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eOL²∫ طلبة كلية الفنون يتميزون بأدائهم في مسرحية (إنشقاق)  qLŽ
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ــطـرب الــعــراقي  يـحــيي حــفال في احــد مـوالت بــغـداد ا
بـارك وذلك مسـاء اخلمـيس السادس خالل عيـد الفـطر ا

قبل. من حزيران ا
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ــــقــــيم في الــــكــــاتب الــــعــــراقي ا
القـاهرة صدر له كـتاب جديد في
عــمـــان عن دار  أمــجــد لــلــنــشــر
والتـوزيع بعـنوان (حكـايات زمان
في ذاكـــرة الــوزان ) ويـــتـــضــمن
ســلـــســلــة مـــقــاالت عن األمـــثــلــة

الشعبية  العراقية والعربية.
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رئـيس نادي الـهـنديـة االجـتمـاعي تـلقـى التـعـازي اجلمـعة
انيـة والسياسـية واالجتـماعية الـعراقية من االوساط البـر
بـوفاة شـقـيـقه الـدكـتـور ولـيـد.و اقـيم مـجـلس الـعـزاء على

روحه في قاعة مار يوسف ببغداد.
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ـصري سـلـسل ا ـصـرية انـتـهت وفـريق عـمل ا الـفنـانـة ا
لكـة الغـجر) من تصـوير كامل مـشاهده وهـو يعرض )

حاليا في شهر رمضان خملرجه عبدالعزيز حشاد.

ـعـارف وتـمـضي حتـضـر افـطـار عـائـلي تــلـتـقي فـيه ا
تعة وسعيدة. أوقاتاً 
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كن حكـيماً خالل اسـتمـاعك آلراء اآلخرين وثق بـأنها
مفيدة ولصاحلك.
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 تنـجـز مشـروعـاً ناجـحـاً ويكـون اخلـطوة األولى نـحو
مستقبل مهني واعد وناجح. 
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ال تدخل فـي أي مخـاطـرات مـاليـة ال تـعـرف نتـائـجـها
قبلة.  وتوخَّ احلذر في خطواتك ا
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ال تكـترث إلى ما يقوله لـك اآلخرون عن احلبيب فأنت
مقتنع بإخالصه لك.
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الـغيـرة أساس اضـطرابـاتك الـعاطـفيـة امنح احلـبيب
الفرصة ليبرهن عن حبه .
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مـارس الـنــشـاطـات الــريـاضـيــة لـلـحــفـاظ عـلى لــيـاقـة
جسمك والتخلص من الضغوط. 
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امنح الـعـائلـة وقتـاً كـافيـاً ألنهـا حتـتاج إلى حـضورك
متع إلى جانبها.  الفاعل وا
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ــســانــدة من زمــيل تــنــشــغل بــأمــور عــدة وتــتــلـــقى ا
إلتمامها في الوقت احملدد. 
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الـوقـت مـنــاسب لــدعم أعــمــالك واالرتــقـاء بــهــا نــحـو
شاريع جديدة.  األفضل واالنطالق 
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تـتــعـرف عــلى شـخص من الــطـرف اآلخـر ويــهـتف له
قلبك وتسعى إلى لفت انتباهه. 
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. كـلمـة من احلبـيب جترح مـشـاعرك وتـضايـقك كثـيراً
صارحه بحقيقة مشاعرك. 
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الــكــلــمــات تــرتــبط كل
مــنـهــا بــحـرف مــعـ

اجـمع حـروف الـدوائر
لــــتـــعــــرف الــــكـــلــــمـــة
ــطــلــوبـة: (مـن سـور ا

:( القرآن الكر
1-من قارات العالم

2-يالئم
3-من انواع الطيور

4-مقشعر للبدن

5-شيء مؤكد

6-انقض عهدها

ـيــة الـعـراقــيـة الـقـت مـحـاضــرة عـلـمــيـة في قـسم االكـاد
تـكنـولوجيـا النفط في اجلـامعة الـتكنـولوجيـة عن تطبـيقات
الـتـعلـيم االلكـتـروني باسـتعـمـال منـصة (جي كالس روم)

وبحضور عدد من تدريسيي القسم ومنتسبيه.

