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في احـــــــدى مــقــاهي الــعــاصــمــة بــغــداد واثـنــاء جتــمع عــدد من
تـابـعة اخـر االخـبار ـهـــن  خـتـلف االعـــــــــمـار وا واطـنــــــ  ا
الـتي تــرصـد الـشــــــــارع الــعـراقي وتـفـاصــيل االصالحـات الـتي
تــبـنــتــهــا احلـكــومــة بــعـد الــتــظــاهـرات الــتي عــمت بــغــداد وبـعض

احملافظات.
ا تـنقـله قناة ( الـشرقـية ) التي عـودت جمـهورها وخالل مـتابـعتنـا 
صـداقيـتهـا ومهـنيـتهـا وحيـاديتـها وخـاصة في بـرنامج احلـصاد

اليومي.
ـقـهى الذي وفي مسـاء الـثالثـاء وبيـنـمـا نحن نـتـابع احلـصاد في ا
اشـرت خرج عـاجل من عـلى شاشـة التـلفـزيون يـفيـد بان االسـتاذ
ناديل الـصحية سعـد البزاز يـكرم السـيدة دنيـا التي كانت تـوزع ا
ـتظـاهـرين في الـبـاب الشـرقي  لـيـنـهض احد وبـعفــــــــــويـة بـ ا
ـقـهى ويـتـابع احلـصـاد ويـصيح كـبـار الــــــــذي كـان يـجـلس في ا
(نــعم هــاهي الـشــــــــــــهــامـة الــعـراقــيــة وهـاهي االنــســانـيــة الـتي
تـعـودناهـا والـله ان هـذه الـسـيدة تـسـتـحق الـتكـر وهـذ ا الـتـكر
فـاجآت ليس غـريبـا على سـعد الـبزاز الـذي عود الـعراقـي عـلى ا

االنسانية).
نعم هذا مااعلنه احـد كبار السن وبقينـا نتابع اخلبر العاجل الذي
نقل تكـر السـيدتـ دنيـا وواهبـة خبز الـعبـاس ووصفـهمـا البزاز

بانهما اكرم كرماء االرض.
وراح اخلبر ينقل لنا تفاصيل اللقاء الذي اجراه االعالمي اجملتهد
عــلي اخلـالــدي الـذي الــتـقى بــالـســيـدة دنــيـا لــيـجـلـس مـعـهــا عـلى
الـرصيف ويحـاورها حوارا حـميمـيا ألـهب مشاعـر الناس وكل من

تابع حصاد الثالثاء.
تابع للقاء.  بل انني رايت بأم عيني كيف أدمعت عيون بعض ا
ا  بل واقـشعـرت االبدان لـلحـديث الذي جـرى ب اخلـالدي ودنـيا 
يـحمل من مـشاعـر انسـانيـة صادقـة وحقـة اتت من اعالمي عراقي
كبـير يـتدفـق انسـانيـة وحمـيمـية وهـو يـتابع احـوال اهله في شـمال
وجـنــوب ووسط الــعـراق لــيـعــلن ايـضــا بـالــسـعي العــمـار مــادمـره
ـوصل والـبـصـرة لـيـؤكـد مـرة ـواطـنـ في ا االشــــرار من بـيـوت ا

ثـــانــيــة وثــالـــثــة والف ان الـــبــزاز يــبـــقى صــاحب
ـة مـنذ انـطالق بث بـادرات االنـسـانـيـة والـكـر ا
قـنــاة ( الـشــرقـيــة ) الى يـومــنـا هــذا وسـتــبـقى
انــســانـيــة الـبــزاز هي االكــرم مـؤكــدة عـراقــيـته

الشريفة . 
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الصـحـفي الـعـراقي تـلقى تـعـازي زمالئه لـوفـاة شـقيق
زوجته الـسيد فـاروق عبد الـرشيد سـائل الـله تعالى

ان يسكنه فسيح جناته.
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الروائـية االردنـية احتـفت ضمن نـشاط كُتـاب األسبوع
كـتبة الوطنـية األردنية بروايـتها (أنثى)  وقدمت في ا

القراءة النقدية للرواية الكاتبة آسيا عبد الهادي.
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وصـلـيـة تـضيـفـهـا قـناة (الـشـرقـيـة) االحد اخلـطـاطـة ا
ـقــبل مع اســتـاذ اخلط الــعـربـي مـثــنى عـبــداحلـمــيـد ا
العـبـيـدي ضـمن بـرنامج(اطـراف احلـديث) الـذي يـعده

ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.

