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{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - احــتـــفــلت
ـيزة بـعـيد الـنـجـمة كـايـلي مـينـوغ بـطريـقـة 
مــيالدهـا الـ50 مع صـديــقـهــا اجلـديــد بـول
سولـومونـز. وظهرت مـينـوغ بإطاللة ذهـبية 
حــيث إخـتـارت فــسـتـانــاً طـويالً ذا تــصـمـيم
مـثيـر حـمل إمـضـاء دار أزيـاء (سـتـيال ماك
ـجمـوعـة من الـصور كـارتني).كـمـا أطـلت 
وهي مــحـاطـة بـالـكــثـيـر من الـبــالـونـات الـتي
حـمــلت إسـمــهـا مع رقم 50 وكـأن الــنـجــمـة
الـشـهــيـرة فـخـورة بـوصـولــهـا لـهـذا الـعـمـر.
وقع االلـكتـروني الذي نـشر اخلـبر واشـار ا
انـهـا نـشـرت عـبـر صـفـحـتـهـا اخلـاصة عـلى
احـد مـواقع الــتـواصل اإلجـتــمـاعي صـورة
من حـفل عيـد ميالدهـا وهي تُقـبّل صديـقها
بــول سـولــومـونــز. الى ذلك كـشــفت تــقـاريـر
ــيـة أن الــنــجـمــة ديـان وســائل اإلعالم الــعـا
كــروغـر حــامل بـطــفـلــهـا األول من حــبـيــبـهـا
ـمـثل نورمـان ريدوس .وكـانت قـد انتـشرت ا
األخــبــار عن حــمـل ديـان خـالل حــضــورهـا
مــهــرجـان كــان الــســيــنــمــائي حــيث كــانت
تـرتدي مالبس واسعة تخفي حتتها كل أثار
احلـمل.وديـان الـبـالـغـة من الـعـمـر 41 عـامـاً
تـواعـد نـورمـان الــبـالغ من الـعـمـر 49 عـامـاً

منذ عام 2016.
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مـدير عـام وكـالـة االنبـاء الـعراقـيـة الـسابق نـعـته االوساط
سائل رض  اضي بـعد معانـاة مع ا االعالميـة االثن ا

الله ان يسكنه فسيح جناته.
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ـية العراقـية حصلت على االكاد
درع الـــســـفـــارة الـــعـــراقـــيـــة في
االردن للـمتمـيزين بـعد تبـرعــــها
ــــــخـــــتــــــلف بـ 9500 كـــــتــــــاب 
االخــتـصــاصـات الى اجلــامـعـات
العـراقيـة وقامت الـسفـيرة صـفية
الــسـهـيل بــتـسـلــيـمه لـهــا مع كـتـاب شــكـر لـهــا ولـزوجـهـا

الدكتور بدري فهد جلهودهما الذاتية .
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صري تامر حسني نشرت صورة لها من زوجة الـفنان ا
ـناسك الـعـمرة في الـسعـودية امـام الكـعبـة اثـناء ادائـها 
وذلك عـبـر حـسـابهـا اخلـاص عـلى احـد مـواقع الـتواصل

االجتماعي.
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الـكـاتب االردني صـدر له عن مطـابع الـدستـور الـتجـارية
ة العبدالالت..رمز العطاء) كتاب بـعنوان(شهادات في عا
والكـتاب من جـمع وإعداد العـمري ويقع في  72صـفحة

