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اقــــرأ

ّ
ب�شرنا وزير اخلارجية �إبراهيم
اجلعفري ،وهو ي�ضع �سماعات
الرتجمة الفورية على �أذنيه
الكرميتنيّ � ،أن قادة دافو�س
�سي�ستجيبون لرجائه ويقرّرون
�أن يعمّروا لنا ما خرّبه " �أخيار
العراق "!
قبل �أن �أجيب على �س�ؤال " خبيث
" ،ي�س�أل �صاحبه هل من املعقول
� ّأن اجلعفري ي�ستخدم �سماعات
الرتجمة وهو الطبيب واملثقف الذي
ق�ضى �سنوات طويلة يف عا�صمة
الإنكليز؟ ياجماعة اعذروين ال�سيد
الأ�شيقر اليزال م�ص ّر ًا على �أن ال
يغادر �صهوة اللغة العربية التي
�أتقنها لدرجة �أننا نحتاج �أحيانا
�إىل قوامي�س ت�شرح لنا ما فاتنا من
�أفانني خطبه " ال�ساحرة " .يف هذا
املكان كنت قد طرحت على ال�سيد
اجلعفري �س� ً
ؤاال بريئ ًا :هل نحن
بلد على باب الله ،نقف على �أبواب
العامل ،ونقول " لله ياحم�سنني "؟
وال�س�ؤال الأهم :كيف يفل�س بلد
ينام على بحريات من النفط والغاز؟
كيف يطلب بلد مثل العراق� ،أن يفتح
قادة �أوروبا جيوبهم وينفقوا عليه،
وهو الذي ح�صل من الأموال خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أكرث مما
�أنفقته �أمريكا على م�شروع مار�شال
�أوروبا عام  1948مبئات املليارات.
خم�سة ع�شر عام ًا و�أحزاب الإ�سالم
ال�سيا�سي التي ينتمي �إليها رئي�س
الوزراء ووزير اخلارجية ووزير
التخطيط ووزير املالية بالوكالة
ووزير التجارة ووزير الإعمار،
يرفعون �شعارات الرفاهية والعدالة
االجتماعية واالزدهارّ ،
لكن
�أع�ضاءها الكرام مل يربعوا �سوى
بتوزيع ثروات البالد على �أنف�سهم
و�أقاربهم.
ول ّأن ال�سيد اجلعفري مهموم
باقتناء الكتب ،ف�أمتنى عليه قراءة
كتاب الفرن�سية �آن فولدا �أميانويل
ماكرون من الظ ّل اىل الرئا�سة "
حيث �سيحتفل الرئي�س ال�شاب بعد
�شهرين ب�أول �سنة حكم ،كان ماكرون
قد خرج من �آخر ال�صفوف ليتقدم
جميع املر�شحني لكر�سي الإليزيه،
وكانت ظاهرته ال�سيا�سية �أنه
ال�شاب الذي ا�ستطاع �أن يهزم اليمني
املتطرف ،ومل يكتف بذلك بل انه
ا�ستطاع ويف �شهور قليلة �أن يكون
ممثال لأوروبا اجلديدة ،و�أن يعيد
لفرن�سا مكانتها التي �ضاعت ب�سبب
مواقف الرئي�س ال�سابق فران�سوا
هوالند املرتددة.
ال�سيد اجلعفري لو �أنكم �أقمتم دولة
العدالة االجتماعية ،ملا ك ّنا الآن
من ّد �أيدينا لقادة العامل ،لرمبا كنا
مثل �أملانيا و�سنغافورة واليابان
� ،شعوب نه�ضت من ركام املوت
واخلراب بف�ضل �سيا�سيني يدركون
م�س�ؤولياتهم جتاه �شعبوبهم� ،سا�سة
ا�ستطاعوا برغم املوت والدمار
�أن يجعل من بلدانهم يف مقدمة
اقت�صاديات العامل ،فيما نحن من�ضي
العمر يف االختالف على قانون
االنتخاب ،وانتظار ما �سيقرره
ر�ؤ�ساء الكتل ،ال �أحد ي�س�أل كيف
�سيق�ضي ع�شرات الآالف من االطفال
هذا ال�شتاء يف اخليام املمزقة .
يا �سيدي �أرجوك كفى �شطارة .و ّفر
على العراقيني املزيد من الأ�سى،
ودعك من خطب دافو�س ،فامل�شكلة
ِ
احلقيقية هي ا�ستمراركم على
كرا�سي ال�سلطة ك ّل هذه ال�سنني.
ّ

