
التـدريسية في كلية الـعلوم السياسية بـجامعة النهرين
نعتـها اجلمعية العراقية للـعلوم السياسية سائل الله

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

 UŽuM7

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

بغداد
 œ«uł ezU

WHOKš ÃdÐ

W¾MNð …—U³FÐ sÒ¹e²¹

 ÊUšË—UA …dÒJH*« ‰uIF «dO−NðË ¡UB ≈ b dð dšü«Ë VO³D «

UN{dŽ œUF¹ bOL(«b³Ž w UÝ qŠ«d « UNLłdð WOŠd

eOL²∫ مشاهد من مسرحية (الطبيب واآلخر)   qLŽ

 WO «dF « …dOG «Ë sÞu « »«dð

u×K  rÝU

…e¹eŽ błU

w²½«dO  UMOK¹«

wÐUD)« rÝUł nOB½

مـحــافظ كــربالء اصــدر امــرا اداريــا بـتــحــويل بــنــايـة
تـفـوق مجـلس احملـافظـة الى مـدرسـة للـمـتمـيـزين وا

بـعد ان صوت مجلس النواب في وقت سابق على حل
جميع مجالس احملافظات. 

 wLO b « ‚«“d « b³Ž

ـقيم في عـمان ضـيفـته اجلمـعية ي الـعراقي  ا االكاد
الـفـلـسـفـيـة األردنيـة في مـقـرهـا بـعـمـان لـلـحـديث حول

التنوير واإلعالم.
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البـاحــــــثـة االردنيـة صـدر لـهـا حديـثـا في عـمان وعن
دار غـيـداء لـلـتــــــــوزيع والـنـشـر كـتـاب جـديـد بـعـنوان
جـنـيس (نـحـو نـظــريـة عـابــرة لألجـنـاس في بــيـنـيّـة الــتـَّ

والتَّمثيل).
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والــصـحـراء

البيضاء.
 ومــــــــكــــــــثت
ــــــغـــــنــــــيـــــة ا
األمـريــكــيـة في
واحدا من أغرب
10 فنادق بالعالم
 وهـــــــــــو فـــــنـــــدق
أدرار أمـالل بــــــواحــــــة
ســـيـــوة الـــذي يـــتـــمـــيـــز
بــطــرازه الــســيــوي الــقـد

ــــلح وهــــو الــــكـــرشــــيف أو ا
والرمــــــــال الناعمة ويقع على
ســفـــح جــبـل جــعـــــــــفــر والــذي
يـبـعـــــــــد عن ســــــــيـوة بـنـحـــو
20 كـيــلـو مـتــر وال يـوجـد به أي
وســــائل اتــــصـــال أو شــــبــــكـــات
مــحــمــول وغــرفه تــعــتــمــد عــلى
الـــشــــمــــــــــوع فــــقط كــــمــــصـــدر

لإلضاءة.

هدوء الصبـاح سيتغير ويصبح جدول مواعيدك مليئا
وانت ال جتد الوقت لذلك.
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ـناسب ابق عـيـونك وآذانك مفـتـوحـة على الـشـخص ا
ناسب. في الوقت ا

Ê«eO*«

ساء كن اقل عنادا عند مناقشتك بعض االمور  في ا
.رقم احلظ.9

—u¦ «

الكلمـات الصحيحة ستعبّر عن نفسها. احلظ يرافقك
اليوم في كل خطوة تقوم بها.
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اترك العصـبية والعـناد جانبـا و عليك أن تكـون دقيقا
أكثر في تنفيذ مهتمك.
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استغل الفرصة التي تعرض عليك. وتعامل باستقامة
اليوم.رقم احلظ .3
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قـد يـحـدث الــيـوم مـوقف مــحـرج بـيـنـك وبـ احلـبـيب
يسبب لك القلق. 