الفجر 3.24
الظهر 12.07
غرب 07.04 ا
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عن ابن عَـبَّـاسٍ عَنِ الـنَّـبِي صـلى الـله عـليه
هُمَّ اهْـدِنِي فِـيهِ لِـصَالِحِ وعـلى آله وسـلم (اللـَّ
الْــأَعْــمَــالِ وَ اقْضِ لِـي فِــيهِ الْــحَــوَائِجَ وَ
الْآمَالَ يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ يَا

.(َ عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِ
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اخملـرج الـعــراقي  حتـدث عن (جـرأة الــطـرح في الـدرامـا
الــعـراقـيــة ) بـنـدوة ثـقــافـيـة نــظـمـهــا  الـبـيت الــثـقـافي في
سـرح والدرامـا العـراقية خالل الـشعـلة مـتطـرقا لـواقع ا

ماقبل وبعد عام 2003 .

الـشـاعــر الـسـوري صـدرت له حـديـثــا مـجـمـوعـة شـعـريـة
ـشي) تـضم تـدوينـاً وجـدانـياً بـعـنوان (الـسـمـاوي الذي 

لتداعيات احلرب على نفوس البشر عبر ثالث نصا.

اإلعالمية والـفنانة الـلبنانـية اطلقت  أغـنية جديـدة بعنوان
(لــو حـاسس) عـبـر (يــوتـيـوب) وهي من كـلــمـات الـشـاعـر

صري عاطف يونس وحلنها ووزعها جو سبليني. ا
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بــإبـعـاده الى الــشـام مع احــتـضـان ابــنه الـثـاني
رغـيـد وتـأهـيـله لـيـكـون وريث لـلـعـائـلـة في مـجال
وت في ال والنفوذ السياسي لكن االبن رغيد  ا
ــا يـضــطـر ان احلــلـقــة االولى بــحـادث ســيـارة 
يــســتــعــ االب بــاالبن الــذي عــلـى قــيــد احلــيـاة

(غمار).
يـتصف العمل الدرامي بالتشعب االحداث وتطور
الـشخـصيـات دراميـا كما هـناك اهـتمـام باحلـبكة
ــســلــسالت الــدرامــيـــة الــثــانــويــة الــتـي اغــلب ا
ـسلسل يـسلط الضوء اصـبحت تتـجاهلـها هذا ا
عـلى الـشخـصيـات الثـانويـة بالـذات البـودي كارد
وصـــديـق غـــمـــار (جــاد)  –مـــعـــتـــصـم الـــنـــهــار-
كذلك قـريبـة (الدكـتورة بـيان جنم الدين) وعـائلـته
سـلسل  –يـارا- كمـا هـناك اهـتمـام على هـامش ا
ـسـتـشـفيـات اخلـاصـة في لـبـنان بـاالسـتـثـمار بـا
وتـأثير االعالم عـلى الناس والـسياسـة اللبـنانية
قــصــة احلب الـتي تــبــدأ بـنــشــر صـورة واشــاعـة
بـوجود عالقة غرام  ب غمار وبيان تسيطر على
ـســلـسـل وهـنــاك تــمـهــيـد احلــلــقـات االولى مـن ا

سلسل. لتصعيد العقد الدرامية في هذا ا
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ـسـتوحـاة من الـقصص كـثـرت الـدراما الـعـربيـة ا
االجـنــبـيـة من دون االشـارة الى ذلك حـيث تـظـهـر
عـبـارة (تـألـيف وسـيـنـاريـو وحـوار) دون االشـارة
ونــحن ال نـظن الى االصـل ظـاهــرة غـيــر مـريــحـة 
الــتــصـريح بــاالقــتــبـاس يــقــلل من قــيـمــة الــعـمل
الـدرامي خاصة وان تعريب االعمال االجنبية هي