�آل بــودنـبـــروك
يعالج "توما� ��س مان" يف روايته ال�شه�ي�رة "�آل بودنربوك"
ال�ص ��ادرة طبعتها اجلديدة عن دار املدى مو�ضوعات خالطت
حياته  ،وي�صف من خاللها تداعي الطبقة الو�سطى  ،ورهافة
ح� ��س فنانه ��ا ال ��ذي �أقعده ه ��ذا احل� ��س املرهف ع ��ن جمابهة
احلي ��اة ملا تبينه م ��ن تنافر احلي ��اة والفكر وم ��ا ات�سم به من
انق�س ��ام " ،توما�س م ��ان" حني يحكي ي�ص ��دق  ،وحني يكتب
يلط ��ف وي�سهب يف ي�س ��ر  ،ويتهك ��م تهكم ًا لذي ��ذ ًا ين�ساب يف
كتابته وميتع قارئه  ،فهو جمتمع يف "�آل بودنربوك" ب�أكمله
 ،متفت ��ح لف ��ن اللغ ��ة يغمرها ب�أملعيت ��ه يف التحلي ��ل النف�سي ،
وي�شي ��ع فيها ر�صانته ومييزها ب�أمانته ودقته يف نقل الإيقاع
وعر�ض ال�سلوك.
ح

ول العا

لم

م����ت

����اب����ع����ة

الت�شكيل ّية ال�شابّة �سكينة امل�سعود تقيم معر�ضها ال�شخ�صي يف ق�صر الثقافة والفنون
الب�صرة /املدى
احت�ضن ق�ص ��ر الثقافة والفن ��ون يف الب�صرة
بالتعاون مع رابطة املبدعني العراقيني للفنون
اجلميل ��ة فرع الب�ص ��رة ،املعر� ��ض ال�شخ�صي
الثاين للت�شكيلية �سكينة امل�سعود.
�ض ��م املعر� ��ض  28لوح ��ة متع ��ددة امل�ضامني
تعك� ��س �ص ��ورة �إبداعي ��ة وجمالي ��ة تتح ��دث
ع ��ن حم ��اوالت متي ��زت بلوحات تبع ��ث على
ال�سرور ،لأنه ��ا ّ
�شخ�صت العدي ��د من امل�سائل
الواقعي ��ة يف حياتن ��ا اليومي ��ة بطريق ��ة ال
تخل ��و م ��ن روائ ��ع نتفاع ��ل معه ��ا يف ع ��وامل
الفن الت�شكيلي ،فيم ��ا وثقت عدد من لوحاتها
االنت�ص ��ارات العراقي ��ة الكب�ي�رة واملر�سومة
ب�ش ��كل رائع ج ��دا على جب ��اه �أبط ��ال جي�شنا
البا�س ��ل واحل�ش ��د ال�شعب ��ي ،وعك�س ��ت يف وق ��د ا�ستطاع ��ت التعب�ي�ر عنها ب�ش ��كل جميل
لوح ��ات �أخرى اجلماليات املوروثة وهي قيم وب�أ�ساليب غري تقليدية.
فني ��ة تعد م ��ن مقوم ��ات املجتم ��ع احل�ضارية وع ��ن معر�ضها ،قالت الفنان ��ة �سكينة �سعدي،

