
Âu−M «Ë X½√

…dOš_« q³11

www.azzaman.com

البصرة 
 rO¼«dÐ≈ wKŽ

 ”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

يــســتــانف اخملــرج عــبــد عــلي كــعــيـد
ـسـرحي لـيـطل عـلـيـنـا هـذه مـسـيـره ا
ـرة مـؤلفـا ومخـرجـا عبـر نـسق آخر ا
من انسـاق الكومـيديا مـتمسـكا برؤية
ـــؤلم الــذي فـي مــســـرحــيـــة الــواقع ا
نـعـيـشه فـيـعـيـد انـعـاش الـذاكـرة عـبر
ـــا اوجع ــســـكـــوت عـــنه الـــذي طـــا ا
سنواتنا العـراقية عبر فريق مسرحي
ـسـرح في كـومـيـدي واع يـســتـدعـيه ا
ـقـام  هــذا مـاوجـدنـاه في مــثل هـذا ا
ــسـرحــيــة الــشـعــبــيــة الـكــومــيــديـة ا
(بـهلـوان من هذا الـزمان) لـكعيـد التي
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بـدا عـرضهـا في اول ايـام عـيد الـفـطر
سـرح الوطني بـارك وعلى خـشبـة ا ا

ومازال متواصال .
سرحـية قـال لـ ( الزمان ) ان مخـرج ا
ـسـرحـيـة تـتـنـاول الـفـساد ( احـداث ا
ــــســــتـــــشــــري في دوائـــــر الــــدولــــة ا
ومـؤسـسـاتـهـا من خالل شـركـة تـعـمل
بضمان من رئيس احدى الكتل عندما
يـكـتـشـفـون هـنـاك فـسـاد ورشـوة على
هـذا الـوكـيل ويتـصـدى رئـيس الكـتـلة

للدفاع عنه ).
سرحـية من فصل االول واضاف ( ا
في الــدنـيـا والـثـاني في االخـرة حـيث
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طرب  كاظم الساهر قبيل عيد الفطر أطلق ا
ــبـارك أغــنــيــته اجلــديــدة (مــتــمــردة) عــبـر ا
(يــوتــيـوب) والــتي هي مـن أحلـانه وكــلــمـات
كـر العراقي وتوزيع ميشال فاضل. وكان
ــتــابــعــ عــبــر صــفــحــته الــســاهــر شــوّق ا
اخلــــاصــــة عــــلـى أحــــد مــــواقع الــــتــــواصل
اإلجتـماعي لـفيـديو كلـيب األغنـية حـيث نشر
مـقــطع فــيــديـو من الــكــلـيـب ظـهــر فــيه وهـو
ــوســيــقى وعـّلـق عـلى ــشي عــلى أنــغـام ا
الفـيديو: (قريبا). ومـن ناحية أخرى يشارك
الـساهر في مهرجان إهدنيات وذلك ليل 26
قـبل كما يشارك   27و  28من شـهر تموز ا
فـي مــهـــرجـــان بـــيت الـــدين في  1و 2و 3آب
ــطـــرب الــلــبـــنــانى ــقــبـل. الى ذلك طـــرح ا ا
عــــاصي احلـالني أغــــنــــيــــة جـــديــــد بــــإسم
(اضـحـكي) من كـلمـات عـامـر الونـد أحلان
عــــلي حــــســــون وتــــوزيع طــــارق مـــجــــدالني
قـرر إطالقـهـا عـبر وسلـيـمـان دمـيـان ومن ا
ـوسيـقيـة قريـبا.ونـشر احلالني التـطبـيقـات ا
فيـديو أثـناء تـسجـيل األغنـية في األسـتوديو
وعلـق على الـفيـديـو قائال ( اجـمل الـلحـظات
حلـظـة والدة األغـنـيـة فى االسـتـديـو) حـسب
الـــيــوم الـــســابع. وكـــان احلالنى قـــد طــرح
ــاضي دعـــاء جـــديــدا من خالل رمـــضـــان ا
كـلــمـات نــزار فــرانـســيس لــيـتــلــقى بـعــدهـا
رسائل من قبل محبيه يهنئونه على الدعاء.

