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اقــــرأ
�ساعات القدر

�ساع ��ات الق ��در ت�أليف �ستيف ��ان ت�سفايج ال�ص ��ادرة طبعته
اجلدي ��دة ع ��ن دار امل ��دى ه ��و �أحد الكت ��ب امل�ؤلف ��ة ب�شكل
ابت ��كاري فهو يتحدث ع ��ن ق�ص�ص تاريخي ��ة ،ب�شكل �أدق
عن حلظات مف�صلية ترك ��ت �أثر ًا على تاريخ الب�شرية من
بعد ،اكت�شاف املحيط الهادئ ،فتح الق�سطنطينية ،معركة
واترلو ..م�سرحية لتول�ستوي ..ب�أ�سلوب �أدبي ر�شيق..
وتلميح ��ات عميق ��ة تاريخي ��ة للأح ��داث والأ�شخا�ص ال
تخلو من براعة وذكاء ..يخربك الكتاب �أن �أ�شد حلظات
اخل ��وف ..الي�أ�س والإحب ��اط ..تلك اللحظ ��ة التي تفقد
فيها ثقت ��ك بذاتك لدرجة ال�صفر ،ه ��ذه اللحظات حتمل
يف عمقه ��ا انت�صارها وقوتها ،حتمل يف عمقها حتولها
الباهر املفاجئ للجانب امل�شرق من احلياة...
ح

ول العا

لم

م����ت��

��اب����ع����ة

بغداد ت�ستذكر مطربها ال�شهري يو�سف عمر
احتفى املنتدى الثقايف بنادي العلوية م�ساء
ي ��وم �أم�س الإثن�ي�ن بالفن ��ان الراحل يو�سف
عم ��ر خ�ل�ال جل�س ��ة ازدحم ��ت بحا�ضريه ��ا
م ��ن محُ ب ��ي املق ��ام العراقي ،قدم ��ت اجلل�سة
الإعالمية وجد طوف ��ان التي �أ�شارت جلانب
م ��ن �س�ي�رة الراح ��ل ع ��ن ن�ش�أت ��ه وحيات ��ه
ورحيل ��ه ،وق ��د حا�ض ��ر يف اجلل�س ��ة خب�ي�ر
املق ��ام حام ��د ال�سع ��دي وق ��دم املقطوع ��ات
و�أغني ��ات املق ��ام الق ��ارئ ال�ش ��اب حمم ��د
�سج ��اد عز الدين حيث ذك ��رت طوفان مع ّرفة
بال�ضيف�ي�ن”�أن اخلبري حامد ال�سعدي ع�ضو
نقاب ��ة الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن وع�ض ��و احت ��اد
املو�سيقي�ي�ن العراقي�ي�ن� ،أما الق ��ارئ ال�شاب
فهو من املت�أثري ��ن بيو�سف عمر واملتتلمذين
عل ��ى يد ال�سع ��دي الذي و�صف ��ه يو�سف عمر
قائال �إنه خليفتي من بعدي".
افتتحت اجلل�سة �أي�ضا بكلمة لرئي�س اللجنه
الثقافي ��ة يف ن ��ادي العلوي ��ة د.ف�ل�اح كمونه
ال ��ذي �أك ��د عل ��ى �أهمي ��ة االحتف ��اء بيو�س ��ف
عم ��ر ذاك ��ر ًا انه”واح ��د م ��ن �أع�ل�ام الع ��راق
املو�سيقي�ي�ن ويُع ّد ذا طريقة ممي ��زة بالغناء
مع كبار ُق ّراء املقام".
زح ��ام اجلل�سة كان دلي�ل ً�ا على ميل اجلمهور
العراق ��ي له ��ذا الل ��ون الرتاث ��ي والفن ��ي
الأ�صيل،فيذك ��ر خب�ي�ر املق ��ام العراقي حامد

ال�سع ��دي �أن"الذائق ��ة الت ��زال متوجهة نحو
املقام العراقي الأ�صيل ،و�أن ا�ستذكار يو�سف
عمر يُع ّد واجب ًا علينا لأنه قدم الكثري لإحياء
هذا الفن".
القباجن ��ي كان اال�ست ��اذ االول لق ��راءة املقام
العراق ��ي ،وه ��و مدر�س ��ة املقام،وي�ص ��ف
ال�سعدي”يو�س ��ف عم ��ر ب�أن ��ه املعل ��م االول
يف مدر�س ��ة القباجن ��ي حي ��ث ت ��رك ب�صمات
لإبداعات كثرية ولي�ست بعيدة".
وع ��ن اللغ ��ط ح ��ول � ّأن يو�س ��ف عُمر ق ��د ق ّلد
ال ُقباجن ��ي يف �أدائ ��ه ي�ؤكد ال�سع ��دي �أن”من
يق ��ول �أن يو�س ��ف عمر قل ��د القباجن ��ي فهذا