ÊUÞd «

حـاول أن تــتـفـرغ الــيـوم لــلـحــبـيب فــقـد طـال غــيـابك
عنه.رقم احلظ .8

Íb'«

ال تـعـتـمـد عـلى االخـرين الـيـوم لـكن اعـتـمد عـلى حلّ
شاكل بنفسك.  ا

bÝô«

في االحتــاد قــوة كــمــا يــقــولــون. تــتــمــسّك بــاتــخــاذ
نضبطة اليوم . القرارات ا

Ë«b «

االتـصــال الـذي تـنـتـظـره وتـنــتـظـره سـيـحـدث أخـيـراً
اليوم. رقم احلظ .2
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اخلـطط الـكـبـيرة سـتـؤدّي إلى الـتـقـدّم الكـبـيـر. الـعمل
يسيطر على تفكيرك اليوم.
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اشطب حروف الكلمات ادناه
ــخـتـلف ولك حـريـة الــتـنـقل 
ـــكـن شـــطب االجتـــاهــــات و
احلــــــرف اكــــــثـــــــر من مــــــرة
طلوبة: لتحصل على الكلمة ا

wzUC  V u

عـواد  –كـراس  –عـصب –
رمش  –انف  –شعر  –ع
 –قدم  –عاج  –سن  –جلد

 –حس  –نحو  –نصل –

جف  –صف  –ري  –رمح
 –سب - شق -  شع.

ــنـتـدى الـعــربي في مـقـره االعالمي االردني قـدم في ا
بـعـمــان فـعــالـيــات لـقـاء الــثالثـاء الــشـهــري الـذي كـان

بعنوان (لبنان إلى أين?)  .

الروائـية االيـطالـية صدرت لـها في الـسابع من الـشهر
اجلاري روايـة جديـدة تدور احـداثها في مـدينـة نابولي

االيطالية.

ـــقـــيم في االعـالمي الـــعـــراقي ا
كـــــنــــدا تـــــلــــقـى تــــهـــــاني االهل
واالصــــدقــــاء لــــوالدة حــــفــــيـــده
اخلــامس جـــيــوفــاني مــتــمــنــ
للصغير حياة هانئة سعيدة.

تـحدة مـثل السـوري يسـافر الى اإلمـارات العـربيـة ا ا
لـتــصـويـر مــشـاهـده في اجلــزئـ الـثــاني والـثـالث من
ؤلفه سليمان عبد العزيز ومخرجه مسـلسل (حرملك) 

تامر إسحق.
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كاتي بيري

ـــســـرحــــيـــة عـن اقـــصـــاء احــــداث ا
ـفـكرة وتـهـجـيـر وقــــــــتل الـعـقـول ا
دون تمييــــــز بـ شخصيت االول
طـــبـــيب واالخــــر ارهــــــابي يـــقـــوم
االرهـــابي بـــقــــــتل مـــجـــمـــوعـــة من
ـفــكــريـن لـكــنـه يـبــقـي عـلـى حــيـاة ا
الـطــبـيب الن زوجـته حــامل فـيـطـلب
من الـــطــبـــيب مـــســاعـــدته في والدة
طـــفـــله بــاجـــراء عــمـــلـــيــة لـــزوجــته
مــــــقـــــابـــــــل اطالق ســــــراحه لــــــكن
الـــطــبـــيب لم يـــثق بــكـالم االرهــابي
ورغم ذلك قــام بـــاجــراء الـــعــمـــلــيــة
وانـــقـــاذ الـــزوجـــة وطـــفـــلـــهـــا لـــكن
االرهــابي قـابل االحــسـان بــاالسـاءة
بقـتل الطبيب اال ان الـشعب لم يدعه

يفلت فقام بقتله).
وحتــدث الــنـــاقــد مــحــمـــد عــمــر عن
ـســرحـيــة تـعـد ــسـرحـيــة قـائـال (ا ا
صـرخة بوجـه القبـح واالرهاب الذي
ساد الكثير من مناطق العالم ومنها

العراق .
كــذلـك الــعــمل يــتــحــدث عن تــدمــيــر
الطـاقات العلـمية والثـقافية والـفنية
وهــو مــؤخـوذ عن مــســرحـيــة حـرب
ـمـثـل اخـرى والـعـمل من بـطـولـة ا

مـــســـلم مـــاري ونـــور حـــمـــيــد
اضـــافـــة الى مــــجـــمـــوعـــة من

.( الراقص
واضــــــاف (الـــعــــمل يــــفـــضح
دوافـــــــع االرهـــاب لــلــقــضــاء
عـــــــلى اجلـــــــمــــــال واالبــــــداع
والـذاكـرة الـتـاريـخـيـة لـسـحق
ت لـلـتـحــضـر بـصـلـة كل مــا 
فـكـان لـلـمثــــــقـفـ والـفـنـان
دور فــــاعل ومــــؤثــــر في اعالن
احلــــــرب عــــلى هــــذا الــــفــــكـــر