توسط. من القطع ا
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تـشـعـر بـاإلرتـبـاك نـتـيـجـة تـعـامـلك مع مـسـائـل دقـيـقة
تتطلب منك الدقة واحلكمة.
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ال تأخذ كل شىء على كرامتك وحتسن األحوال بينك
والشريك قريبا.
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إستـشـرالـشريك واسـتـمع الى وجهـة نـظره فـقـد جتد
ناسبة. لديه احللول ا
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التـغـضب من الـشـريك  ألنه لم يـقـصـد أن يـغـضـبك
ولكنه لم يحسن التعبير.
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تشعـر بالسعادة بسبب قدرتك على التعبير عن آرائك
واقتراحاتك بحرية .
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وظــيــفــة جــديــدة لــشــريــكك قــرار جــديــد فى عــمــلك
وتنقالت كثيرة لكل من حولك.
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ـا يسبب مشكـلتك أنك ال تدرك إحـتياجـات احلبيب 
التوتر لعالقتك العاطفية.
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تـظل فى مــكـانك وال تـتـأثـر بــكل بـايـة قـرارات. جتـهـز
الحتفال مناسب.
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ال تـكن دائم الــشك فى قـدراتك ومـجــهـودك بل افـعل
ما بوسعك.رقم احلظ 9.
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حافظ على تـناول اخلضراوات والفـواكه للحفاظ على
بشرتك من اجلفاف.
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سـترى نـتائج إيـجابـية تـسعـدك عن قريب.يـوم السـعد
االربعاء.
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جنــاح شـريك حـيــاتك فى عــمـله اجلـديــد وتـدرجه فى
ناصب بشكل سريع. ا
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حتــتــوي هــذه الــشــبــكــة
على 9 مـربـعــات كـبـيـرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الـى 9 خــــــــــــــــانــــــــــــــــات
هــــدف هـــذه صــــغــــيــــرة
الــلـــعــبـــة ملء اخلـــانــات
بــاالرقــام الالزمــة من 1
الى 9 شرط عـدم تـكرار
الــــرقم اكـــــثــــر من مــــرة
واحــــــدة فـي كل مـــــــربع
كبـيـر وفي كل خط افقي

وعمودي.

اجلــديــد في عـمــلـيــة الـثــأر هـو
وجـــــود ثـــــأر نــــــســـــائي اي ان
ـقـتـول امـرأة وعـلى اهـلـها ان ا
يأخـذوا الثـأر لـها وال يـجوز ان
يـكـون الـثـأر بـقـتل امـرأة اال اذا
تــزوجت وال تـقــتل حـتـى تـكـون
حـامل فيـتم قـتلـهـا هي وطـفلـها
وبـذلك يــكـون الـثـأر مــسـتـوفـيـا
هذه لـشروط العـادات والتقـاليد
ـسـلسل ـستـهـدفـة في ا ـرأة ا ا
هي حـبيبـة (طايع) صبـا مبارك
 الـتي يـتـزوجــهـا بـالـسـر وهي
تـفـكـر بـعـمل عـمـلـية رفـع الرحم

حتى ال تكون حامل!
احـداث مـتـعـددة ومــتـنـوعـة في
ـــتـع بـــهـــذا ظـل حـــوار فــــني 
لـة كما العـمل متـابعـته غيـر 
هي دائما اعمال عمرو يوسف.

احسان دعدوشاحسان دعدوش

التـدريسي العراقي صـدر له كتاب بعـنوان (توسيع حلف
ـــدركــات الــنـــاتــو بـــعــد احلـــرب الــبــاردة - دراســـة في ا

واخليارات االستراتيجية الروسية).
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واقف ومعاني مختلفة اسمه 
فـهو (طـايع) ومـطـيع لضـمـيره!
يــحــاول (طـــايع) ان يــهــرب من
هــذا الــواجب فـيــعــرض نــفـسه
لــلـــســجـن! في احلــلـــقــة االولى
(وفي اكــثـر مـن عـمل نــرى بـطل
ـــشـــهــد االول ـــســـلـــسل في ا ا
يـكــون في الـســجن مــثال هـاني
سـالمــــة فـي مــــســــلـــــسل فــــوق
الـسـحـاب) وكـلـمـا يـحـ مـوعد
خــروجـه من الـــســجـن يــرتـــكب
مـخـالـفـة لـيـبقـى فـترة اكـثـر في
السجن لكن احد الضباط يعقد
مـعه صـفـقـة واتفـاق بـتـوفـير له
وألخـيه الــذي يـعــمل (بـتــهـريب
االثار) احلماية اذا ساعدهم في
الـــقـــبض عــــلى عـــصـــابـــة

تهريب االثار! 