اف�ت�راء ول ��و كان هذا �صحيح ًا مل ��ا قلد القراء
يف ما بعد �أداء يو�سف عمر".
وع ��ن حياة يو�سف عمر فم ��ن قال �إن يو�سف
عم ��ر ول ��د ع ��ام  1917فه ��و واه ��م ف�أغل ��ب
الدالئ ��ل ت�شري اىل انه ول ��د بني عامي 1915
و ،1916ويذك ��ر ال�سع ��دي �أنه”ترب ��ى عل ��ى
اال�س�س والتقاليد الرتكية ،ذلك ان �أمه تركية
اال�ص ��ول ووالده عراقي كم ��ا �أن �أقرباءه من
�أم ��ه ي�سكن ��ون تركي ��ا وق ��د �شاه ��دت �صور ًا
خلاالته يف تركيا حيث �أطلعني هو عليها".
مل يهت ��م عم ��ر باملو�سيق ��ى فح�س ��ب فق ��د
ُعن ��ي بالريا�ض ��ة �أي�ضا.ويذك ��ر ال�سع ��دي

�أ�سماء عائل��ة "كاردا�شيان" ُتث�ير ال�سخرية
ا�ستقبل الكثري من متابعي جنمة تلفزيون الواقع كيم
كرد�شيان ا�سم مولودتها الغريب بال�سخرية واملزاح.
كان ��ت "كاردا�شي ��ان" ق ��د ن�ش ��رت من�شور ًا يق ��ول �إن
�أطفاله ��ا الكبار م�ستعدون ال�ستقبال �أختهم التي على
و�شك اخل ��روج للحياة ،وكتبت النجم ��ة التليفزيونية
مبا�شرة عق ��ب و�ضعها مولودة جديدة":نح ��ن �سعداء للغاية
لتحقي ��ق �أحالمن ��ا بو�ص ��ول �أعظ ��م هدي ��ة ،و�أ�شك ��ر الأطب ��اء
واملمر�ضات عل ��ى االهتمام والعناية بطفلتن ��ا الثالثة" .ومن
الأمور امل�ضحكة �أن الأ�سماء الغريبة متيز الأ�سرة كلها ،وهو
م ��ا كان وا�ضحً ا يف تعليقات الكثري من رواد مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي عق ��ب تلق ��ي اخل�ب�ر .فا�س ��م الأب ،وه ��و النج ��م
الأمريكي «كانييه"وي�ست"» يعني يف اللغة العربية"االجتاه
الغرب ��ي" ،وابنتهم ��ا البالغة من العم ��ر � 4سنوات حتمل ا�سم
«نورث» ،وهو م ��ا يعني"االجتاه ال�شم ��ايل"� ،أما مولودتهما
الأخ�ي�رة ف�أ�سموها «�شيكاغو» وه ��و بالطبع ا�سم �إحدى املدن
الأمريكي ��ة� .أم ��ا الطف ��ل الأو�س ��ط ف ��كان ا�سمه خمتلف� � ًا قليلاً
«�سانت» �أي"القدّي�س".

عب��د الحمي��د

الر�شودي
الباح ��ث وامل� ��ؤرخ الراح ��ل،
�أ�ص ��درت ل ��ه دار ال�ش� ��ؤون
الثقافي ��ة اجل ��زء الأول (م ��ن
ت ��راث العالم ��ة م�صطف ��ى
ج ��واد) �ضم ��ن الكت ��اب
املو�س ��وم ب� �ـ (مباح ��ث
ودرا�س ��ات يف اللغ ��ة والنقد
والأدب والتاريخ واخلطط)
حي ��ث �شمل ��ت الدرا�س ��ة
ثالث ��ة �أج ��زاء احت ��وت عل ��ى
العديد من م�ؤلف ��ات الدكتور
م�صطف ��ى ج ��واد املطبوع ��ة
عل ��ى �سي ��اق ح ��روف الهجاء
و�سرية العالمة.
 حيدر خالد
الفن ��ان الت�شكيل ��ي ،يُقي ��م
معر�ضه ال�شخ�صي على قاعة
دائ ��رة الفنون العام ��ة وذلك
�صباح يوم غد الأربعاء.
� سعد معن
الناطق با�سم وزارة الداخلية