ـدارس قبـيل نـهـاية الـعـام الدراسي تشـهـد الـكثـيـر من ا
ـدرسي الذي منـها مـعـرض الكـتاب ا نشـاطات مـتنـوعـة 
ـدرسـة وهي خـطـوة يـعـرض فـيه مـا يـتـوفـر فـي مـكـتـبـة ا
عـرفي والعـلمي إأل جيـدة في معـرفة الـطالـب بالـكتـاب ا
ـدارس فـبعـضـها التـمـتـلك مكـتـبة إن ذلك ال يشـمل كل ا
وقـد ال يـكون هـنـالـك رغبـة فـي اي نـشاط مـدرسـي وهذا
ـعرض ـدرسة. وهـنـاك ايـضـا ا نقـص في مسـتـلـزمـات ا
الفـني ويـضم رسـومـا ولـوحـات من اخلط الـعـربي وهـنا
تكـون مـسـاهمـات الـطـلبـة قـلـيلـة فـتاتـي الرسـوم جـاهزة
واخلط جـمـيـل لـقـاء مــبـالغ وهـذا يــلـغي اي دور لــلـطـالب
والطـالبـة في اكتـشاف مـواهبـهم الـفنـية ومن ال يـستـطيع
الدفع اليـحصل عـلى اية درجـة وهذا يـؤشر عـدم وجود
ـواهب الطـلبة. دور لدرس الفـنيـة في التوجـيه والعـناية 
ــســرحـى اوتــقــدم ـــشــهـــد ا ومــدارس أخـــرى تــهـــتم بــا
ـواهب االوبـريـت وهـذا نــشــاط مـهـم كـثــيــرا في صـقـل ا
الفنية وثمة متفرقات ب النحت واالعمال اليدوية والتي
نحـتاج إلى اسـتثـمارهـا وليـكن اإلداء اليـدوي عنـد زيارة
ـدعـوين في احلـيـاكـة واخلـيـاطـة والـنـحت ـشـرفـ وا ا
ـعرض ليـشـاهدوا مـدى ارتـباط الـطـلبـة بـعمـلـهم وليـكن ا
ـكن ان يسـهم اآلباء مشـرقا والـعرض مـقنـعـا للـزائر و
ــعــرض وإقــتـنــاء مــا يــشــاهـدونه واإلمـهــات في زيــارة ا
جـمــيال اضــافـة إلى عــرض االفــكـار والــراي وتــبـقى له
ذكريات من ذلك اللقـاء وهو يفتـخر بابنه وابـنته وهما قد
ـعـرض الـسـنوي. وهـنـا البـد ان نـشـير إلى شاركـا في ا
ــدارس االهـلــيــة في مــوسم مــعـارض مـشــاركــة اغــلب ا
ـدرسي ومـا الـى ذلك من داللـة عـلى اسـتـفادة الـنشـاط ا
ـدرسة دورها طالبها من اسـهامـاتهم الـفنيـة كي تؤدي ا
درسي ال أن حتـيل الطالب إلى مجرد رقم في النشاط ا
درسة فيها وهـو بعيـد عن محيـطه التعلـيمي وقد يـضر ا
في سـلـوكه اخلـارج عـلى نـظـامـهـا وقـد جنـد الـكـثـيـر من
ـدرسي ذلك.  وأخــيـرا يــبــقى عـلـى مـديــريــة الـنــشــاط ا
والـتوجـيـه والتـوثـيـق لكـل نـشاط ـشـاركـة في الـزيـارة  ا
درسة مدرسي حتى نـحسب مـقدار مـاستحـصل علـيه ا
من تـكــر لـهــا ودورهـا في احملــافـظــة عـلى طالبــهـا من
ا الدوافع العدوانية والسلوك اخلاطئ واشغال الطلبة 
درسـيـة كـل عام ـعـارض ا يـنـفـعـهم. ونـامل ان تـتـجـدد ا
والتاليف االدبي مع نتائج بشيء من اخملترعات العلمية 
درسة في النشاط الرياضي  وهذه كلها ستعززمكانة ا
عيـون طلـبتـها وجتـعلـهم أكـثر نـشاطـا في العـطاء لـبيـتهم