زيف). ا
وسـبق لـلـمـسـرحـية ان شـاركت
ــســرحي فـي مــهـرجــان صــور ا
الـثاني في لـبنـان وحصـلت على
جـوائـزعدة ومـنـها جـائـزة افضل
ــــثل عـــمـل مـــســــرحي وافــــضل 

وافضل نص.
ـمثل مسلم ماري من جانبه اعرب ا
احلـاصل عـلى جـائزة افـضل تـمـثيل
ـسرحـية عن سـعادته عن دوره في ا
حلــــصــــوله عــــلـى هــــذه اجلــــائـــزة
مضيـفا(ان فريق العـمل بالكامل هو
صــــاحب اجلــــــــائـــزة وله الــــفـــضل

فيها).
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كتب الفنان حسن حـسني في صفحته في (فيسبـوك) رسالة بعنوان (معاني
الكلمات) جاء فيها: 

اذا اردت ان تـعـرف مـعـنى الـشـجـاعـة.. اذا اردت ان تـعـرف مـعـتى الـشـهـامة
..ومـعــنى الـرجـولـة او مــعـنى االبـاء.. ومـعـنـى االخـوة واالخـاء.. والـصـمـود
والــتـحـدي.. والـشــرف والـكـرم والـكــبـريـاء.. ومن هم الــعـراقـيـون األصالء. .
اصـحاب اول احلـضارات.. فـأذهب الى سـاحة الـتحـرير في بـغداد وسـاحات
ـعـاني الـكـلـمـات (الـشـجـاعة سـتـرى الـصـور احليـة  الـثـورة في احملـافـظـات 
والشهـامة والرجولـة واالباء واالخوة واالخاء والـصمود والتـحدي والشرف
والـكــرم والـكـبـريـاء).  نـرفع رؤوسـنـا ونــفـتـخـر نـحن اآلبـاء واالجـداد من ان
الثوار النجباء أشبال وشباب وشابات العراق األحياء منهم والشهداء انهم

علمونا حقا معاني كل الكلمات.
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اجلـمــيــلـة الــتـمــارين العــادة عـرض
مــسـرحـيــة (الـطـبــيب واالخـر) وهي
لـــــــــلـــــــــمـــــــــؤلف
هــــــايــــــكـــــلــــــيف
مولـوكي كان قد
تـــرجــمـــهــا  الى
العـربيـة الراحل
ســـــامـي عـــــبـــــد
احلـمـيـد اعـداد
واخراج الـفنان
كـــر خـــنـــجــر
الـــــذي حتــــدث
لـ(الـــــــزمـــــــان)
قائال(مسرحية
الــــــطــــــبـــــــيب
واالخـــــــــــــــــــــر
صـــــــــــــــــــورت
الـوضع الذي
تعانيه الدول
العربية عامة
والـــــــعــــــراق
خـــاصـــة من
ارهـــــــــــــــــاب
داعش كـذلك
تـــــــــــــــــــــدور
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ـسـرح الدوار تتـواصل عـلى قـاعـة ا
فـي مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون

ÊU e « ≠ wÐœ

قـامت دبي  بدولـة االمارات الـعربـية بـلفـتة
ـمــثـل الــهــنـدي ــيــزة لــنـجـم بــولــيــوود ا
نـاسبة عـيد ميالده الـ ?54إذ شـاروخان 
تـزيّن برج خليفة بعبارة (عيد ميالد سعيد
رة األولى لك بوليوود شاروخان).وهذه ا
الـتي يـتـم فـيـهـا الـقـيــام بـشيء كـهـذا عـلى
ــثل فـي الــعـالـم وهــو أمـر اإلطالق ألي 
يـعكس مدى الشعبيـة التي يتمتع بها خان
عــلى أرض اإلمــارات .و تــواجــد عــدد من
مـحـبي وجـمـهور شـاروخـان مـقـابل الـبرج
بـعـد مـعـرفـتـهم بـأن الـقـائـمـ عـلى الـبـرج

سيقومون بهذه اللفتة.
ـــئــات خـــارج مــنــزل وكــكل عـــام جتــمع ا
ــعـهـودة (مـانــات) في انــتـظـار اإلطـاللـة ا
نـاسبـات بعد لـشاروخـان في مثل هـذه ا
ــمــثل إلى بــلــده حــيـث بـدأ أن عــاد ا
يـومه بـتحـيـة محـبـيه الذين جتـمـعوا
خـارج منزله  بصحبة ابنه أبرام

خان.