الفن ��ي ال ��ذي �أطم ��ح �إلي ��ه وبتعامل ��ي الدقيق
م ��ع قدرات ��ي الفنية الفردي ��ة لأ�سه ��م ب�إي�صال
ر�سالتي ع�ب�ر الت�شكيل وه ��و طموح م�شروع
الب ��د م ��ن �أن �أك ��ون مندفع ��ة �إلي ��ه وحمققة له
م�ستفيدة م ��ن جتارب كبار فنانينا عرب ت�أملي
للوحاته ��م و�أ�ساليبه ��ا ودرا�ست ��ي له ��ا لتكون
درو�س� � ًا ت�شكيلية يل ،م�ضيف ��ة� ،أنفذ من خالل
ت�أث ��ري بها �إىل الر�س ��م وحماولة الإبداع و�أن
التفاع ��ل م ��ع التج ��ارب الفنية الكب�ي�رة لكبار
الفنان�ي�ن بتعابريها وتقنياته ��ا يعطي نتائج
م�شرف ��ة لع�ش ��اق الت�شكيل وحمبي ��ه ومريديه
واملتعامل�ي�ن معه وان ه ��ذا التفاعل يف بع�ض
الأحي ��ان يعط ��ي للت�شكيل ��ي املبت ��دئ فر�ص ��ة
للتعب�ي�ر ع ��ن اخل�صو�صي ��ة الت�شكيلي ��ة التي
يريده ��ا لنف�سه وم ��ن خاللها يو�ص ��ل فنه �إىل
عمل ��ت يف معر�ضي اجلدي ��د بكثري من الت�أمل املتلق ��ي ،م�ؤك ��دة� ،أح ��اول �أن �أجل ��ب االنتباه
واملعاي�ش ��ة احلقيقي ��ة م ��ع اللوح ��ة لإيج ��اد لأح�صل على انطباعات الآخرين لأتعرف على
�آلي ��ات ا�شتغ ��ال جدي ��دة لالرتق ��اء بامل�ستوى نقاط القوة وال�ضعف يف لوحاتي.

دار الأوبرا امل�صريّة حتتفي بالف ّنان العراقي فرات ّ
قدوري

ال�شارقة  /خا�ص
خالل �أم�سية "العندليب الأ�سمر"
املقامة �ضمن مهرجان ال�شارقة
للمو�سيقى ال�ع��امل�ي��ة الأ��س�ب��وع
املا�ضي ،قدمت رئي�س دار الأوبرا
امل�صرية ووزيرة الثقافة امل�صرية
الفنانة ال��دك �ت��ورة �أي�ن��ا���س عبد
الدامي  ،درع تكرمي و�شكر ملدير
مركز فرات قدوري للمو�سيقى و
مدير وم�ؤ�س�س مهرجان ال�شارقة
للمو�سيقى العاملية الفنان فرات
قدوري .ولقد مت تقدمي الدرع من
قبل ممثل دار الأوب��را امل�صرية

الدكتورة جيهان مر�سي مديرة
م �ه��رج��ان امل��و� �س �ي �ق��ى ال�ع��رب�ي��ة
ب��ال �ق��اه��رة ،ث �ن��اء ع�ل��ى اجل�ه��ود
املبذولة والنجاح املتوا�صل الذي
حققه املهرجان خالل ال�سنوات
اخل �م ����س يف ت �ط��وي��ر ال�ث�ق��اف��ة
املو�سيقية وت�ع��زي��ز احل�ضور
الفني والثقايف لل�شارقة واثراء
ر�صيد االم��ارة بعنا�صر اجلذب
الثقافية والفنية وال�سياحية.
و�أم�سية "العندليب الأ�سمر" هي
واح ��دة م��ن �أم���س�ي��ات املهرجان
ال � ��ذي ت �ق��دم��ه ه �ي �ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة

مئوية يو�سف عمر يف بيت املدى
ي�ستذك ��ر بي ��ت امل ��دى يف
�ش ��ارع املتنبي �ضم ��ن منهاجه
اال�سبوع ��ي اخلا�ص باالحتفاء
بال�شخ�صيات العراقية الالمعة
الفن ��ان يو�سف عم ��ر مبنا�سبة
م ��رور مئ ��ة ع ��ام عل ��ى والدته
و�ستحيي فرقة انغام الرافدين
والفنان طه غريب هذه اجلل�سة
الت ��ي تب ��د�أ عن ��د ال�ساع ��ة 11
�صباح يوم غد اجلمعة يف مقر
بيت املدى يف �شارع املتنبي.
 علي اجلابري
املخ ��رج ،يعر� ��ض فيلم ��ه
ال�سينمائ ��ي "دل دل" �ضم ��ن
"العراقي ��ون
مهرج ��ان
ي�صنعون الفخر ...وال�سينما
حتاك ��ي م ��ا �صنع ��وه بفخر"
الفيل ��م يناق� ��ش انت�ص ��ارات
الق ��وات العراقي ��ة يف مدين ��ة
املو�ص ��ل �سيت ��م عر�ضه م�ساء
يوم غ ��د اجلمعة عل ��ى خ�شبة
امل�سرح الوطني.
 امال الطائي
مدير عالق ��ات جمعية الثقافة

