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ايقاف برنامج )وش السعد(

واسبوع الموضة
من الغناء والرقص 
إلى دراما رمضان

اأ�ش��يب املمث��ل امل���ري يو�ش��ف ف��وزي بال�ش��لل 
الرّعا���ش، م��ا ا�ش��طره اإىل اعت��زال املج��ال الفن��ي 
نهائي��ًا ب�ش��بب ظروف��ه مر�ش��ه. وق��ال يو�ش��ف يف 
ت�ريح��ات �ش��حفية ل��ه: “اأنا طول عم��رى ملتزم 
ب�ش��غلي وبحرتمه وم�ش عاوز اعط��ل حد. قررت اأن 
اأعل��ن اعتزايل العمل الفني من ناحيتي حتى عندما 
يت�ش��ل بي اأحد يك��ون على علم بحالتي ال�ش��حية، 
ويك��ون عل��ى علم بظ��روف مر�ش��ي واإذا كان يقبل 
بها فلي�ش لدّي مانع يف العمل”. تابع كالمه قائاًل: 
“املر�ش ابتالء من عند ربنا ع�ش��ان ن�ش��كره وهو 
مر���ش ملو�ش عالج لكن له اأدوية بتخفف الو�ش��ع 
�شويه، وب�شكر ربنا وبحمده اإحنا اأح�شن من غرينا”.

اأ�ش��بح من املوؤكد اأن املمّثل وائل �رف لن يح�ر 
)ب��اب احل��ارة(،  الثام��ن م��ن م�شل�ش��ل  يف اجل��زء 
وخا�شة بعد اأن طلب وائل اأجراً يفوق املليون دوالر 
اأمريكي، مما دفع املخرج ب�ّش��ام املال اأن يبحث عن 
وج��ه جديد يكون بدياًل لوائل �رف، ويتفّوق عليه، 
حي��ث وقع االختي��ار على املمّثل ال�ش��وري ال�ّش��اب 
بالل مارتين��ي ليكون الوجه اجلديد، لكن املفاجاأة 
كانت باعتذار الفّنان بالل مارتيني من امل�ش��اركة 
الإرتباط��ه بعم��ل فّن��ي اآخر وه��و م�شل�ش��ل “اأحمر” 
الذي يقوم بدور اإبن الّنجم ال�ش��وري عبا�ش الّنوري 
وتك��ون ه��ذه االإطالل��ة االأوىل التلفزيوني��ة للممثل 
بالل مارتيني الذي يبلغ 24 عاما وينهي درا�ش��ته 

من املعهد العايل للفنون امل�رحّية. 

اع��رتف النج��م ال�ش��وري ق�ش��ي خ��ويل خالل 
اإطاللت��ه يف برنامج )هيدا حكي( تقدمي املمثل 
الكومي��دي عادل كرم عن حادثة ح�ش��لت معه 
خالل تواجده يف الواليات املتحدة االأمريكية.

قام��ت   Starbucks اإدارة  اأن  اأعل��ن  ق�ش��ي 
بط��رده بع��د ي��وم واح��د م��ن ا�ش��تالمه العمل 
عنده��م، وق��ال اإنه مل يخ��ر اإدارة املقهى باأنه 
�شخ�ش��ية معروفة، وعندما تنّبه��ت االإدارة اإىل 
الهج��وم ال��ذي قام ب��ه الزبائن الإلق��اء التحية 
علي��ه، قام��ت بط��رده، وه��و مل ي��رد اأن يث��ري 

امل�شاكل اأو فو�شى يف املكان.

ك��ررت بع���ش املواقع الفني��ة اأخباراً تفي��د باإنهاء 
التعاقد مع الفنان حممد �شعد، وعدم تقدمي املو�شم 

الثاين من برناجمه )و�ش ال�شعد(
اأكد املنتج �ش��ادق ال�ش��باح اأن الرنامج مل يحقق 
الرب��ح امل��ادي املتوق��ع من��ه، م��ا ا�ش��طر �رك��ة 

االإنتاج اإىل اإتخاذ قرار وقفه.
م��ن ناحية اأخرى، مل يرد �ش��عد على ه��ذه االأخبار 

التي تظل �شائعات حتى هذه اللحظة.
يذك��ر اأن �ش��عد اأث��ار ج��داًل كب��رياً يف اأوىل حلقات 
برناجم��ه، وذل��ك بع��د ا�شت�ش��افته للفنان��ة هيف��ا 

ال�شجن 5 �شنوات للمتورط فى ف�شيحة "اأى كالود" ون�شر �شور عارية لنجمة هوليوود "كيت ابتون" مع اخرين من امل�شاهري، والتي هزت وهبي وظهورهما ب�شكل اأثار حفيظة اجلمهور.
العامل عام 2014.