بحد ذاته نوعا من التأليف واالبداع.
ان مـسـلـسل (خـمـسـة ونص)  الـنص لـلـكـاتـبـة إ
ســعــيــد واالخــراج لــفــيــلــيب أســمــر هـذا يــجــعل
يل الى الكـفة الـلبنـانيـة لوال البـطولة ـسلـسل  ا
الـسـوريـة لـلـنـجم قـصي خـولي ومـعـتـصم الـنـهار
فــضال عن الـنـجــمـة نـادين نـســيب جنم. نـحن قـد
اشــتــقـنــا ان نــرى قـصي خــولي وهــو يـؤدي دور
مــعـاصـر بـعـد ان تـعــودنـا في كل مـوسم نـراه في
ادوار تــاريــخـيــة (اخلـديــوي اســمـاعــيل وهـارون
( الـرشـيد) ويـبـدو ان دور شخـصيـة (غـمار الـغا
فـهو االبن الذي ماتت امه قـد صممت عـلى مقاسه
بــظـــروف غــامــضــة وابــيه الـــوزيــر والــســيــاسي
)  قد خضع لزوجته الثانية وقام الـلبناني (الغا

مـوضـحة (أن هـنـاك ظـروفاً تـدفـعـها
للتفـكير في اإلبتعـاد واإلعتزال).كما
كــــشـــفت الــــزغـــبي (أنــــهـــا رفـــضت
صـري الراحل مـثل ا التـمثـيل مع ا
أحـمـد زكي ألنـهـا ال تـمـتـلك مـوهـبة
التمثـيل) مؤكدة (أنهـا لم تندم على

عدم خوض هذه التجربة).

يـتـمــتع بـخـفــة دم كـبـيــرة لـكـنه في
نفس الوقت عصبي) الفتة إلى (أنه
ال يحب الظـهور معـها في أي أماكن

اجتماعية).
ــطـربـة عـلى صــعـيــد آخـر كــشـفت ا
نــوال الــزغــبي أنــهــا إتــخــذت قــرار
اعـتـزال الــفن أكـثـر من مـرة مـؤكـدة
ــــــــرة األولـى كــــــــانـت في أوج (أن ا
جنـاحـهـا أمـا الـثـانـيـة فـكـانت حـ
طالقهـا من زوجـها إيـلي ديب ووالد
إبــنـتـهــا تـيـا).وقــالت الـزغـبي خالل
مقابـلة في برنـامج عائشـة شو(إنها
تــفـكـر جـديـاً فـي قـرار إعـتـزال الـفن
وإذا وصــلت لـــسن الــســـتــ عــامــاً