العراقي ��ة ،يُ�ض ّيف ��ه مرك ��ز
الدرا�س ��ات والبح ��وث لإلقاء
حما�ضرة خ�ل�ال ندوة فكرية
حواري ��ة بعنوان"�أ�سالي ��ب
غ�س ��ل الدم ��اغ يف عملي ��ات
جتني ��د الإرهابيني".وذل ��ك
�صباح ي ��وم غد الأربعاء على
قاعة ع�شتار يف مقر املركز.
 ندى الح�سناوي
مدي ��ر ق�س ��م املر�س ��م احل ��ر
تعلن ع ��ن �إقام ��ة ور�شة عمل
فني ��ة دع ��ت خالله ��ا الفنانني
الت�شكيلي�ي�ن كاف ��ة للم�شاركة
به ��ا وذل ��ك �صب ��اح ي ��وم غ ��د
الأربعاء يف مقر املر�سم.

جنيفر لوران�س وتوم كروز يف
قائمة الأ�سو�أ

يعت�ب�ر املمث ��ل الأمريك ��ي نيكوال� ��س كي ��دج م ��ن �أب ��رز جنوم
ال�سينم ��ا يف هولي ��وود ،كم ��ا ت�صف ��ه بع� ��ض و�سائ ��ل الإعالم
بـ"�أكرث امل�شاهري �إفال�س ًا من الناحية املادية".
وقال ��ت �صحيفة"ديل ��ي ميل"الربيطاني ��ة �إن كي ��دج �ص�صا�ستطاع �أن
يراكم ثروة تقدر بـ 150ميلون دوالر� ،إال �أنه �سرعان ما"�ش ّتتها".
و�أو�ضح ��ت ال�صحيف ��ة �أن النج ��م الأمريك ��ي ا�ش�ت�رى قلع ��ة ب� �ـ8
مالي�ي�ن دوالر ،ومن ��ازل قدرت قيمته ��ا بـ 25ميل ��ون دوالر ،وجماجم
دينا�ص ��ورات ،م�ش�ي�رة �إىل �أن العدي ��د من عقاراته �أغلق ��ت كما واجه
�ضرائب ناهزت  14مليون دوالر.
وكان املمث ��ل ميل ��ك  15منز ًال ،م ��ن بينها من ��ازل يف نيوبورت بيت�ش
وكاليفورنيا ،وقلعة"تاريخية"يف نيو �أورليانز.
كما ا�شرتى  4يخوت فاخرة ما بني  2000و ،2007يبلغ �سعر الواحد
منه ��ا نحو  12مليون جنيه �إ�سرتلين ��ي ،بالإ�ضافة �إىل �أنه كان ميتلك
�أ�سط� � ً
وال من ال�سي ��ارات الفاخرة ،من بينها � 9سي ��ارات رولز روي�س
و�أخ ��رى ف�ي�راري �إين ��زو وواحدة من ن ��وع المبورغين ��ي ،ا�شرتاها
خالل مزاد عام .1997
وكان ��ت �أك�ث�ر م�شرتيات ��ه غرابة ه ��ي �شراء ثعب ��اين كوب ��را �سامني،
وجمجمة دينا�صور يبلغ عمرها  67مليون �سنة.
وك�شفت"ديل ��ي ميل"�أن كيدج ،احلائ ��ز على جائزة الأو�سكار ،يواجه
ب�سب ��ب تبدي ��د ثروت ��ه ،م�ضيفة
�أزم ��ة مالي ��ة خانق ��ة
�أنه"ي�ش ��ارك حالي� � ًا يف
عدة �أعمال من �أجل
ت�سديد ديونه".

