـلى الــكـلــمـة

طلوبة: ا
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قــدمت مـؤخـرا الــفـنــانـة عـواطـف نـعـيم
مــســرحــيــة (ســبــايـا بــغــداد) و هي من
ـسرح تألـيفـهـا واخراجـهاعـلى خشـبة ا
الـوطـنـي وقـد قـالت عـنــهـا ( مـسـرحـيـة
ســبــايــا بـغــداد هي من انــتــاج وتــقـد
سـرحي بـالتـعاون مع محـتـرف بغـداد ا
سرح التي فتحت لنا دائرة السينما وا
ــســـرحــيــة  جــمــيع وجلـــمــيع الــفــرق ا
ـسـرحـيـة. االبـواب لالرتـقـاء بـاحلـركـة ا
ــــســــرحــــيــــة تــــتـــــحــــدث عن ســــبي وا

ـــســيـــحــيـــات وبــعض االيــزيـــديــات وا
ــســلـمــات في غــزوة قل نــظــيــرهـا في ا
التـاريخ اال في تـاريخ العـصر اجلـاهلي
والذي قام به تنظيم داعش وهي ماساة
ـسرح كـبـيـرة يجـب ان يتـحـدث عـنـهـا ا
وان يـعرفـهـا الـعـالم اجـمع ) واضافت (
ــســـرحي هــو جــزء من هــذا الـــعــرض ا
ـسـرح لـلـتـعـريف بـقـضـايا مـسـؤولـيـة ا
الـعـراق وهـو يــخـوض حـربه الـضـاريـة
ضـــد داعش الـــتـي ضــحـى من اجـــلـــهــا
بالغـالي والنفـيس عشرات الـشهداء من

يــنــاقش قــضــيــة مــهــمــة مــرت بـتــاريخ
العراق ). وجاء العمل تـزامنا مع تقاعد
كل من الفـنانـت سـوسن شكـري وسمر
مـحمـد من عـمـلهـمـا في دائـرة الـسيـنـما
ـسـرح لـتــؤكـد الـفـنـانـة سـمـر مـحـمـد وا
(انهـا فـخورة ان يـكـون هذا الـعـمل جاء
متـزامـنا مع خـتام وظـيـفتي في الـدائرة
فان قـضيـة العمـل قضيـتنـا جمـيعا وان
لم نـعـاجلهـا بـالـثقـافـة والـفن فـمن الذي

سيكون معاجلها ).
غـتـرب نـوزاد شـيـخاني وكـان اخملـرج ا
قـــد حـــضــر اثـــنــاء وجـــوده في بـــغــداد
تمرينات  مسرحية (سبايا بغداد) قبيل
كن ألي عرضها ليقول عنها(حقيقة ال 
إمـر أن يـصف اإلحـسـاس واأللم الـذي
وجـدت نـفـسي فـيه وأنـا اتـابع من عـلى
ــســرح الـــوطــني فـي بــغــداد مـــقــاعـــد ا
رائــدات الــفن الــعــراقي وهـن يــجــسـدن
أدوار الـسـبـايــا الـتي جـسـدت لي وبـكل
وضـــوح مـــأســاة االَالف مـن الــســـبـــايــا
االيــزيـــديــات الالتي وقــعـن في قــبــضــة
عـــصــابـــات داعش االجـــرامــيـــة. أحــيي
الـــفــنــانـــة عــواطف نـــعــيم الـــتي قــامت
ـسرحـيـة كمـا أحيي بتـألـيف واخراج ا
رائــدات الــفن الــعــراقي وهـن يــجــسـدن