ت�ش��تمر يف دبي فعاليات اأ�ش��بوع املو�ش��ة العرب��ي مبجموعة 
متنّوع��ة م��ن االأ�ش��ماء العاملي��ة واالإماراتي��ة، حي��ث انطلقت 
العرو���ش مبجموع��ة ممي��زة حمل��ت ت�ش��اميم متباين��ة م��ن 
الزخارف والر�شوم والنقو�ش. هذا وانطلقت العرو�ش مبجموعة 
ممي��زة لواحدة من اأكرث امل�ش��ممات االإماراتيات انت�ش��اراً يف 
االآونة االأخرية وهي حمدة الفهيم، التي ا�ش��تطاعت خالل فرتة 

ق�شرية ت�شليط ال�شوء على موهبتها يف عامل املو�شة.
واإ�ش��افة اإىل العرو���ش املتنّوع��ة احتف��ت ال�ش��جادة احلم��راء 
مبجموعة من الفنانات واملغنيات، وعدد من م�ش��اهري مواقع 
التوا�ش��ل االجتماع��ي. ب��داأت العرو���ش بعر�ش اأزي��اء مميزة 
ومبتك��رة لالأطفال، ت��اله انطالقة العرو�ش الر�ش��مية بعر�ش 
اأزياء للم�ش��ممة االإماراتية حم��دة الفهيم، الذي ميكن اعتباره 

العر�ش االأف�شل لليوم.

ت�ش��هد �شا�ش��ات التليفزي��ون يف مو�ش��م دراما رم�ش��ان املقبل 
فنان��ات يظهرن الأول مرة يف االأعم��ال التلفزيونية ويكن على 
موعد مع جنومية ال�شا�ش��ة ال�ش��غرية ب�ش��كل ميثل انحرافا عن 

تاألقهن يف الغناء اأو الرق�ش .
تاأت��ي املطرب��ة التون�ش��ية لطيفة عل��ى راأ�ش الفنان��ات الالئي 
تخ�ش��ن اأول بطوالته��ا التليفزيونية يف رم�ش��ان املقبل حيث 
ت�ش��ارك يف بطولة م�شل�ش��ل "كلمة ���ر"، والعم��ل تاأليف اأحمد 

عبدالفتاح واإخراج �شعد هنداوي.
فيما ن�ش��رتت كارمن �ش��ورا لها من كوالي�ش ت�ش��وير امل�شل�شل 
حيث ظهرت برفقة عدد من جنوم العمل بت�ريحة �ش��عر قدمية 
اأ�ش��اد بها جمهورها. وتقول كارمن عندما عر�ش علّي التمثيل 
يف "ليايل احللمية 6" وافقت الأن هذا امل�شل�ش��ل يعد عالمة من 

عالمات الدراما امل�رية وامل�شاركة فيه فخر الأي فنان.

�شارع يقع على ال�شفة ال�رقية جهة الر�شافة 
م��ن نه��ر دجلة وي�ش��ري معه��ا ميتد ب��ن ج�ر 
اجلمهوري��ة )ج���ر امللك��ة عالية �ش��ابقا( يف 
منطق��ة الب��اب ال�رق��ي واجل���ر املعل��ق يف 
منطق��ة الكرادة ال�رقية. و�ش��مي هذا ال�ش��ارع 
عل��ى ا�ش��م ال�ش��اعر اأب��و نوؤا�ش ال��ذي تويف يف 

بغداد �شنة 198ه�.
ي�ش��م ه��ذا ال�ش��ارع عل��ى م��دى تاري��خ بغداد 
احلديث ومنذ القرن املا�شي احدى اأهم مناطق 
ال�ش��هر وال�ش��مر حي��ث متتد على طول ال�ش��ارع 
املقاهي على �ش��اطئ نهر دجلة، هذه املقاهي 
املتباينة بن الب�شيطة والراقية والتي يجمعها 
�شيء واحد هو تقدميها وجبة الع�شاء التقليدية 
من ال�ش��مك امل�شوي )امل�ش��كوف( على الطريقة 
العراقي��ة، مع وجب��ات اأخرى تقليدية و�ش��هية 
اأخرى مثل التكه والكباب والباجه مع ال�ش��اي 
العراقي ال�ش��نكن )الثقيل الغامق(. �ش��ارع ابو 
نوؤا���ش م�رح خ�ش��ب كان رواده من ال�ش��عراء 
واالدباء وال�شيا�شين ي�شتوحون منه حكايات، 
فتت�ش��كل �شور �ش��تى موزعة هنا وهناك تطرز 
ال�شارع بتاريخ عظيم يكاد ياأ�شف على رحيله 
كل م��ن عان��ق تلك احلكاي��ات وعا�ش��ها زمنا 
طوي��ال ول�ش��ان حالهم يق��ول: اأال لي��ت الزمان 

يعود يومًا.
ولكن ماأ�ش��اة ال�شارع احلقيقية االن اأنه اأ�شبح 
مهم��ال كث��ريا ومكان��ا غ��ري مرغ��وب ب��ه لدى 
بع���ش العوائل باالإ�ش��افة اىل وجود احلواجز 
واال�ش��الك ال�ش��ائكة الت��ي اث��رت �ش��لبا عل��ى 
جمالي��ة ال�ش��ارع. ولكن املو�ش��وع االأ�شا�ش��ي 
ه��ي ظاه��رة الب��ارات واملاله��ي خا�ش��ة يف 

اوقات الليل.