جـامعـيا حـدث ذلك في مسـلسل
(عد تنازلي)  وكذلك شخصيته
الـغــامـضـة في (جـرانـد اوتـيل)
ــوسم يـــقــدم عـــمــرو في هـــذا ا
يوسف دورا مـركـبا  فـهـو شاب
صعيدي يتـخرج من كلية الطب
وبــدال من ان يــكـون في مــوقـعه
الـطبيعـي يوهب احليـاة للناس
يجد نفسه مجبرا إن يأخذ بثأر
مـــقـــتل والـــده ويــســـلب حـــيــاة
انــســـان لــيس لـه عالقــة بـــقــتل
ابـيه! يـحـاول (طـايع)  –واالسم
له رمـــــز واضح في أن يـــــكــــون
مــطــيـعــا لـلــعــادات والـتــقـالــيـد

القـبيلـية حتى
لــوكـــان غــيــر
مـقـتـنع بـهـا!
لـكـنه يـفـسـر
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يــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدو لـي ان االدوار
ـسلسل والـشخـصيـات وحتى ا
ــمــثل مــحـدد احــيــانـا يــكــتب 
وهذا ما يحدث مع النجم عمرو
يــوسف ونــقــول هــذا الــتـشــابه
مـضمون اعـماله الدرامـية حيث
فـي كل عـــمل نـــشـــاهـــده يـــقــوم
بأعـمال ومـواقف مجـبر عـليـها
احيانا يصبح ارهابيا بسسبب
خـــــطـــــأ يـــــقع فـــــيـه رجل االمن
ويعتقله ويعذبه فيصاب بعقدة
االنـتـقـام من رجـال االمن من ثم
من احلكومـة او الدولة او حتى

اجملتمع! 
وهــذه الــشــخـــصــيــة الــبــديــلــة
تــــخـــتــــلـف عن شــــخــــصــــيــــته
الـطـبيـعـيـة حيـنـما كـان اسـتاذا

الفجر: 3.22
الظهر: 12.08
غرب: 7.09 ا
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دخل لص بــيت مــالك بن ديــنــار رحـمـه الـلـه فـبــحث عن شيء
ـالك يصـلي عندهـا سلّم مالك يـسرقه فلم يـجد ثم نـظر فإذا 
ونـظر إلى الـلص فقال (جـئت تسـأل عن متاع الـدنيـا فلم جتد
فـهل لك في اآلخـرة من مـتـاع ? ).فاسـتـجـاب الـلص وجلس
وهـو يتـعـجب من الرجل ! فـبدأ مـالك يـعظ فيه حـتى بكى
ـسجـد تـعجب الـناس من وذهـبا مـعـاً إلى الصالة وفي ا
أمـرهـمـا ( أكـبـر عـالم مع أكـبـر لص ... أيـعـقل هـذا ?! )

فـسألـوا مالـكاً فـقال لـهم ( جـاء ليـسرقـنا فـسرقـنا قـلبه) .
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اعــــطـــاءهـــا  2 كـــيــــلـــوغـــرام من
الـــقـــطـــايف األمـــر الــذي رفـــضه
الـــــزوج أمـــــام اصــــرارهـــــا ورفع
صوتها علـيه محاوِلة إخباره أن
أهـــلــهـــا ســـيـــزورونــهـــا مـــســاءً.
وتـــصـــاعـــد األمــر إلـى أن الــزوج
أصـر عــلى عـدم شـراء الـقـطـايف
ما دفع الـزوجة إلى رهن خاتـمها
الذهب لـدى البائع حلـ إحضار
ثـمـنـهـا مـا أغـضب الـزوج كـثـيرًا
فتطور األمر إلى مشاجرة بعد أن
اتـهـمت الزوجـة زوجـها بـالـبخل
فقـام بالـلحـاق بها بـعد خـروجها
من احملل وطلـقهـا أمام الـزبائن).
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ي الـعراقي ضـيفـته دار الثـقافـة والنـشر الـكردية االكـاد
في ندوة توعية بعنوان (فلسفة الصيام).
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بـــــرنـــــامـج (زرق ورق) الـــــذي حـــــظي
ــشـاهــده واســعه القت اســتـحــسـان
ــشـاهـد  ومن بـ جنــوم الـبـرنـامج ا
الـفــنـان الـكــومـيـدي احــسـان دعـدوش
الذي التـقته ( الزمـان ) ومعه كان هذا