ســـــتــــتــــوقف عن
الـــغــنـــاء وتــتــرك
اجملـــــال الــــفــــني

نــــــهــــــائــــــيــــــاً)
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ـمــثـلــة الــكـويــتــيـة إلــهـام كــشـفـت ا
الــفــضــالــة أنـــهــا تــزوجت من والــد
إبنـتها الـكبرى مـنى العـتيبي وهي
ً حـيث كـان ال في سن صـغــيـرة جـدا
يــتــعــدى عــمــرهــا الـ 16عــامــا.وعن
أســـبـــاب زواجـــهــــا في هـــذا الـــسن
الصغيـر قالت الفضـالة في برنامج
(مـجمـوعـة إنسـان) (إنـها نـشأت في
أسـرة منـفصـلة فـعـاشت مع جدّتـها
وأرادت الــزواج لــتــعــيش في حــيـاة
مسـتـقلّـة وسط أحالم ورديّة لـطفـلة
سـؤولـية راهـقـة ولـكن ا في عـمـر ا
كـانت كبـيـرة الفتـة أنـها نـدمت بـعد
ذلك).وحتــدثت عـن زوجــهـا احلــالي
خــلـيـل الـتــمــيــمي مــؤكـدة (أنــهــمـا
يـعــيــشــان قـصــة حب كــبــيـرة وأنه
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قـــــــــــــام العـب وســط فــــــــــــريـق
(طرابـزون سبور) التركي
لــــــــكــــــــرة الــــــــقـــــــدم
عـبــدالـقـادر بـارمـاك
ـســحـراتي) بــدور (ا
لـــلـــيـــلـــة واحـــدة في
شـــوارع مــــديــــنـــة طــــرابـــزون
شــمــالي تـــركــيــا.وتــداول رواد مــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي في تــركــيــا مـقــطع
فـيــديـو يـظـهـر فـيه عـبـدالـقـادر ( 33عـامًـا) وهـو
يـقــرع عـلى الـطـبـل إليـقـاظ سـكــان احلي في لـيـالي
شهـر رمـضان لـتنـاول وجـبة الـسـحور. لـقي الـفيـديو
الــذي نــشــرة الالعـب عــبــد الـقــادر عــبــر صــفــحــته
الرسميـة على (تويتـر) تفاعلًـا كبيرًا من مـستخدمي
مواقـع التـواصل االجـتـمـاعي.وعـلق عـبـدالـقـادر على

(هيا استيقظوا). الفيديو قائالً
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الـصـوم بـرنـامج تـدريـبي تـربوي ربـاني له
أهـدافـه الـربـانـيـة يـرسم فـيه الـله سـبـحـانه
وتـعـالى من اإلجـراءات ما يـسـاعد االنـسان
ويـدفـعه عـلى أن يـتدرب عـلى ضـبط الـنفس
والـــعــفــو والـــتــســـامح.إن الــصـــوم يــهــذب
الـنــفـوس والـقـلـوب ويـضـفي عـلـيـهـا روحـا
أكـثر تـسامحـا وتقـبال للغـير مـنوها إلى أن
بارك الصائم يكونون في شهر رمضان ا
كـأنهـم يتـمتـعون بـروح رياضـية فـيكـونون
أكـثر تـصاحلـا مع أنفـسهـم وأكثـر تسـامحا
مع اآلخــرين وهــو مـا يــظـهــر في حـيــاتـهم
الـعـمـلـيـة حـيث جنـد الـصـائـم كـأنـهم في
مــرحــلـــة الــتــربــيــة مع احملــبــة واالحــتــرام
والـتـراحم والـتـعـاطف والـتـصـالـح والـعـفو
والـتـسـامح بـشكل يـفـوق عن األيـام األخرى
ـبارك فـضل كبـير في من الـعام.إن لـلشـهر ا
تـغيـير سـلوك الـناس نـدرك في هذا الـشهر

تــغـيــرا واضـحـة في طــريـقــة الـتــعـامل بـ
الــنـاس تـعــتـمـد في جــوهـرهـا عـلـى الـعـفـو
والـتـسـامح. ويـبـدو الـنـاس أكـثـر تـسـامـحا

فـيما بينهم في جـميع مناحي احلياة وذلك
نـتاج طـبيعي وسـلوك عـام يتمـيز به الـشهر
ــــبـــارك فـي حـــال وجــــودهـــا والــــرقي في ا

الـتــعـامل واحلـرص عـلى أن يـكـون الـلـسـان
طـيب الـذكـر ليـنـالـوا أجر الـصـيـام كامال.إن
هـذا الـبرنـامج الـربـاني يدرب االنـسـان على
ضــبط انـفــعـاالته وفـي اشـبـاع هــذا الـدافع
حتـــقــيـق ألبــعـــاد نـــفــســـيـــة هــامـــة وبــروز
انية فعالة جندها في خلـصائص بشرية إ
الـتـراحم أو صـلة الـرحم والـتـعاون والـعـفو
والــتـسـامح .فـالـصــوم يـدرب االنـسـان عـلى
الـصـبـر: صـبـر علـى الطـاعـة والـصـبـر على
ـصـيـبـة  وصبـر عـلى الـنـفس وصـبر في ا
ــعــامالت والـســلــوكـيــات احلــيـاتــيــة بـ ا
الـنـاس.يـدرب الـصـوم االنـسـان عـلى الـكبت
ـتـمـثل فـي كـظم الـغـيظ  وكـظم اإليــجـابي ا
الـغيظ فـيه السـبيل لـنفـس مطمـئتـة حيث ال
تــتــأثــر بـألــوان األذى والــعــدوان فال تــنـزع
بل لإلنـتقام أوكبت مشـاعر وإضمار عدوان 