ŒUM*« dÒOGð ∫ÊUOý«œ—U

…dODš WKJA

هدي شفيق ا

{ لـوس اجنـلــوس - وكـاالت - قـالت
جنمة تـلفزيـون الواقع األمريـكية كيم
ـؤتـمر كارداشـيـان اثـناء حـضـورها ا
ـعـلـومات في ي لـتـكنـولـوجـيا ا العـا
ناخ يريفان عـاصمة أرميـنيا (تغـير ا

مشكلة خطيرة).
ومـــدحـت كـــارداشـــيـــان الـــنـــاشـــطـــة
ـناخ نـاصـرة لـقضـايـا ا السـويـديـة ا
جـريــتـا تـونــبـري ووصـفــتـهـا بــأنـهـا
شـــجـــاعـــة ومـــذهـــلـــة وقـــالت إنـــهـــا
تـشــاطـرهــا مـخــاوفـهــا بـشــأن تـغــيـر
سنة) نـاخ.وقـالت كارداشـيان (38  ا
إنــهـا تــرغب في تــنــاول الــعــشـاء مع
تونبري التي قـالت لزعماء العالم في
ـتحدة الـشهر افتتـاح مؤتمـر باأل ا
ـــاضي إنــهـم ســرقـــوا طــفـــولــتـــهــا ا
بكلمـات جوفاء. وأضـافت كارداشيان
في تصـريح خالل زيارة إلى أرمـينـيا
(أن تونبري فـتاة مذهلـة جسورة بها

مــــــــــــــــــــــــن
الــشــجــاعـة
مـا يـجـعـلـها
تــــــقـف أمــــــام
هـؤالء الــكــبـار
ـكن أن الـذيـن 
يـبثـوا الـرعب في
النفوس. نحتاج أن
ـــــثل هــــذا نــــكــــون 

االنــفــتـــاح والــصــدق).
ويـــــــــنـــــــــحــــــــــدر أسالف
كارداشـيان من أرمـينـيا.
وتـــضــمـــنت زيـــارتـــهــا
أيضا تعميد ثالثة من
أطفالـها األربـعة يوم
االثـــــــــــــنـــــــــــــ فـي
كــــــاتــــــدرائــــــيـــــة
إتـــشـــمـــيـــادزن

الـرئـيـسـيـة. 

شـاعر الـغريـبـة التي تـنتـابك اليـوم قـد جتعـلك تعـيد ا
تقييم عالقاتك. 
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ال تدع اآلخـرين يتالعبون بوضعك الصحي بإسدائك
. نصائح غير مدروسة طبياً
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تـشعـر باالسـتيـاء بسـبب معـاملـة البـعض لك ال حتزن
فقد ال يقدر أحدهم قيمتك .

—u¦ «

تتـأخـر بـعض االستـحـقـاقات وتـبـطئ اخلـطى وتـرتبك
ويولد جوّ من سوء التفاهم .
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حان الـوقت اآلن لالنفصـال عن بعض األشخاص. ال
تخف من الشعور بالغربة.
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ـهنية مـهما بذلت يعكر مـزاجك االلتبـاس في حياتك ا
من جهود.
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خـيبـة أمل قـد تواجـهك في مـجال عـمـلك لكنّ ذلك لن
يكون أكثر من تنبيه .
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 قــد ال جتــد من يــقــدّرك ســوى الــشــريـك وهــذا أمـر
جيد.رقم احلظ.2
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 تـستـوعب األمـور بـجديـة أكـبر. اجلـرأة في الـقرارات
احلاسمة مطلوبة .
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خـفف من رفع األشـيـاء الـثــقـيـلـة فـقـد تـعـرض ظـهـرك
آلالم حادة.
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التسرّع مرفوض وال سيما أنّ مستقبلك مع الشريك
. على احملكّ
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شبوهة وال تتسرّع في بت أمورك إحذر التحالفات ا
بل كن مرِناً .
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تكتب مفردات ومـعاني الكلمات
بــشـــكل افـــقي حـــيث احلــروف
ظللة تشير الى داخل الدوائر ا