درسة. الثاني ا

(مـســرحـيــة بـهــلـوان من هــذا الـزمـان
يـــضـــعـــنـــا فـــيـــهـــا اخملـــرج وابـــطــال
ـر ــسـرحــيـة امــام اسـئــلـة الــواقع ا ا
الـذي نـعـيشه وحتـاصـره االسـئـلة من
كل مـكــان وقـد اتـقن مـااراد ان يـوحي
سـرحي والرؤية به من خالل النص ا
ــســكــوت عـنه ) الــبــصـريــة وفــضح ا
ــــســـرحــــيـــة حتـــاول ان واضـــاف ( ا
تــفــصح عن كـل مــا من شــانه ايــقــاف
عجلة احلـياة جلعل النـاس يتوهمون
ــاضي انــهم خـــلــقــوا لـــيــبــقـــوا في ا
ـا عـلـيــهم ان يـبـتـكـروا اسـرى كال ا
صـنــاعــة اجلــمـال لــيــعــيـدوا ابــتــكـار

وت دير ضربة على راسه و يلتقي ا
وفي الـفـصل الـثـاني يـتقـدم لـلـحـساب

والعقاب في االخرة ). 
واســتـذكــر كــعــيــد مـســيــرته الــفــنــيـة
ـسـرحـيـة بـدأ من عـام 1991حـيـنـمـا ا
قـدم مـسـرحـيـة شـوف تـالـيـهـا و الـتي
استـمر عـرضها 4 سنـوات متـتالـية ..
لتتبـعها مسرحـية (حاميهـا حراميها)
ثم (الـــصــعــالــيـك) و(زمن الــبــشــوات)
و(والية بـطيخ)  و 20 عمال مـسرحـيا

اخر.
شرف والناقد سرحية حتدث ا وعن ا
عــلـى الــعــروض احــمــد نــاصــر قــائال

احلـــيـــاة من جـــديــد بـــرغم كـل شــيئ)
مشـيرا الى ( ان العـمل يتنـاول أيامنا
احلـالـيــة ويـعـالج االحــداث بـاسـلـوب
مـــخــتــلف لــغــويـــا في الــطــرح كــنص
ـسـرحي واخـراج امـا لــغـة الـعــرض ا
فــهي مـــتــمــيـــزة ومــتــفــوقـــة عــلى كل
الــــنــــصـــوص االخــــرى من نــــاحــــيـــة

فردات واجلمال ). ا
ــسـرحــيـة مـن بـطــولـة خــضـيــر ابـو ا
العبـاس  ناهي مهدي  دالـيا احمد 
ـشـهداني  ايـاد الـطـائي  طارق طه ا
شاكـر  تيسـير اليـاسري ونور مـحمد

وآخرين.
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ـطـربـة الـعـراقـيـة طـرحت اغـنـيـة جـديـدة مـشـتركـة مع ا
طـرب ستار سعـد بعنـوان (هال بغداد) كلـمات حيدر ا
االسبـيـر واحلـان هـمـام حسـن واشراف عـام ومـتـابـعة

هشام الذهبي.
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ي العـراقي تـلـقى الـتعـازي بـوفاة ابن فـكـر واالكـاد ا
عمه الـطبيب االقدم في مستشفى الكاظمية اجلمهوري
اضي سائـل الله ببـغداد نـاهض شعبـان اخلميـس ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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ي االردني صدر لـه حديـثـا كتـاب (وقـفات من االكـاد
ـــؤرخ عــــمـــر خالل مــــســـيــــرة احلـــيــــاة) من إعــــداد ا
الـعـرمـوطي وتـقـد الـدكـتورة هـنـد ابـو الـشـعـر. ويقع
ـتـوسط ويحـتوي الـكـتاب في  330صـفحـة من الـقطع ا