احلــشـد الــشـعـبـي وقـواتـنــا الـبــاسـلـة )
ـسرحيـة قالت ( جمـيعهن .وعن ابطال ا
نسوة وفنانات قديرات مثل سمر محمد
وسوسن شـكري وبـيداء رشـيد وشـيماء
ـان عـبد احلـس وجـميـعهن جعـفر وا
يــحــمــلن قــضــيــة وقــصــة تــخــتــلف عن
االخرى لكن في النهاية تصب في بوتقة
ـؤثـرات لـضـيـاء ـوسـيــقى وا واحـدة وا
عـايـد وسـيـنـوغـرافـيـا  لعـلـي السـوداني
سـرحية واالزياء لـعادل كـر واالدارة ا
لسالم السكيني واالشـراف العام للفنان

عزيز خيون ).
سرحية وقال الناقد يوسف رشـيد عن ا
( الـعـمل يـتــحـدث عن سـبي االيـزيـديـات
وخاصـة نـساء االقـلـيات ومـاتـعرضن له
من تـرهـيب وجرم واغـتـصـاب واعـتداء)
واضـاف ( العـرض بـسـيط والسـيـنـاريو
واضح لـــــكـن لم يـــــرتـق الى الـــــعـــــرض
الــنـخـبــوي امـا مـوضــوعـة الـعــمل فـهي
انــتـاج فـكــر مـتـجــدد كـونـهــا مـوضـوعـة
ا ـا حصل اي اعـادة العـرض  متـداولة 
حصل في الـواقع بـطريـقة فـنيـة كان من
ــفـروض ان تـســتـخــدم نـعــيم اسـلـوب ا
ـتـابـعـة ـتـلـقي  ـمــتـنع ودفع ا الـسـهل ا
الـعـرض الى الـنـهـايـة والـعـمل مـهم النه

أصــعـب األدوار و اكــثــرهــا تــعــبــيــرا و
جـهـدا .. وكــمـا قـالت لي الــفـنـانـة سـمـر
ن مـحـمـد بأنـهن وأثـنـاء الـبـروفـات يـتأ

ويـــبــكــ يــومــيـــا بــســبب مــا
يـــشـــعــرن بـــأخـــواتــهن
السبايـات وهذا خير
تـعــبـيـر وجتــسـيـد
لـــــــــلـــــــــوحـــــــــدة
االنـــــســــانـــــيــــة
ووحــــــــــــــــــــــدة
ـصـير الـتي ا
يــــنـــــادي من
أجـــــــلــــــهــــــا
الـــــفـــــنـــــان

العراقي).

داليا البحيري
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شاركت الفـنانـة نانسي عـجرم صورة
عبـر حـسابـها عـلى مـوقع إنـستـغرام
ظهرت فيـها ببطن مـنتفخ وبارز جدًا
وكـأنـهـا تـرحّب بـاقـتـراب مـوعد والدة
طفـلـتـها الـثـالـثـة باإلضـافـة إلى أنـها
أجـلت كـافـة أنـشـطــتـهـا الـفـنـيـة ألخـذ
قـسط من الــراحـة وحـتى تــبـقى حتت
ـــتــابـــعـــة الـــطـــبـــيـــة في آخـــر أيــام ا
حمـلـهـا.وعلـقت عـجـرم على صـورتـها
التي شـاركتـها مع جـمهـورها وكـتبت
بفـرحـة قـائلـة:( قـريـبًـا ستـأتي..قـريـبًا
ـرح) وبحسب آخر ستمأل حيـاتنا با
قرر أن تلد عجرم ما  تداوله فمن ا
نهاية الشـهر اجلاري ولم تكشف عن
ـولـودة االسم الـذي ســتـطـلــقه عـلـى ا
ــنــتـظــرة. وكــانـت عـجــرم كــانـت قـد ا
ـتـابـعيـهـا على أعلـنت بـشـكل رسمي 

مـواقع الـتـواصل عن حــمـلـهـا الـثـالث
اضي  واستـعانت في في شهـر آب ا
وقـتـهـا بـابـنـتــيـهـا إيال ومـيال الـلـتـان
حملتا لوحة مكـتوب عليها خبر حمل
والدتهما وانتظـارها للمولود الثالث.
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نانسي عجرم
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كيم كاردشيان