للجمي ��ع ،تعل ��ن �أن اجلمعي ��ة
ُت�ض ّي ��ف م�ؤ�س�س ��ة القل ��م
للحدي ��ث ع ��ن عمله ��ا الثقايف
وذلك م�ساء يوم ال�سبت املقبل
يف مقر اجلمعية.
 حمم��ود الق��ره
غويل
مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة ق�ص ��ر
امل�ؤمت ��رات ،يُعل ��ن ان
الدائ ��رة تقيم م�ؤمت ��ر ًا خا�ص ًا
مبو�ضوع ��ة "بتن ��وع االديان
نتوح ��د" وذل ��ك �صب ��اح ي ��وم
االثن�ي�ن املقب ��ل يف مق ��ر
الدائرة.

لال�ستثمار والتطوير (�شروق)
ب�شراكة �سرتاتيجية م��ع هيئة
الإمن� ��اء ال �ت �ج��اري وال�سياحي
يف ال���ش��ارق��ة ،وم���س��رح امل�ج��از،
وي�ن�ظ�م��ه م��رك��ز ف� ��رات ق ��دوري
للمو�سيقى ،خالل الفرتة املمتدة
م ��ن  19-13ي �ن��اي��ر اجل� ��اري.
واجلدير بالذكر�أن الفنان فرات
ق��دوري ق��ام بت�أ�سي�س مهرجان
ال�شارقة للمو�سيقى بعد ان �أ�س�س
م��رك��زه املو�سيقي ال ��ذي يعنى
ب�ت��دري����س امل��و��س�ي�ق��ى وال�ب��ال�ي��ه
والغناء �سنة  2012يف ال�شارقة،
وانطلق املهرجان لأول مرة يف
ع��ام  2014و ا�شرتكت فيه �أهم
الأ�سماء املو�سيقية العاملية من
جميع �أنحاء العامل ع�لاوة على
النجوم العرب والفرق العربية.
و�شاركت يف ال��دورة اخلام�سة
للعام  2018من مهرجان ال�شارقة
للمو�سيقى ال�ع��امل�ي��ة نخبة من
�أ�شهر املو�سيقيني من  11دولة
عربية و�أجنبية.

وفاة "فتاة"
املل�صق
الن�سائي
الأ�شهر يف
التاريخ
ت��وف�ي��ت ق�ب��ل �أي���ام ن��اوم��ي ب��ارك��ر
فرايلي ،التي ا�شتهرت �صورتها
خ�لال �أربعينيات ال�ق��رن املا�ضي
على مل�صقات حلقوق املر�أة حملت
عبارة "ن�ستطيع فعلها" ،يف �إ�شارة
�إىل ح��ث امل���ر�أة على ال��دخ��ول يف
جم ��ال ال �ع �م��ل.وول��دت ف��راي �ل��ي مبدينة
تول�سا ب��والي��ة �أوك�لاه��وم��ا ع��ام ،1921
وا�شتهرت ب��دوره��ا امل �ح��وري بت�شجيع
امل� ��ر�أة ع�ل��ى ال�ع�م��ل يف امل���ص��ان��ع� ،أث�ن��اء
احلرب العاملية الثانية ،و�أ�صبحت بغري
ق�صد ،رمز ًا حلقوق املر�أة .وكانت فرايلي
من �أوائل الن�ساء الالتي مت تعيينهن بعمل
ميكانيكي ،يف ور� �ش��ة ط��ائ��رات بحرية
خالل احل��رب العاملية الثانية ،وذل��ك بعد
هجوم اجلي�ش الياباين على مرف�أ بريل

3×1
فنان ��ة وممثلة عراقي ��ة ،حني ن�ستذكر
ال�سينم ��ا والتلفزي ��ون تت�ص ��در ه ��ي
�أ�سماء ال�صف االول من الفنانني الذين
ت�ألق ��وا يف ه ��ذا املج ��ال ،حيث قدمت
�أعما ًال مهمة وكبرية وخ�صو�صا على
�صعي ��د ال�سينم ��ا العراقي ��ة فقد ُنحت
ا�سمه ��ا يف ذاك ��رة جمه ��ور ال�سينم ��ا
با�س ��م م ��ن ذه ��ب ،الفنان ��ة فاطم ��ة
الربيع ��ي عرفه ��ا اجلمه ��ور العراقي