على ثمانية فصول.
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ـطرب الـعراقي اعـلن عن عمل ا
يـجمـعه قريـبـا بالـشـاعر مـأمون
الـنطاح عنوانه (جرب انت مره)
احلـــان ضـــيـــاء الـــدين وتـــوزيع

فاضل فالح.
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ــاضي حـفال في ــطـربــة االمـارتــيـة احــيت الـســبت ا ا
ـايسـترو مديـنة جـدة الـسعـودية وكـان احلفل بـقـيادة ا

امير عبد اجمليد.
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الطـبيبة الـعراقية نـعتهـا االوساط الطبـية بعد ان غـيبها
ـوت فـي لــنـدن وهـي عـقــيــلــة اخــتــصــاصي جــراحـة ا
اجلـهـاز الـهـضمـي الدكـتـور زهـيـر البـحـراني سـائـل

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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الـكـاتـبة الـسـعوديـة  صـدر لـها عن دار الـعـلـوم للـنـشر
) يـضم قـصة والـتـوزيع كـتـاب بـعـنـوان (عاصـفـة حـنـ

شعرية مطولة عن احلن مكونة من  25 مقطعا.
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الـفـنـانة الـسـوريـة طرحـت اغنـيـتـها األولى من الـبـومـها
اجلـديـد (احلـلـوة) عـلى قـنـاتـهـا الـرسـمـيـة بـ(يـوتـيـوب)

صرية. وهي باللهجة ا
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رتب أولــويــاتـك حــتى تــصل لــلــنــجــاح.انت بــارع فى
الكثير من األعمال .

qL(«

لـديك قـدرة كـبـيـرة عـلى تـصـحـيح أوضـاعـك .وتـعرف
جيدًا أن األعمال ال تنجز باألحالم .
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ـزيد من الصبر والعمل و ـشاكل العملية  تتجاوز ا
عليك حتديد األولويات دوما.
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تــتـسـم بـتــفـرد الــرأى والــعـنــاد ولـكن بــاســتـطــاعـتك
والشريك الوصول الى نقاط مشتركة بينكما.

»dIF «

لـديك قــدرة كـبــيـرة عـلـى احلب والـوقـوع فـى الـعـشق
رقم احلظ.9 أيضًا
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تـستـعـ بـأشـخـاص عـانـوا مثـلك الـبـدانـة لـتـتعـلم من
جتربتهم كيفية التخلص منها.
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عليك  مـصارحة احلبيب بـكل ما يدور فى خيالك.يوم
السعد االربعاء.
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 يـحــمل إلـيك هــذا الـيــوم احلـظــوظ واحلـصــول عـلى
مركز مرموق في العمل.
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ـرحلة القـادمة وضع احلالة الـصحية على عليك فى ا
قائمة األولويات.

bÝô«

يـرتــاح بـالك الـيــوم بـعــد فـتـرة صــعـبـة من الــضـغـوط
واجهتك والشريك .
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ــكن نــظم حـــيــاتك النـك تــمــر بـــظــروف صــحـــيــة ال 
جتاهلها.رقم احلظ .7

¡«—cF «

واظبة على تبدو واثقاً بنفسك ومرتاحاً نفسياً بفعل ا
ارسة الرياضة.

 u(«
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اشــطـب االرقــام بــكــافــة
االجتـــاهــات لـــتـــحــصل
عــــــلى ارقـــــام يــــــشـــــكل
مجموعـها الرقم السري
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كاظم الساهر

الـزواج بـجايـا وبـالفـعل تـزوجا في
نـــفس الـــيـــوم الـــذي اســتـــقال فـــيه
الـطـائـرة لـبـدء رحلـتـهـمـا في لـندن
حيث أرتدي اميتاب بدلته الرسمية
التقـليدية وركب سـيارته ذاهباً الى
ــقــرر أن مــاالبـــار هــيل حــيـث من ا