طلوبة : الكلمة ا
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1- محافظة عراقية

صدر االم 2- متعاون مع ا

3- محافظة مصرية

4- اسم قبيلة عربية

5- اجلميل الوجه

6- فقر

7- دولة افريقية

8- ميناء عربي

ي ـالي الـعـا ـتـحـدث الـرســمي لـسـلـطـة مـركـز دبي ا ا
ركـز عـلى جائـزة(فيـنـيكس)لـعام 2019 اعلن حـصـول ا

الية. كأفضل مركز للتكنولوجيا ا

ركز الـرسام االردني افتـتح مسـاء امس الثالثـاء في ا
ـلكي في عمـان معـرضه الذي ضم مجـموعة الثـقافي ا

من احدث اعماله.

ستلزمات مدير عام الشركة العامة لتسويق االدوية وا
الــطـــبــيـــة الــعــراقـــيــة اعـــلن عن تـــواصل مــبـــاشــر مع
ـؤسـسـات الـصـحـيـة في بـغـداد واحملـافـظـات لـتـأمـ ا

ستلزمات الصحية. احتياجاتها الطبية وا

االعالمـيـة الـسـعـوديـة اخـتـارتـها
مــجــلــة زهـــرة اخلــلــيج ســفــيــرة
حلــــمــــلــــة (أزهــــري) اخلــــاصـــة
ـحاربة السرطان الـتي اطلقتها
اجملـلة خالل شـهر تـشرين االول

يا للتوعية ضد السرطان. اجلاري اخملصص عا
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البـاحث الـفولـكـلوري الـعراقـي اعلن تـأجـيل محـاضرة
ـعــنــونـة( خــانـات بــاب االغـا) الى الـتــراث الــشـعــبي ا
الـســاعــة احلــاديــة عـشــرة من صــبــاح يــوم اخلــمـيس

وافق  24تشرين االول اجلاري. ا

كيم كاردشيان

وعـودتـهـا لـلـتـمـثـيل خـاصـةً بـعـدمـا
انـتشـرت لـها صـورة جـديدة بـلـباس

الــبـحــر.  ولــقـد
أضـــــــــــــــــــــافــت
بتـعلـيـقهـا على
صـــــــورتـــــــهـــــــا
اجلــــــــــديـــــــــدة:
سـعــيــدة كـوني
امـرأة مـسـتـقـلة
وأم ألجــــــــــــــمـل
أربـــــــــــــع أوالد
وكل يوم تشرق
شـــــــمـس يــــــوم
جديد أشكر رب
ــــ أنه الــــعــــا
أعـــطـــاني هـــذا
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صرية حال شيحة أن مثلة ا أكدت ا
ــرحـلــة الـســابـقــة من حـيــاتـهــا قـد ا
مضـت وأنهـا انطـلـقت بـإرادةٍ صلـبة
ـــرحــــلـــة اجلـــديــــدة. وذلك في إلـى ا
تــدويـنــة كـتــبـتــهـا بــعـد االنــتـقـادات
اجلـارحــة الـتي تـعــرّضت وتـوجـهت
من خاللها بنصـيحة للنـساء كاتبة:
ـاضي انـتـهـى والـيـوم الـبـدايـة مع ا
اإلصـــرار والـــقــوة والـــيــقـــ بـــالــله
ا نحب كوني والثقة بالنفس نصل 
أنت كــوني كــمــا حتـبــ صــاحــبـة
إرادة وصالبـــة أن تــكـــوني فـــأنــتي
امــرأة كـوني فــخــورة قـويــة. وكـانت
شـــيــحــة قــد تــعـــرضت لــهــجــومــات
متتالية عـلى خلفية خلـعها للحجاب

األخـوية واإلنـسـانيـة في الـعـمل والتي
بلغت قرابة  15عاما .