ت�ص� �دّر فيل ��م "تران�سفورم ��رز :ذا ال�س ��ت
ناي ��ت" تر�شيح ��ات جوائ ��ز "رات ��زي"
ال�سنوي ��ة لأ�سو�أ الأفالم �أم�س الإثنني ،يف
قائمة اكتظت بنجوم ح�صلوا من قبل على
جوائز �أو�سكار من بينهم جنيفر لوران�س
وتوم كروز وميل جيب�سون ورا�سل كرو.
وجوائز"راتزي"�أو"التوت ��ة الذهبية"التي بد�أت يف
عام  1980هي املقابلة حلف ��ل الأو�سكار .و�إذا ما ح�ضر
الفائ ��زون بجوائ ��ز الأ�سو�أ مينح ��ون جائ ��زة رخي�صة على
هيئة توتة مطلية باللون الذهبي يف حفل يقام ع�شية حفل الأو�سكار
يف �آذار.
ويتم الت�صويت على املر�شحني والفائزين يف (راتزي) عرب الإنرتنت
م ��ن نحو �ألف ع�ضو من  24دولة ي�سجل ��ون عرب الإنرتنت ويدفعون
 40دوالر ًا كر�س ��وم للع�ضوية .ومن املقرر �إعالن الفائزين يف الثالث
من �آذار.

3×1
فنان عراقي قدم ع ��دد ًا من االعمال املهمة
على �صعيد الدراما والتلفزيون ،كما قدم
العديد من االعمال التاريخية ،وقد تكون
بطولت ��ه يف م�سل�سل"�أب ��و طرب"من اهم
�أعمال ��ه التي امتزجت ب�شخ�صيته فقدمها
ب� ��أروع �صورة� ،أعمال ��ه وخياراته الفنية
خا�ص ��ة وقليل ��ة لأن ��ه يهت ��م بن ��وع العمل
ال بالك� � ّم ،وه ��و ك�أغلب املُت�ألق�ي�ن رف�ضوا

الطقس

ان ��ه كان بارع� � ًا يف �أداء االلع ��اب الريا�ضي ��ة
حيث”انخرط مع امل�صارعني و�ساهمت هذه
الريا�ضة بتكوين �شخ�صيته وقوة بدنه".
حت ��دث القباجن ��ي ع ��ن يو�س ��ف عم ��ر ه ��ذا
با�ست ��ذكار م ��ن ال�سعدي حيث ذك ��ر ال�سعدي
ع ��ن ه ��ذا احلدي ��ث قائ�ل ً�ا”كان يو�س ��ف عمر
م ّي ��ا ًال ل�سم ��اع مقامات القباجن ��ي وكان يقلد
�أدوار �أم كلث ��وم ،وق ��د و�صف ��ه القباجن ��ي
بالذكاء املفرط".
و�أ�ش ��ار ال�سع ��دي �إىل جل�س ��ة �أقامها الراحل
�أكرم �أحم ��د ودعا فيها كب ��ار ال�شعراء العرب
م ��ن بينه ��م �أحم ��د رام ��ي و�آخرون.يذكر �أن
�أك ��رم �أحم ��د �أراد م ��ن ه� ��ؤالء ال�شع ��راء ان
ي�ستمعوا ملقامات يو�س ��ف عمر وقد انبهروا
مما حفظه هذا الرجل".
عام  1948انخرط عمر يف ق�سم املقامات يف
االذاعة حيث كان �سلمان مو�شي خبري املقام
ملتزم ًا بهذا الق�سم و�سبق ان �سمعه يغني يف
مقهى وطلب من ��ه �أن يُقدم لأداء االختبار يف
الإذاعة ،وقد جنح بذل ��ك حني �أدى قطعة من
املن�صوري لق�صيدة لعنرتة بن �شداد".
اجلل�س ��ة ت�ضمن ��ت �أي�ض ��ا ق ��راءة بع� ��ض من
املقام ��ات التي قر�أها م�سبق� � ًا الراحل يو�سف
عم ��ر ،وق ��د قدمه ��ا ال�ش ��اب حممد �سج ��اد عز
الدين مع فرقة املقام العراقي.