حتيل هذا كله إلى عفو وتسامح.
{ عن (الوطن )السعودية
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الـفـكرة بـحـيث جتـاوز كل الصـعـوبات
ـسرحـية حتـمل عـدة رسائل تـبحث وا
ـصـداقـية وان نـبـتـعد عن الـضـمـير وا
عـن كل مـاهـو ســلـبي في هــذه احلـيـاة
لـكن تـبقى حلـظـة االنتـظـار اصعب من

النهاية ).  
سـرحية باسم ومن جانبه قـال كاتب ا
اخلـــاقـــاني لـ (الـــزمـــان)( هـــذا اجلــذر
االول عن انشـقاق ادم وابلـيس ثنـائية
اخلـــيــر والــشــر هــذا اجلـــدل الــعــقــيم
ـسـتـمر مـنـذ بدايـة اخلـلـيقـة اخلـير وا
ـــوت واحلـــيـــاة والـــعـــمل والـــشـــر وا

يــــنــــاقش ويــــدافـع عن مــــكــــامن ذات
ــان والــكــفــر االنــســان الــتي هي اال
ي وهــذا الــنص هــو اول عــمل اكــاد
مـسـرحـي يـنـاقـش الـواقع الــسـيـاسي
واالجتمـاعي الذي نعـيشه ونعود الى
االنـشـقاقـات اسـبابـهـا تاريـخـيا واول

انشقاق هو ادم وابليس ). 
ــســرحــيــة قــال الــنــاقــد جــبـار وعن ا
ـسـرحيـة نـاقشت قـضـية مـحـيبس ( ا
حساسـة ورئيسـة وهي قضيـة التمرد
االنــشــقـــاق عن الــقــوانــ واالعــراف
الــديــنــيـــة والــســيــاســيــة وتــمــجــيــد

ـسـرحـيـة تـدعـو الى الـشـيطـان كـون ا
احملـبة ونـبـذ العـنف والـكره بـانواعه
سرحيـة ماحتمله من فقد عـاجلت ا
افكار مع اعطائـها الطابع العربي
ـــســـرحــيـــة من والـــعـــراقي). وا
تــمـــثــيل عــقــيـل قــيس ومــيــثم
هــــــاشـم ومــــــصــــــاد فــــــائـــــز
ومـصــطــفى امـيــر وســجـاد
مــــحـل  وتــــغـــريــــد بــــاسم
ومحمد سالم وحمزة عبد
االمــيـر واالشــراف الـعـام

جاسم كاظم عبد .
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ضـمن فعـاليـات مهـرجان قـسم الفـنون
سـرحـيـة في كـليـة الـفـنون اجلـمـيـلة ا
الـذي اختـتم فعـاليـاته مؤخـرا عرضت
مــسـرحــيــة انــشــقــاق لــلــكــاتب بــاسم
اخلاقاني اخراج ميثم هاشم الذي قال
سـرحية تدور لـ (الزمان ) ان ( فـكرة ا
حـول مـجـمـوعـة أسـئـلـة داخل كل مـنـا
واسبـاب ماجرى ومايـجري من تـغيير
في الـهـويـة االنـسانـيـة ونـحـاول اثارة
هذه االسـئلة وتشـفيرهـا للمـتلقي لكي
يعيد قراءة واقـعه ونحاول اعادة منح