و قـدم اجلــلـســة الــفـنــان قـاسم حــمـزة
دير بكـلمات مـلؤها احلـن بحـضور ا
ــوارد اإلداريـــة رعــد الـــعــام لـــدائـــرة ا
ـثقـف عالوي ونـخبـة من الـفـنانـ وا
أمــام شــمـوع أوقــدت تــأبــيــنــا لــذكـرى
الـــراحل انـــتـــشـــرت فـي أرجـــاء قـــاعــة
ــهـدي من بــ ابـرز عـشــتـار.  ويــعـد ا
الــشـخــصــيـات الــثــقـافــيــة الـتـي شـكل
رحـيلـهـا فـاجـعـة لـلـحـركـة الـثـقـافـية اذ
توفي صباح الثاني من الشهر العاشر
لعام  2018تاركـاً خلـفه مشـوار ثقافي
تــــرأس فـــيه إدارة اغـــلب دوائـــر وزارة
الـثــقـافــة مـنــذ تـأســيـســهـا عـام 2003
ي إلدارة عــنـدمـا دخـلـهــا بـشـكل أكـاد
دار ثـقافـة األطـفال حـتى خـروجه منـها
مـحــمــوال بــدمـوع مــحــبــيه عـام 2018
لـــتــكــون دائــرة الـــفــنــون الـــعــامــة هي
ؤسـسات محـطـته األخيـرة في قيـادة ا
الـثـقـافـيـة بـوزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحة
هدي من مواليد عام 1956 واآلثار. وا

(اوغـــــــــــــوسـت
سترينبيرج)

.

حاصل على الدكتـوراه في فلسفة الفن
من جـــامـــعـــة بـــغـــداد عــام  1996وله
ؤلـفات من ابرزهـا (ازمنة العـديد من ا
ــســرح) و (الـــشــفـــرة والــصــورة في ا
ـوجــز في تـاريخ مــسـرح الــطـفـل) و (ا
ـوجز في تاريخ سرح الـعراقي) و (ا ا
سرح الفـرنسي احلديث : دراسة في ا
جـون بــول ارتــر) و (كــراسـة  مــفــهـوم
سـرح الفـرنـسي احلديث : الزمـن في ا
دراسـة عن جــون بـول سـارتـر) اضـافـة

إلى عشرات البحوث والدراسات .
ــسـرح كـمــا قــدم عــروضــا بــارزة في ا
الـعـراقي مـنـهـا  مسـرحـيـتـا (مـكبث) و
(العـاصفة) للـكاتب شـكسبيـر و مشعل
احلـــــرائق ل مـــــاكـس فـــــريش والـــــتي
ـسرح أحـدثت اجتـاهـا جتـريـبـيـا في ا
ـــعـــاصـــر و مــــســـرحـــيـــة الـــعـــراقـي ا
ــعــطف) عن روايــة غــوغــول بــنـفس (ا
االسم وهـو أطــول عـرض صـامت
ــســرح الــعـراقي في تــاريخ ا
واخـرج مـسـرحـيـة (لـعـبة
حلم) للكـاتب السويدي

{ اسطـنبول  –وكاالت - عـبّرت الـنجـمـة التـركيـة هازال
كايـا عن سعـادتـها لـشعـورها بـركالت اجلـن في بـطنـها
خالل احتفالها بعـيد ميالدها. حيث نشـرت عبر حسابها
عـلى إنــسـتـغــرام صـوراً اســتـعـرضـت فـيـهــا حـمــلـهـا في
ــمـثل شـهــرهــا الـثــامن ولــقـطــات مع زوجــهـا اخملــرج وا