احلوار: 
{ هل حتـب شــخــصـــيــــــــتك فـي بــرنــامج

(زرق ورق) ?
- نــــعم كـــون ( زرق ورق) من
الـــبـــرامـج احملـــبـــبـــة الى
نـــفـــسي كـــونـــهــا حتـــمل
طــابع الـبــراءة والـصـدق
في طــــــرح االحـــــداث من
خالل الــطــرفـة والــنــكــتـة
ـتميزة وهو من البرامج ا
وهو بـرنامج مـنوع .ونحن
نتـلمس جناح الـبرنامج من
شـاهدين خالل ردود افعـال ا
النه يجمع العائـلة العراقية
ــتـابـعـة احــداث الـبـرنـامج

الى النهاية .

{ هل تـعـتـقـد ان ظـهـور الفـنـان في بـرامج
ودراما رمضان ضروري جدا?

-نـــعم الـــشــهـــر الـــكـــر هـــو عــرض
لــبـضــاعـة الـفــنـان وخــصـوصــا قـنـاة
(الــشـــرقـيـة) الـتي تـركت اثـرا جـمـيال
ـــشـــــــــــــاهــديـن الــذي في نـــفـــوس ا
تــلــمــهـم الــشــاشــة مـن الــشــمــال الى

اجلنوب.
{ هـل حتـرص عــلى مــشــاهـدة بــرنــامـجك
زرق ورق عـند عـرضه يومـيا عـلى الشـاشة

ومتابعة دورك فيه ?
- نــعم اتـابــعه بـشـكـل يـومي كـون لي
دورا مــهـمــا ومــتـنــقل بــ احلـلــقـات
وخـصوصـا مـشاهـد التـرجـمة بـاللـغة
االنكـلـيـزيـة ولـعدم اجـادتـهـا بـالـشكل
الـعفـوي انا احب واعـشق الكـوميـديا
حــيــنــمــا تــكــون ذات مــغـــزى وهــدف

نبيل.
{ هل تـتواصل مع جمهورك ومعجيبك من
خـالل مــــواقع الـــــتــــواصـل االجــــتـــــمــــاعي

كـ(فيسبوك) ?

- نــــــعـــم وانـــــا عــــــلى اتــــــصـــــال مع
جـمـهــوري واصـدقـائي وذلـك لـسـمـاع
ارائــهـم في كل مـــا اقــدمه مـن اعــمــال

فنية.
{ كــيف تـنــظـر الى الـدرامــا الـعــراقـيـة في

الوقت احلاضر ?
- الدرامـا العـراقية مـعطـلة في الوقت
احلالي وخـصـوصا في رمـضان وهي
التـنـهض اال بـدعم مـبـاشـر مـن الـدولة
واهم عامل لنجاح الدراما هو االنتاج
فاالنـتاج هـو عصب لـلدرامـا العـراقية

واي دراما عموما .
{ كيف تقضي يومك في رمضان ?

-انا صائم واحلمـد لله ومتواصل مع
عـائـلـتي واحـرص دائــمـا مـشـاركـتـهم
االفـطـار مـعـا وشـهـر رمـضـان يـقـربـنا
الـى الـله سـبــحـانه وتــعـالى من خالل
الـــصـــيـــام والـــعـــبـــادة وهي فـــرصـــة
ــراجــعـــة االنــســـان لــنــفـــسه و لــدي
طقـوس رمضـانيـة احرص دائـما على

ارستها .
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ـصرية سـافرت إلى الـعاصـمة البـريطـانيـة لندن ـمثـلة ا ا
إلجراء عمـلية جراحية في ركبتها بعد تعرضها لإلصابة

اثناء حلولها ضيفة في برنامج (رامز حتت الصفر).