يقام حفل الزفاف . 
وانــتـهى الــعــرس في وقت قــصــيـر
عـكس مـا كان مـقـررا بسـبب هـطول

األمطار .  
شـــارك أمــيــتــاب بـــاتــشــان وجــايــا
بـاتشـان في الـعديـد من األفالم مـعًا
ولديهـما ولد وبـنت شويتـا باتشان
ـمـثـل أبـهـيـشـيك نـانـدا وابــنـهـمـا ا

باتشان.

قـرر الـثــنـائي امـيـتــاب وجـايـا قـبل
الزواج الـذهاب مع أصـدقائـهما في
رحلة إلى لـندن ولكن بـاتشان والد
الــنــجم والــشــاعــر الــراحل أخــبـره
أنـهمـا لن يـذهبـا الى أي مـكان دون

زواج.
وأكــد أمـيـتــاب أنه حـاول مع والـده
كثـيراً لكي يـوافق على هذه الـرحلة
ـفردهـمـا فهـما وأنـهـما لن يـكونـا 
ســيـــســـافــرون مـع مــجـــمـــوعــة من
أصــدقـائــهـمــا لـكن والـده ذو الـ 76
عـــامـــاً قـــال له ( اذا اردت الـــســـفــر

تزوج اوالً).
فقرر جنم بوليـوود أميتاب باتشان
الــبــدء في اجــراءات واسـتــعـدادات

الــــذي بــــدأ في الــــبـــحـث عن عالج
لالكتـئاب في شهـر شباط  إلى أنه
ســيـواصل الــتـركــيـز عــلى صــحـته
الــعــقـلــيـة أثــنـاء الــتـخــطـيط لــهـذا

احلفل.
ـــفــتـــرض أن يـــقــوم بـــيـــبــر ومن ا
وزوجته بـهذه اخلـطوة في يوم 13

أيلول أي اليوم الذي تزوجا به.
على صعـيد آخر في عشـية الذكرى
الـســادســة واألربــعــ لـزواج جنم
السـينمـا الهـندية أمـيتاب بـاتشان
بـــزوجــته جـــايــا بــاتـــشــان كــشف
الـــــــــنـــــــــجم عـن قـــــــــصـــــــــة زواجه
ـثيـرة.بحسـب صحـيفـة  زي نيوز ا
الهندية (بعـد جناح فيلمه  زاجنير

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
ي بـــاشــر الــزوجـــان الــنــجـم الــعــا
جــاسـتــ بــيــبـر وعــارضــة األزيـاء
هــايــلي بــالــدوين بــالـتــحــضــيـرات
إلقـامـة احتـفـال ثـان بعـد عـام واحد
عــلى ارتــبــاطـهــمــا رسـمــيــا والـذي

صادف في شهر أيلول.
هـذا احلفل وبـحـسب ما لـفـتت إليه
مـصـادر مـقـربـة من الـنـجم إلى (أنه
ـثابـة احـتـفـال للـعـائـلة سيـكـون 
ـصدر واألصـدقاء) مـؤكـدا ا
(أن   كـالهـــــــــــــــمـــــــــــــــا

متحمس).
ـــصـــادر وأشـــارت ا
هذه إلـى أن بيـبر

ـلــتـقى فـيــمـا قـدم سـلــمـان هـديـة ا
مالية خاصة .

ـــلـــتـــقى في  ووفـــقـــا لـــصـــفــحـــة ا
(فــيــســبــوك) (فــقــد حــظي حــضـور
الـوفد بـالتـرحاب والـفرح من راجي
وعـائلتـه متمـن  لـلجـميع الـصحة

والسالمة) .