التركي علي آتاي.
وعلقت كاتبة بالتركية مايعني(لقد تعلمت الكثير في العام
اضي ... لـقد كـانت سـنة من الـثقـة واالسـتسالم حلـياة ا
متسارعة. لكني أشعر بأنني مـحظوظًة للغاية بالراحة في
حضن عائلتي وأصـدقائي. وأشعر بأنـني محظوظة ألنني
وزوجي وجـدنـا بعـضـنـا الـبـعض في نـصف الـعـمـر. فـأنا
ـيـني وعـلى أشـعـر به كـجـبل يـحـمـيـني من ورائي عـلى 
ـكــنـني يـســاري. وهـو يــعـطــيـنـي شـعــورًا بـاالمــتـنــان ال 

وصفه).
وتابـعت (احلـمـد لـله وحلـسن احلظ  شـعـرت بكل احلب
مع قــطــــــع كـــعــكــة عـــيــد مــيالدي بـــاألمس خــاصــةً مع
شعـوري بـركالت اجلنـ في بـطني خالل احـتـفالـي بعـيد

ميالدي). هازال كايا
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ـطـرب كاظم الـسـاهر مـحـبيه فـاجأ ا
بـإعادة نـشـر أغـنـيته شـبـاب الـعراق
التي أصدرها عام 2015 بعد يوم
فــــقط من انـــدالع الــــتـــظـــاهـــرات في
الــعـاصـمــة الـعـراقــيـة بــغـداد. حـيث
ربـــطـت مـــواقع الـــتــــواصل وبـــعض
ـــواقع اإلخـــبــاريـــة الــتي تـــنــاولت ا
ـوضـوع بــ إعـادة إطالقـهـا ودعم ا
الــســاهــر لــلــمـتــظــاهــرين في بالده.
خـاصـةً أن مـوسـيـقى األغـنـيـة تُشـبه
العـزف الثـوري الذي يـحفّـز العـسكر
بإيـقـاعٍ سريع وحلـن موحـد بـكلـمات
تقـول: شبـاب الـعراق شـباب الـعمل
شــبـــاب الــنــضــال أبـيّ بــطل عــريق
الـكفـاح لـنيل الـصالح كـويل اجلـهاد

لعز البالد.

شـبـاب الـعـراق شـبـاب الـعـمل .... شـبـاب
النضال أبي بطل

عـريـق الـكــفـاح لــنـيل الــصـالح .... طـويل
اجلهاد لعز البـالد

عقـدنا عليه عظيم األمل .... شباب العراق
شباب العمل

ولقد أشار البعض إلى سرعة إطالق
فـيـديـو كــلـيب األغـنـيـة عـبـر صـفـحـة
الـــقـــيـــصـــر مــــركـــزاً عـــلى طـــريـــقـــة
تـصـويـرهـا وإخـراجـهـا رابـطـاً األمـر
بـتـعـبـيـر الـساهـر عـن موقـفه الـداعم
ــتـظــاهـرين في بـالده وفـقـا حلـراك ا
ــــــــوقـع ايـالف. وهــــــــو مــــــــا بـــــــرز
بـالتـعـليـقات الـواردة عـلى الـتغـريدة
الـــتي أشـــارت النـــقــــطـــاع الـــشـــعب
الـعـراقي عن الــتـواصل بـسـبب قـطع
طلعت زكرياخـــــــــدمــــــــات اإلنــــــــتـــــــــرنت عـــــــــنه.
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يـة كـاثرين زيـتا جـونز ـمـثلـة العـا  أشادت ا
بإداء فـرقـة مـيّاس االسـتـعـراضيـة الـلـبنـانـية
بـتــعـلــيــقـهــا عــلى فـيــديــو أعـادت نــشـره من
صـفحـة (دانسـرن) الـتي تشـارك فـيديـوهات
رقص مـختـلـفـة حـيث أبدت إعـجـابـهـا بأداء
الـفريق خالل الـعرض األول من (عـرب كوت
ــصـوّر ــقــطع ا تــالــنت) حــيث ظـهــر خالل ا
انبـهـار عضـو جلنـة حتكـيم الـبرنـامج جنوى
كــرم بـــأداء الـــفـــريق.  وعـــبّـــرت جــونـــز عن
إعـجــابـهـا بـتــنـاغم الـعـرض وتــنـاسق حـركـة
ــشــتــرك الــيــديـن واألداء الــتــفــاعـــلي ا
لـلفـريق كـاتـبـة( لـديـنـا فـقط زوجاً
من الـيـدين. لـكـن هـذا الـفـيـديـو
شكلة) فيما تمنت يـحلّ هذه ا
ــتـــابــعـــيــهـــا يــومــاً