)اجلورن��ال( تناول��ت ه��ذا املو�ش��وع والتقت 
بع��دد من اال�ش��خا�ش وكان��ت اآراوؤهم خمتلفة 

عن بع�شهم.
�ش��جى املو�ش��وي تقول: ان" �ش��ارع ابو نوؤا�ش 
ا�ش��بح جم��رد �ش��ورة نراه��ا من بن ال�ش��ور 
املن�ش��ورة عل��ى الفي�ش��بوك، او نل��وح له��ا من 
بعد امتار باأيدينا ب�ش��بب بع�ش ال�شباب الذين 
�ش��وهوا �ش��معة املكان اجلميل ه��ذا باأفعالهم 
الرديئة، فاأ�ش��بح حكراً عليه��م وعلى مالذهم 
ال�ش��اأن  النتيج��ة اىل ا�ش��حاب  واع��زي ه��ذه 
طبعا، فم��كان مثل هذا يعت��ر مكانا للرتويج 
واال�شرتخاء للعوائل اي�شا ولي�ش فقط ال�شباب 
، ان��ا كفت��اة، �شخ�ش��يًا امتن��ى كث��ريا اجللو�ش 
على �ش��فاف النهر والتاأمل خ�شو�ش��ًا وانه ال 
توجد مناطق ترويحية كثرية يف بغداد، ولكن 

مينعن��ي ال�ش��باب املنت���ر هن��اك ، وال�ش��معة 
املطلوبة على هذا املكان ب�شببهم".

وي�ش��يف عل��ي عبا�ش:" ان �ش��ارع اب��و نوؤا�ش 
يتمي��ز مبوق��ع جمي��ل وهو حم��اذ لنه��ر دجلة 
وكان من قب��ل مكانا ترفيهي��ا لوجود حدائق 
عامة ومطاع��م، فكان يعتر متنف�ش��ا للعوائل 
وال�ش��باب خا�ش��ة يف اي��ام العط��ل وغريه��ا 
حت��ى  باحلدائ��ق  يومه��م  يق�ش��ون  وكان��وا 
يك�رون الروتن باالإ�ش��افة اىل فقرات الغداء 

وال�شوي وغريها ".
وي�ش��ري اىل ان��ه : " حالي��ا ا�ش��بح عب��ارة عن 
ب��ارات وماله وخا�ش��ة يف الليل م��ن املحزن 
ان ال�ش��ارع فقد ه��ذه الروحية التي كان يتميز 
به��ا  بعد ان كان يعت��ر مكانا لالدب والفنون 
وتق��ام على ار�ش حدائقه ان��واع املهرجانات 

واملحاف��ل ايل يح�ره��ا نا���ش م��ن خمتل��ف 
فئ��ات املجتمع لكن هذا هو العراق ال يوجد به 

اي تقدي�ش او اهتمام مبثل هذه االأماكن. 
فيم��ا تذك��ر رغ��دة العبي��دي: "ال يختل��ف اب��و 
نوؤا�ش قدميا عن االن فاالآ�شالة وطيب املكان 
موج��وده دائما فيه، الكثري منا عندما ت�ش��يق 
نف�ش��ه يذهب هناك خ�شو�شا ال�ش��اب العراقي 
، وكذل��ك معظ��م العوائ��ل العراقي��ة والع�ش��اق 
واملتزوجن ، و�ش��يكون اك��رث قيمة لو اهتمننا 
به من الناحية اجلمالية اكرث كاأن يكون هناك 
مطاع��م فاخ��رة بالق��رب من��ه ومقاع��د انيقة 
ت��وزع ع��ن مقربة م��ن مياه��ه لي�ش��بح حمط 
اقبال النا�ش م�شتقبال ان زاروا العراق ، ويكفي 
ان مت�ش��ي هناك ل��رتى ان احلياة فيه��ا زاوية 

�شعيدة".