الـهـويـة احلـقـيقـيـة لالنـسـان وابـعاده
عن جـــمـــيع الـــقـــراءات والـــعـــنـــاوين
وااللـــوان الـــتـي ادت الى "طـــقـــســـنـــة
"الــكــره ورفض االخـــر ويــعــد الــعــمل
بـــرأي اخملـــرج والـــكـــادر هـــو ورشـــة
طالبــــيــــة لـــــتــــبــــادل وتالقح الــــرؤى

واالفكار واالراء ).  
سرحـية قال اخملرج وعن صعوبـات ا
( الــصـعــوبــات مــوجـودة لــكن هــنـاك
مـــصـــاعـب اســـتـــطـــعـــنـــا جتـــاوزهـــا
وتــفـــاديــهـــا بــخـــلق الــبـــدائل وكــادر
ـسـرحـية تـعـامل بـكل محـبـة وتـبنى ا
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الـتــشــابك تــدخل الـســقــا وبـدأ في
تــقــريب وجــهـات الــنــظــر لـكـي يـتم
سـلـسل ووعـد العـمال اسـتـكمـال ا
بتلبيه احتياجاتهم وعدم تكرار أي
مـشـاكل لـكي يـتم الـعـمل فـي أجواء
جــــيـــدة لــــلـــجـــمــــيع مــــؤكـــدا (أنه
سـيــضـمن لــهم ذلك إلى الــنـهــايـة).
ــا قــام به الــســقـا حلل وتــعــقــيـبــا 
اخلـالف واحـــتــــواء األزمــــة أطــــلق
الـعـمـال عـلى الـفـنـان أحـمـد الـسـقا
لـــــقـب (نــــصـــــيـــــر الــــغـالبــــة) و
الــتــصــويـــر بــالــفــعل لـــكي يــلــحق
قرر للمسلسل. باجلدول الزمني ا
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ـصـري أحـمـد الـسـقا ـمـثل ا جنح ا
في إنقاذ مسلـسله الرمضاني الذي
يـعـرض حــالـيـاً (ولــد الـغالبـة ) من
أزمـة خـطـيـرة كـانت سـتـتـسـبب في

إيقاف التصوير.
وكـــانت أزمـــة وقـــعت بـــ مـــخــرج
الـــعــمـل مــحـــمــد ســـامي وعــدد من
ـســلـسل ــشـاركــ في ا الـعــمـال ا
أدت لـــتــوقـــفــهم عـن الــعــمـل لــعــدة
ســـاعــات اعـــتــراضـــا عــلـى بــعض
األمــور مع مـحـمــد سـامي.وبـعـد أن
كـــــــادت األزمــــــة تـــــــصل إلـى حــــــدّ
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إلهام الفضالة
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ـمـثـلة الـسـوريـة كنـدة عـلوش ان قررت ا
مـثل عمرو تعرض فـستـان زفافهـا من ا
يوسف لـلـبـيع في أحـد احملالت. وكـتبت
عبـر حسـابهـا اخلـاص على احـد مواقع
التـواصل االجـتـمـاعي ان بيـع فسـتـانـها
لسـبب خـيـري مـؤكـدة (أنه من الـصعب
ـرتبـطـة بذكـريات التـفـريط في األشيـاء ا
جمـيلـة وغـاليـة خـاصة فـسـتان الـزفاف
لــــــكن إذا كــــــان هــــــنــــــاك أشــــــخــــــاص
سيـسـتـفـيدون مـنه وقـتـهـا سيـكـون لـهذه
الـــذكـــرى مــــعـــنى أكــــبـــر وفـــيـه قـــيـــمـــة
أكـبــر).وكـشــفت كـنــدة (أنـهــا سـتــتـبـرع
ـبـلغ الـذي سـيـباع به الـفـسـتـان الذي با
صـمم اللبـناني هاس كان من تصـميم ا

إدريس إلى أي جمعية
خــــيـــريــــة وبــــعــــلم
الــــــــشــــــــخص
الـــــــــــــــــــــــذي
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