سعيداً. 
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 اســتــذكـــرت دائــرة الــفــنــون الــعــامــة
ي الــــذكـــرى األولـى لـــرحــــيل االكــــاد
هدي بـجلسـة اقيمت والفـنان شفـيق ا
قـاعــة عـشـتــار في الـثــاني من الــشـهـر
اجلاري.واستـهلت اجللسـة بقراءة أية
من الـذكـر احلـكـيم مع الـوقـوف لـقراءة
وبـــعــيـــون دامـــعــة ســـورة الـــفــاحتـــة 
ـدير العام لـدائرة علي عويد استذكر ا
هـدي قائالً (لقد مر عام رحيل الفنان ا
ــهـدي عـلـى رحـيل الــدكــتــور شـفــيق ا
كان الذي اعمل فيه وهذه وباألخص ا
الـقـاعـة تـذكـرني كـل يـوم بـهـذه الـقـامة
ــمــتــلئ ـــعــلم ا الـــكــبــيــرة فــقــد كــان ا
إنسانية والفنـان الذي أضاف للمشهد
الثقافي الـشيء الكثيـر) مشيراً (انه لم
يتـمـكن من الدخـول إلى مكـتبه إال بـعد
إصــــرار كـــبــــيـــر مـن الـــزمـالء ولـــهـــذا
احلـســرات واآلهـات والـوجع مـسـتـمـر
دائــــــــمــــــــاً مــــــــعـي ألنـه احلــــــــاضــــــــر
الغائب).مؤكدا(إن الراحل لم يكن رقماً

عـاديــاً بل كـان قـامـة كـبـيـرة في مـجـال
ــســرح والـتــشــكـيل لــهـذا الــثـقــافـة وا

ا يليق به رحمه الله). استذكره 
من جـانب اخـر قدم مـديـر مـتـحف الفن
احلـديث الـســيـد عـلي الــدلـيـمـي كـلـمـة
استذكارية ابن فيها الراحل مشيراً(ان
الشفيق واحلـبيب واالب احلنون الذي
كـان لـنا شـرف الـعـمل مـعه طيـلـة فـترة
قـيـادته في دائـرة الـفـنـون الـتـشـكـيـلـية
فـقد كـان يتـمتـع بنـكران الـذات وثقـافة
عـامـة وطمـوح جـامح لتـحـقـيق أهدافه
لدائرته في دعم نشاطات دائرة الفنون
الــعــامــة) مــضــيــفــاً (الـيــوم فـي ذكـرى
رحــيــله األولى ال بــد ان نــقــتــفي اثــره
ـشـرف في االبـداع والـعـمل واحلـفاظ ا

على كيان دائرة الفنون).
وتــوالت كـلـمـات الــتـأبـ واالسـتـذكـار
لـــلـــراحـل من قـــبل مـــوظـــفي الـــدائـــرة
وزمالءه من الـفـنـان الـتـشـكيـلـ كان
يعة اجلواري والفنان أبرزهم الفنانة 
حـســان قــصي الســتـذكــار مـســيــرتـهم

اليوم ليـكون أفضل يـوم يوم جديد
بداية جديدة