الطقس

هاربور قرب هاواي .وحني كانت تبلغ 20
عاما يف  ،1942التقط م�صور كان يجول
بالقواعد احلربية الأمريكية �صورة لها
وهي مرتدية زي امل�صنع ،مع قطعة قما�ش
حمراء على ر�أ�سها ،لت�صبح بعدها رمزا
لقوة وق��درات امل��ر�أة .وا�ستعان امل�صور
بعد ذلك بلقطة فرايلي ومالب�سها ل�صناعة
مل�صقات مر�سومة عليها �صورة ام��ر�أة
بنف�س الوقفة واملالب�س ،وعليها عبارة
"نعم ن�ستطيع فعلها" ،وذل��ك لت�شجيع
الن�ساء على العمل يف امل�صانع احلربية
الأمريكية �أثناء احلرب العاملية الثانية.
ومن دون تخطيط م�سبق� ،أ�صبحت تلك
املل�صقات رم��زا وا�ضحا لن�شطاء حقوق
امل��ر�أة حول العامل يف خمتلف الق�ضايا،
�إىل يومنا هذا.

ّ
تتحدث عن
كيت بالن�شيت
جت�سيد ميالنيا ترامب
�أثارت املمثلة كيت بالن�شيت ال�ضحك خالل كلمة يف املنتدى
االقت�صادي العاملي يف دافو�س عندما حتدثت مازحة عن
جت�سيد �شخ�صية ال�سيدة الأمريكية الأوىل ميالنيا ترامب
على ال�شا�شة.
جاءت تعليقها خالل مناق�شة جادة لق�ضية الالجئني
نددت فيها بالن�شيت،وهي �سفرية نوايا ح�سنة
مبفو�ضية الالجئني التابعة ل�ل�أمم املتحدة،
مبا قالت �إنه افتقار لقيادة �سيا�سية تعالج
م�شكلة الالجئني من دون �أن تذكر الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب باال�سم .وقالت
يف مقابلة مع �صحيفة نيويورك تاميز
"عندما ت�ؤدي �شخ�صية �أعتقد �أنه ينبغي
عليك �أن ت�ؤديها بكل ما فيها من عيوب".
وم�ضت تقول و�سط �ضحك خافت من
احل�ضور "�إذا ج�سدت دور ميالنيا ترامب
ولي�س من املحتمل �أن �ألعب هذا الدور
...فلن �أب��د�أ بال�ضرورة من وجهة
ن�ظ��ر (و� �س��م) "فري ميالنيا"
(احلرية مليالنيا)".
ك��ان��ت ح�م�ل��ة حت�م��ل و�سم
"فري ميالنيا" انطلقت
يف يناير  2017خالل
م� ��� �س�ي�رة ن �� �س��ائ �ي��ة
يف وا�� �ش� �ن� �ط���ن
اح �ت �ج��اج��ا ع�ل��ى
ان �ت �خ��اب دون��ال��د
ترامب .وكان من
ب�ين �أف�ك��ار احلملة
�أن ال�سيدة الأوىل
رمب� ��ا ت��ك��ون مثل
� � �س � �ي� ��دات ال �ب �ي��ت
الأب �ي ����ض الأخ��ري��ات
ح �ب �ي �� �س��ة يف زواج� �ه ��ا
ودورها .و�أ�ضافت بالن�شيت
"�س�أحاول �أن �أفهم الو�ضع
ح �ت��ى �أرج� � ��ع ل�ل�ج�م�ه��ور
و�أق��ول :ما هو موقعها
ك��ام��ر�أة؟ وم��ا ر�أيها؟
وم� ��اذا ي�ع�ن��ي �أن
تكون متزوجة
م��ن �--أن��ت��م
تعرفون".