كيف َّ
بدد نيكوال�س كيدج
 150مليون دوالر؟

حمافظ النجف ل�ؤي اليا�سري
رجل م�سكون ب�إقامة دولة احل�شمة
والف�ضيلة طوال الوقت ،وهو قبل
ذلك رجل مرور وُ�ضع على قمة
امل�س�ؤولية يف حمافظة النجف،
لأنه ينتمي �إىل ائتالف دولة
القانون ،وبالتايل فهو مهت ّم ب�إنارة
الإ�شارة احلمراء يف وجه ك ّل من
ت�سوّ ل له نف�سه عبور ّ
خط دولة
ّ
�شعار"اليحق
احل�شمة التي ترفع
للفتاة �أن تلب�س البنطلون حتت
العباءة�..أو �أجاركم الله تتج ّر�أ
وتتربّج" ،وبالتايل وجدنا
املحافظ ينظر �إىل ك ّل �شاب وفتاة
بعني ّ
ال�شك واحلذر ،ويدرك � ّأن
�إقامة حفلة مو�سيقيّة� ،أو خروج
ال�شباب يف تظاهرات �ض ّد الف�ساد،
�أو االحتفال بعيد احلبّ � ،أو
الإعالن عن عر�ض �سينمائي ،هو
تهديد مل�شروعه"الثوري"القائم
على �إعادة العراق �إىل
القرون الو�سطى.ويف كل
هذه الأخبار املثرية ،كان
املحافظ"م�شكور ًا"يك ّلف نف�سه
ليخرج علينا ويقول"ياجماعة
� ّإن"املوافقة على �إقامة املهرجانات
ال تت ّم �إ ّال ب�ضوابط �شرعية تالئم
قد�سيّة املحافظة ،فال ي�سمح
بوجود ن�ساء متربّجات �أو ت�شغيل
املو�سيقى والغناء داخل ق�صر
الثقافة".
�أما التظاهرات التي تطالب
بالإ�صالح وحماكمة ال�س ّراق فهي
تهدِّد"العقيدة وتدعو �إىل ن�شر
الرذيلة" ،ميكنكم مراجعة ت�صريح
املحافظ لو�سائل الإعالم بتاريخ
ال�سابع ع�شر من �آذار عام .2017
ولهذا �أجد نف�سي متعاطف ًا مع
بطل"الف�ضيلة"ل�ؤي اليا�سري،
وهو يجد نف�سه حائر ًا بني
الفتاة التي ت�ص ّر على ارتداء
البنطلون حتت العباءة وبني
جتارة املخدّرات وتوزيعها التي
برع فيها ابنه املحرو�س �ضابط
املخابرات"ل�ؤي اليا�سري" ،لكنه
ب ّد َد حريتي حني �أ�صدر بيان ًا �أكد
فيه �أننا جميعنا خطاءّون ،و�أ�ضاف
�إليه ّ
ر�شة قليلة من التوابل
الإميانية من عيّنة":وقد �سبقنا
�إىل ذلك الكثري من �أبناء الأِنبياء
والأئمة والأولياء وال�صاحلني".
فلماذا �إذن يا�سادة ترتكون ق�ص�ص
التاريخ وحكايات الأولني ،وحكمة
موفق الربيعي التي طالبت
العراقيني ب�أن ي�ستذكروا حكاية
النبي نوح مع ابنه العا�صي و�أن
الي�ص ّروا على �أن يقدّم املحافظ
ا�ستقالته مثلما يح�صل يف الدول
التي تدّعي الدميقراطية ،وكان
�آخرها بريطانيا عندما ا�ستقال
نائب رئي�س الوزراء ل ّأن �أحد �أفراد
ال�شرطة قال لل�صحافة �إنه وجد
قبل �سنوات يف الالبتوب اخلا�ص
بامل�س�ؤول الكبري �صور ًا فا�ضحة..
فكان البد �أن يعتذر الرجل ويذهب
�إىل بيته م�شيّع ًا ب�سخرية الر�أي
العام.
نحن نختلف عن جتارب العامل
بالت�أكيد،فال�سيد حمافظ النجف
مع تطبيق القانون ،لكنه ي�شكو
الإعالم الذي ّ
�ضخم الق�ضية
وهي الت�ستحق ،فماذا يعني كم
كيلو غرام من املخدرات ،يف
الوقت الذي نحن فيه منذورون
ملهمة �أكرب ،وهي منع الفتاة من
ارتداء البنطلون ،هل ت�ستحق
ق�ضية تافهة مثل ق�ضية املتاجرة
باملخدّرات ك ّل هذا ال�ضجيج؟!