مــنــذ مـــدة. وتــرأس الــوفــد رئــيس
ــعــيـة ــلــتــقى صــالح الــصــحن  ا
رئـــــــــيـس احتـــــــــاد االذاعـــــــــيــــــــ
والـتـلفـزيـونـيـ الـعـراقـيـ مـظـفر

سلمان.
ــــلـــتــــقى وقــــدم الـــصــــحن قـالدة ا
لالبـــداع لـــراجي مـع بـــــــــاقــة ورد
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ـبـارك زار ـنـاسـبـة عـيـد الـفـطـر ا
ــــــــلــــــــتــــــــقـى االذاعي وفــــــــد مـن ا
ـاضي والـتــلــفـزيــوني اخلــمــيس ا
االعالمي الـــرائــد واحـــد االعــضــاء
ــؤسـسـ لـلـمـلـتـقى مـوفق راجي ا
ـنـزل الـذي يــعـاني مــرضـاً الـزمـه ا

موفق راجي مع الوفد اإلذاعي والتلفزيوني

لـــوس اجنــلــوس- وكـــاالت - أجل بــرايـــان ويــلــســـون الــذي شــارك في
تـأسيـس فرقـة بـيـتش بـويـز ألجل غـيـر مـسـمى جولـة صـيـفـيـة بـالـواليات
اضيـة قائال (إنه يـشعـر بعدم قرر أن تـبدأ اجلـمعـة ا تـحدة كان مـن ا ا
األمـان العقلي “عقب خضـوعه جلراحة في الظـهر مؤخرا لـكنه عبر عن
أمله فـي العـودة إلى الـعمل في وقـت الحق من هذا الـعـام).وكتب (لـسـنا
متـأكدين من سـبب ذلك ولـكني أعـلم أنه لـيس من اجليـد بالـنسـبة لي أن
أكون عـلى الـطـريق اآلن لـذلك سـأعود إلى لـوس اجنـلـوس). وكان من
ـقرر أن تبـدأ جولة ويـلسون األخـيرة التي تـقدم مختـارات من ألبوم ا
(بت ساوندز) الشـهير لفرقة بـيتش بويز الذي  طرحه عام 1966
شارك للفرقة اجلمعة في ؤسس ا وغيرها مع زميله أل جاردين ا
وقع ويلسون قاعة ل في مـاساتشوستس خارج بوسطن.ووفقا 
على اإلنتـرنت  تأجيل عرض مـاساتشوستس و 11موعدا آخر
غني وسيـقيـة كانت ستـجري حتى  23حزيـران. وقال ا لـلحـفالت ا
وكاتب األغـاني الـذي أصدر الـبـومات من مـوسـيقى الـروك مـثل (جود
فايـبريـشنز) و(سـيرفـ يو.إس.إيه) (إنه خـضع لثالث عـملـيات جـراحية
ـا كـنت عـلـيه مـنـذ فـترة ـاضي جـعـلـته أقـوى بـدنـيـا  في ظـهـره الـعام ا
طويلة).وقـال ويلسون (إنه عاد إلى االستوديو ليسجل ويتدرب مع فرقته
وكان يشعر بـتحسن قبل أن يعاني من نوع من االنتكاسة العقلية).وقال
(وصــفي لـذلـك هـو إنــني غـيــر آمن عــقـلــيـا.. أعــاني من أشــيـاء في
ـــاذا).وكــتب رأسي وأقـــول أشــيـــاء ال أقــصــدهـــا وال أعــرف 
(سـأسـتـريح وأتـعـافى وأعـمل مع أطـبـائي في هـذا الـشأن..
أتـــطـــلع إلى شـــفـــائي ورؤيـــة اجلـــمـــيع فـي وقت الحق من
ــكــنــني الــعــام). واخــتـــتم قــائال (أعــرف أن هـــذا شيء 
التغلب عـليه مرة أخرى). وحظي ويلسون بنشاط متجدد
فـي السـنـوات األخـيـرة حيث قـدمت فـرقـته مـوسـيقى من
ألـبـوم (كريـسـمـاس) الـصـادر عام  1964لفـرقـة بـيتش

اضي. بويز خالل جولة موسم العطالت في العام ا
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