ّ
وال�شك
فاطمة الربيعي� :أكره يف الرجال البخل
فني� � ًا �إال انه مل ي� � َر �ضفاف� � ًا �أخرى من
�شخ�صيتها ولكنه ��م �سيتعرفون اليها
من خالل املدى وفقرة 3x1
*�أهم ثالثة �أحداث يف حياتكِ ؟
 احل ��دث االول ه ��و والدة ابنت ��ي،احل ��دث الث ��اين ف ��وز فيل ��م امل�س�أل ��ة
الك�ب�رى باجلائ ��زة االوىل ملهرج ��ان
لندن ال�سينمائ ��ي ،احلدث االخري هو
انت�صارنا على داع�ش.
* ثالثة �أماكن حتبني زيارتها ؟
 �أو ًال بالت�أكي ��د مدينت ��ي اجلميل ��ةواحلبيب ��ة بغداد الت ��ي ارتبط ا�سمي
بها وعُرفت بها ،القاهرة لأين �شاركت
به ��ا وجتمعني بها ذكريات فنية ولغة
م�شرتكة ،البل ��د الثالث دبي وذلك لأن
�أوالدي ي�سكنون فيها.
* ثالثة �أ�صدقاء مقربني �إليكِ ؟
 الفنانة منى وا�ص ��ف ،ابنتي طيبة،وزوجي حممد �شكري جميل .

�أعلن ��ت هيئة الأن ��واء اجلو ّية� ،أنّ الطق�س
اليوم اخلمي�س يف املنطقة الو�سطى �صحو
اىل غائ ��م جزئ ��ي كم ��ا يت�صاع ��د الغب ��ار يف
�أماك ��ن متع ��ددة منه ��ا ،فيما ترتف ��ع درجات

* ثالثة كتب قر�أتِ ها م�ؤخر ًا؟
رواي ��ة لعبا�س لطي ��ف ،رواية لعليخيون ،ورواية لكاتب مغرتب �إال اين
ن�سي ��ت ا�سم ��ه ف�أنا ال �أحف ��ظ اال�سماء

كث ً
ريا.
* ث�ل�اث �أغني ��ات حتب�ي�ن �سماعه ��ا
دائما؟
كاظم ال�ساهر �أنا وليلى ،عبد احلليمحافظ بتلوموين ليه ،دارت الأيام لأم
كلثوم.
* ثالث هوايات حتبني ممار�ستها؟
 قيادة ال�سيارة �أحبها ولي�ست هوايةبق ��در ما ه ��ي حاج ��ة ،زي ��ارة ور�ؤية
�أحف ��ادي وه ��ي اي�ض ��ا لي�س ��ت هواية
ولكنه ��ا ثمرة جهدي ،و�أخ�ي�ر ًا رعاية
املزروعات.
* ثالثة �أ�شياء حتبينها يف الإن�سان؟
 ال�صدق �أو ًال ،جمال الروح ،االنتماءاىل البلد.
* ثالثة عيوب فيكِ وتتمنني التخل�ص
منها ؟
�أو ًال ال�صراح ��ة املطلق ��ة يف ه ��ذاالوق ��ت ا�صبحت عيب ًا ،ثاني� � ًا �أجهدت

احل ��رارة قلي�ل�ا عن الي ��وم ال�ساب ��ق” ،فيما
�سيك ��ون الطق�س باملنطقة اجلنوبية �صحو ًا
اىل غائ ��م جزئ ��ي كم ��ا يت�صاع ��د الغب ��ار يف
�أماكن متعددة منها.

نف�سي كث�ي�ر ًا ،العطف واحلن ّية تعني
ب�ساط ��ة والب�ساط ��ة تعن ��ي ال�سذاجة
ب�سبب العاطفة الزائدة.
* ثالث ��ة �أ�شي ��اء تعتقدي ��ن �أنها جتعل
احلياة �سعيدة ؟
البلد ،العمل ،واالوالد .أثرت بها ؟
* ثالث �شخ�صيات ت� ِ
 الله تعاىل الذي و�ضع بي موهبتي،�أم ��ي� ،أح ��ب الفنان ��ة عبل ��ة كامل ومل
�أت�أثر بها.
* ثالثة �أ�شياء تكرهينها يف الرجل؟
البخل ،ال�شك ،والك�سل.* �أخطاء ارتكبتِها يف حياتكِ ؟
�أ�شياء ال ميكن الإجابة عنها .* ثالثة ي�سكنون قلبكِ ؟
 �أوالدي� ،أحفادي وابنتي طيبة .* �شخ�صي ��ة عاملي ��ة ه ��ي مثل ��كِ يف
احلياة وملاذا ؟
-الفنانة �إيرين ببا�س .

بغداد6°C - 20°C /

الب�صرة 7°C -22°C /

�أربيل2°C - 13°C /

النجف 6°C -21°C /

املو�صل3°C - 14°C /

الرمادي 4°C -16°C /