لحن كـر عاشور انشودة وطـنية بعنوان تـراب الوطن  للملـحن الكبير انـتج مؤخرا ا
ـبـدع كر الـعـراقي واداء صالح حسن الـراحل طالـب القـرغولـي وكلـمات الـشـاعر ا
ـتظـاهرين ـوسيـقار شـاكر حـسن و تصـويرهـا ب جـموع ا واوس ورعـد  وتوزيع ا
ـلـحـن كـر الـذي عـاد قـبل في الـبـاب الـشــرقي وتـنـقل فـعــالـيـات االبـطــال الـثـوار  ا
سـنوات من دبي لـيـستـقر في بـغـداد اسس ومن جهـوده اخلـاصة سـتوديـو تـلفـزيوني
طعم التـركي في الباب الـشرقي بعد ان واذاعي واخـتار قبل ثالثة اعـوام طابقـا من ا
سـتلزمـات الفنـية واخلدمـية احلديـثة وبصوره استـاجره و تاثـيث االستـديو بكـافة ا
جمـيلة عـلى امل انتـاج اعمال فـنية وثـقافيـة دعما لـلمشـهد الفـني والثقـافي العراقي 
ومع انـطالق التظاهرات الـتشرينـية التي كان مركـزها الباب الـشرقي دخلت احلشود
تظاهرين فتضررت طعم التركي وحدث ماحدث عندما التحمت القوات االمنية مع ا ا
تـظاهرون طعم الـتي كانت مـهجورة بـاستثـناء االسـتديو الـفني الـذي دخله ا طـوابق ا
لـيتـخـذوه منـطـلقـا لـتـظاهـراتـهم وهتـافـاتـهم ونشـر االعالم الـعـراقي والشـعـارات التي
ـطـعم اسم جـبل احـد  وبـعد رفـعـها ثـوار الـبـاب الـشـرقي الـذين اطـلـقوا عـلى بـنـايـة ا
طعم التركي سارع عاشـور بتوفير خطوط اء عن بنايـة ا انـقطاع التيار الكـهربائي وا
كــهـربـاء  ومـاء لـلـمـتـظـاهــرين الـذين يـقـضـون لـيـلـتــهم في االسـتـوديـو ويـقـول عـاشـور
ـتلـكـاته فدوه لـقـطـرة دم شهـيـد سقط وهـا انـا اوفر اخلـدمـات لهم بل (االسـتوديـو و
سـارعت بتلح انشـودة عراقية بعـنوان تراب الوطن هديـة متواضعة البـطال التحرير

ومـطلـعـهـا ( لو ايـدي بـيدك لـو وطـنه يـضيع)  ونـقـول لك اليـضيع
الـوطن مادامت هنـاك ابطال في سـاحة التـحرير اليـضيع مادام
هـناك شهـداء  يسـقطون لـلعـراق  نعم اليضـيع مادامت الـغيرة
الـعــراقـيــة تـتــحـزم بـك يـاعــاشـور وبــكل الــعـراقــيـ في الــبـاب

الشرقي .
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ـوهـوب في كـثيـرة هي مـبـادرات الـفـنـان والـشـبـاب ا
جتسـيـد ما يـدور في تـظـاهرات سـاحـة التـحـرير ومـنـها
ــطـعم الــتـركي) لـوحـتــ مـحــورهـمــا (احملـتــجـون في ا
االولى من اجنـاز الفـنان كـر سعـدون عنـونهـا بـ (جبل
ـوهـوبـة مـر فـيـمـا اسـتـخــدمت ا احــد لـلـحـريـة بــرج) 
محـسن تـقـنيـة الـفـوتوشـوب فـضال عـلى الـدمج والرسم
ـطـعم الـتــركي مـسـتـذكـرة في اجنــاز لـوحـة عن بـنـايــة ا