كاظم القري�شي :ت�أثرت ب�أبي جداً و�أعتربه مدر�ستي
التوا�صل م ��ع القاع وحاول ��وا البقاء يف
القم ��ة لينظروا �إىل ما �سينق ��اد له الواقع
الفني العراقي اليوم� ،أحبه اجلمهور من
خ�ل�ال �أعماله� ،إال �أنهم �سيعرفون جوانب
�أخرى منه من خالل فقرة  3X1اخلا�صة
باملدى:
*�أهم ثالثة �أحداث مهمة يف حياتك؟
حدث م�ؤمل وهو رحيل �أبي ،قبويل يفكلي ��ة الفن ��ون اجلميلة ،وف ��وزي بجائزة
�أف�ضل ممثل يف م�سل�سل الدهانة.
* ثالثة �أماكن حتب زيارتها ؟
زيارة املقد�سات ،و�سوريا ،والقاهرة.* ثالثة �أ�صدقاء مقربني �إليك؟
 حام ��د املالك ��ي� ،ستار ناه ��ي ،ا�ستربقالزيدي.
* ثالث �أغنيات حتب �سماعها دائما؟

�أعلن ��ت هيئ ��ة الأن ��واء اجلو ّي ��ةّ � ،أن الطق�س اليوم
الثالثاء �سيكون غائم ًا جزئي� � ًا ،فيما �سرتتفع درجات
احل ��رارة ب�ضع درجات عن اليوم ال�سابق" ،.وتابعت
�أن"الرياح �ستكون جنوبية �شرقية خفيفة اىل معتدلة
ال�سرعة تن�شط خالل النهار يف بع�ض الأماكن م�سببة

عي ��ون القل ��ب لنج ��اة ال�صغ�ي�رة� ،أن ��ابع�شق ��ك ملي ��ادة احلن ��اوي ،وكل �أغني ��ات
�صباح فخري.
* ثالث هوايات حتب ممار�ستها؟

رك ��وب اخلي ��ل و�أن ��ا �أجي ��ده ج ��د ًا،ال�سباحة ،واملطالعة.
* ثالثة �أ�شياء حتبّها يف الإن�سان؟
 ال�ص ��دق ،نظاف ��ة القل ��ب واملظه ��ر،احلنني.
* ثالث ��ة عي ��وب في ��ك وتتمن ��ى التخل�ص
منها؟
�أنا ال �أمتنى اخلال�ص مما ُت�سمى عيوب ًالأنه ��ا لي�س ��ت عيوب� � ًا ولكنها تعت�ب�ر بهذا
الزم ��ن عيوب ًا� ،أنا جاد جد ًا وهذه اجلدية
ت�سب ��ب يل �أ�شياء �سلبي ��ة �أحيانا� ،أمتنى
�أن �أتخل�ص من اجلدية ،و�أمتنى �أن �أكون
كالآخري ��ن قلي ��ل االلت ��زام يف مواعيدي،
وال�ص ��دق و�أن ��ا ال �أمتن ��ى �أن �أك ��ون غري
�ص ��ادق ولكن ال�ص ��دق يع ّد عيب� � ًا يف هذا
الوقت.
* ثالث ��ة �أ�شياء تعتقد �أنه ��ا جتعل احلياة

ت�صاع ��د الغب ��ار فيم ��ا تتح ��ول تدريجي� � ًا بع ��د الظهر
ابتدا ًء م ��ن الأق�سام الغربية" ،الفت� � ًة اىل �أن"الطق�س
يف املنطق ��ة الو�سط ��ى غائم جزئي يتح ��ول تدريجي ًا
اىل غائ ��م م�صح ��وب بت�ساقط �أمطار خ�ل�ال الليل مع
فر�صة حلدوث عوا�صف رعديّة".

�سعيدة؟
القناعة ،ال�صحة ،الأمان.* ثالث �شخ�صيات ت�أثرتَ بها؟
ت�أث ��رت ب�أبي ج ��د ًا و�أعت�ب�ره مدر�ستي،�أحم ��د زك ��ي م ��ن ال�شخ�صي ��ات الفني ��ة،
و�صديقي حامد املالكي.
* ثالثة �أ�شياء تكرهها يف املر�أة؟
 الكذب ،عدم الوف ��اء ،املر�أة كائن جميلمن املح ّرم �أن نكره �شيئ ًا بها.
* �أخطاء ارتكبتها يف حياتك؟
تع ��دد الزوجات ،ترك ��ي ملهن ��ة �أ�سا�سيةكنت قد امتهنتها ،وامتهان الفن خط�أ.
* ثالثة ي�سكنون قلبك؟
 �أمي وزوجاتي.* �شخ�صي ��ة عاملي ��ة هي مثل ��ك يف احلياة
وملاذا؟
-ال يح�ضرين �أحد يف الواقع.

بغداد7°C - 21°C /

الب�صرة 8°C -22°C /

�أربيل2°C - 13°C /

النجف 7°C -21°C /

املو�صل3°C - 14°C /

الرمادي 4°C -16°C /