شارع ابو نؤاس... التاريخ يفتقر الى مالمح الحضارة

بغداد
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التكنوقراط يف ب���الدي ال ي�شبه تكنوقراطا اآخر اال 
كما ت�شب���ه اخل�ش���ارة املليونري" خ�ش���رو اجلاف"، 
وكم���ا ي�شب���ه الرب���ح �شديقي" رب���اح ن���وري"، كل 
احلكوم���ات الت���ي تّدع���ي )التكنو( لي����س لها عالقة 
بحي التنك، ومن يحمل كلمة )قراط( لي�س له عالقة 
بجرمي���ة قطع االذن ب�شبب هروبه من خدمة �شدام 
االلزامي���ة، هناك فرق ب���ن خدمة �ش���دام االلزامية 
وبن خدم���ة الوطن االختيارية، متام���ا مثل الفرق 
ب���ن �ش���ّب ال���ذات االلهي���ة الت���ي كان يحك���م عليه���ا 
القان���ون باحلب�س الب�شيط ملدة ثالث �شنوات، ومن 
ي�شع���ل اآب���اء )يف ح���ال وجودهم!( واأج���داد �شدام 

يحكم باالعدام رميا بالقنادر!.
التكنوقراط ال�شيا�ش���ي ان نبدل وزيرا ب�شكرترية، 
بوزي���ر اخ���ر لي�ش���ت لدي���ه �شكرت���رية، رمب���ا تكون 
ال�شكرت���رية االوىل مبع���زل عن تكنوق���راط ال�شيد 
الوزي���ر وكر�ش���ه، ورمبا تكون ال�شكرت���رية الثانية 
اق���رب اىل الوكيل من���ه اىل الوزي���ر!، التكنوقراط 
ال�شكرت���ريات  حت���ى  ي�ش���ل  ان  علي���ه  ال�شيا�ش���ي 
وموظفات اخلدمة اللواتي يقدمن ال�شاي فقط، يف 
التكنوق���راط غري ال�شيا�شي يجوز ملوظفة املهنة اأن 
تقّدم "ال�شّي���اح والبي�س" ل�شي���وف ال�شيد الوزير 
حتى يكون ال�شيف �شادقا حن يقول ان بينه وبن 
ال�شيد الوزير زاد وملح قبل اأن يخمطه ب� 100 الف 
دوالر، التكنوق���راط ال�شيا�ش���ي ان تق���وم احلكومة 
بو�ش���ع معادلة ال تخ�شع ملربع اجل���ذر التكعيبي!، 
بب�شاطة ت�شع )����س( بدال عن )�س( يف حالة ن�شب 
عل���ى عقول ال�شعب ويف حالة ج���ر لهذا ال�شعب من 
ياخت���ه ) ياقت���ه بالف�شحى!(، ويف حال���ة اعرتا�س 
ال�شع���ب يتم �شحله كاأي "َكوني���ة طحن ا�شمر" اىل 
اق���رب فرن ال�شتبداله باألف �شمونة �شمينة ال ت�شبه 

خدود ال�شفرية �شفية ال�شهيل.
التكنوقراط ال�شيا�ش���ي ي�شتلزم ان ال يكون الوزير 
مهني���ا وال كف���وءا وال نزيه���ا وال ه���م يلح�شون!، ال 
ُيل���زم الوزي���ر التكنوقراطي اأن يق���دم تقاريره اىل 
رئي����س كتلت���ه يف زم���ن التق�ش���ف، ويف حال���ة عدم 
وجود وارد م���ن ال�شادر الوزي���ري يكون االعتذار 
ح�ش���ب قاعدة )ح�شب���ايل( واإذا كان العتب الكتلوي 
كب���ريا جدا يك���ون تق���دمي االعت���ذار ح�ش���ب قاعدة 

)حا�شبينك(.
التكنوقراط مرغوب عن فئات املجتمع، ومرفو�س 
عن���د غريه���م، الوزي���ر التكنوقراط غ���ري ال�شيا�شي 
�شيج���د نف�ش���ه "�شّي���ع امل�شيت���ن"،ال ه���و احتف���ظ 
بكيا�شته كاأ�شتاذ يف اجلامعة، وال جماعة ال�شيا�شي 
فالن تركته لي�شتغل بعلمية النهم �شرياقبونه، الذي 

اعجبني ان "حجي خريبط" قال يل:
-بوي���ة التكنوق���راط نعم���ة وايل يكره���ه يعم���ه...

)يعن���ي اجله���ال  اليه���ال  م���ن  الليل���ة واح���د  ذي���ج 
وه���م ال�شغ���ار!( تعبن���ي واي���د )كثريا( ف���اردت ان 
اج���ره عل���ى الن���وم، فقل���ت له: تن���ام ل���و اجيب لك 
التكنوقراط!، ال�شغري ت�شوره طنطل فنام �شريعا، 
وبع���د عمك رح���ت بالليل للزاي���رة ومار�شت وياهه 

التكنوقراط على ا�شول الطناطلة!!.
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