وت عن عـمر نـاهز 56 الشـاعر واألديب الـعمـاني غيّـبه ا
ـرض ونـعـته اجلـمعـيـة الـعـمـانـية عامًـا بـعـد صـراع مع ا
ؤسـسات الصـحفيـة واألدبية للكـتاب واألدبـاء وعدد من ا

العمانية واخلليجية.
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من الـغـرائب الـتـي شـهـدهـا شـهر
رمـضــان اجلـاري حـالـة طالق في
محـافظـة الزرقـاء االردنيـة بسبب
مـشادة كالمـيـة ب زوجـ أثـناء
تـسـوقـهـمـا ورفض الـزوج شـراء
حـلوى (قـطـايف رمضـان). ووفـقا
لـلـصحـيفـة االردنـية الـتي نـشرت
اخلـبــر (فـأن الـرجل طـلّق زوجـته
أمـام الــزبــائن داخل احــد مــحـال
بيع الـقطـايف بعـد صالة الـعصر
في محافظة الزرقاء. وقال شهود
عيان إن الـزوجة اشتـرت عصائر
رمـــضــــان وطـــلــــبت من الــــبـــائع

قال الـله تعالى:  (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى
القلوب) (احلج: 32)

وعن أبي هـريـرة رضي الـله عـنه قـال: (سـمعت
رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم يـقول):
إذا أقــيـــمت الــصـالة فال تــأتـــوهــا وأنــتم
تسـعـون وأتـوهـا وأنـتم تمـشـون وعـلـيكم
السـكينـة فما أدركـتم فصلـوا وما فاتكم
فــأتـمــوا) (مــتـفـق عـلــيه) زاد مــســلم في روايــة له: (فـإن

أحدكم إذا كان يعمد إلى الصالة فهو في صالة).

اللـهمّ أنت أعطيتني خير أصحاب في الدّنيا دون أن أسألك فال حترمني من
صـحـبـتـهم في اجلـنّـة الـلـهمّ أسـعـدهم وفـرّج هـمّـهم وحـقّق لـهم مـايـتـمـنّوا

واجعل اجلنّة مقرّاً لهم اللهمّ ال تردّ دعواتي لهم فإنّي فيك أحبّهم.
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تمـيزة التي تقدمها من البرامج ا
قــنـاة ( الــشــرقـيــة ) ضــمن الـدورة
الـرمـضـانـيـة احلـالـيـة  اجلزء
الــــــــــــــــــرابــع مـن

كايلي
مينوغ
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{ لوس اجنلوس - وكاالت - عادت النجمة سيل ديون
ـاضي إلى مـكـان إقـامـتـهـا في الس فـيـغـاس االسبـوع ا
بـعــد إيــقـاف عــروضـهــا في فــيـغــاس لـلــخــضـوع لــعـمل

جراحي في األذن. 
وكشف صحيـفة (اي تي) (أن ديون إعتـرفت بإنتكـاستها
الصحية) لكـنها أشارت إلى مدى سعـادتها بالعودة إلى
سرح حيث قالت) مضى وقت طويل منذ أن أقمنا آخر ا
عرض كـان لدي مـشكـلة صـحـية ولـكن يجب أن أخـبركم
ـسـرح هو مـنـزلي الـثاني أني سعـيـدة لـلغـايـة بـالعـودة ا
ويـجب أن أعـتـرف بـأنـني بـالـكـاد أقف عـلى قـدمي الـلـيـلـة
ألنني متوترة قلـيال).  وتابعت الصحـيفة (ليس هناك شك
سرح بأن سيـل تـكون أكثـر سعـادة عندمـا تقف عـلى ا
وأي وقت تقـضيه خـارج مقـر إقامـتهـا في فيـغاس فـإنها
حتبط معجبيها كانـت تمر بوقت عصيب خالل عروضها
األخيرة لذا فهي اآلن مرتاحة لـلعودة إلى قمة مستواها

بعد أن كان لديها الوقت للراحة واالستجمام).
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