علقة. اجلنائن ا

أكـثـر تـمـسـكـا بـها فـاسـتـحـقت أن
ـكرمـة بـجـائزة الـتـمـيز في تـكـون ا
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أعلن مهرجـان القاهرة الـسينمائي
الــــدولي مــــنح جـــائــــزة فـــاتن
حــمــامـة لــلــتـمــيــز هـذا الــعـام
ـصريـة مـنة شـلبي لـلـممـثلـة ا
ــسـيــرتــهــا الـفــنــيـة تـقــديــرا 
احلـافـلـة بـأعـمـال سـيـنـمـائـيـة
ــهــرجــان ــنح ا مــتــمـــيــزة.و
األعــرق مـصـريـا وعـربـيـا هـذه
اجلــــائــــزة كل عــــام إلـى أحـــد
الـفـنانـ الشـبـان بيـنـما يـقدم
جـائـزة أخـرى تـقديـريـة لـكـبار

الفنان وصناع السينما.
ـهرجـان مـحـمد وقـال رئـيس ا
حـــفـــظي فـي بـــيـــان (إن مـــنــة
شلبي تميزت بانتقاء أدوارها
واجلــــرأة في طــــرق األبــــواب
عـتادة لتـصبح في زمن غيـر ا
قـــــــيـــــــاسي واحـــــــدة مـن أهم
ـثالت جـيـلـهـا).وأضـاف (قد
يـنـافـسـها فـي النـجـومـيـة عدد
من بنات جيلها لكنها في حب
الـســيـنـمــا اخـتــارت أن تـكـون
أكـــثـــر إخالصـــا وتـــمـــســـكـــا
وبالتالي كانت السينما أيضا

.( افتتاح الدورة احلادية واألربع
هـرجان في الـفترة من 20 ويقـام ا

ـشـاركـة إلى 29 تــشـرين الـثــاني 
نـحو 150 فـيـلـما من 63 دولة من
ـــكـــســــيك (ضـــيف بـــيــــنـــهـــا ا
الشرف).من جانبـها أبدت منة
شــلـبي (37 عــامــا) اعــتــزازهـا
بهذا التكر قائلة (عندما كنت
ــثـــلـــة جــديـــدة تـــمـــنــيت أن
أحــصل عـــلى دعـــوة حلــضــور
افــتــتـــاح مــهــرجـــان الــقــاهــرة
الــســيــنـمــائـي يــكــتب عــلــيــهـا
ا يـكشف اسمي).وأضـافت (ر
ذلك عن حجم سعادتي وفخري
هرجان بتلقي دعوة من نفس ا
بـعـد 20 سـنــة سـيــنـمـا يــكـتب
ـكــرمــة مـنــة شــلـبي عــلــيـهــا ا
ويــــزيــــد من ســــعــــادة قــــلــــبي
واإلحـســاس بــالـفــخــر أن هـذه
اجلــائـزة الــكـبـيــرة حتـمل اسم
الــفــنــانـة االســتــثـنــائــيــة فـاتن

حمامة).
ـهـرجـان أعـلن في وقت وكـان ا
ــصــري ســابق مــنـح اخملــرج ا
ـمثل شـريف عرفـة واخملـرج وا
الــبــريــطــانـي تــيــري جــيــلــيـام
جائزة فاتن حمامة التقديرية.

{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت -
ــغــــــنـيـة األمــريـكـيـة دعــــــــــت ا
كــــاتـي بــــيــــــــري نــــحــــو 64 من
أصـدقـائهـا لـقـضـاء عطـلـة فـاخرة
في مصـر احـتفـاال بـعيـد مـيالدها
اخلــامس والـــثالثــ وتـــخــلــلت
رحــلــتـــــــــهــا زيــارة الــعــديــد من
ــنـاطـــق الـســيـاحـيــة في مـصـر ا
بــدأتـــهــا مـــــــــــن واحـــة ســيــوة
مــــرورا وانــــتـــــهت عــــنــــد ســــفح

األهرامات.
 ورافـقــهـا في رحـلـتـهـا صـديـقـهـا

مثل أورالندو بلوم. ا
كــــايــــتي الــــتي زارت مــــصـــر في
ــاضي ال تــزال أواخـــر الــشــهــر ا
ـصـر تـنـشــر صـوراً من زيـارتـهـا 
عــبــر حــســابــهـــا الــرســمي عــلى
إنـستـغرام ووفـقا لـتقـارير عـديدة
ناطق زارت بيـري مجموعـة من ا
الــســيــاحــيــة مــثل واحــة ســيــوة
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