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ـمثل صـري أحـمد زاهـر مع ا ـمـثل ا يـجـتمع ا
مــحـــمـــد رمـــضـــان في مـــســـلـــسل واحـــد هــو
(الــبـــرنس)  يــخـــوضــان مـن خالله الـــســبــاق
الــرمــضــاني لــعـام   2020 الــعــمل مـن تـألــيف
وإخراج مـحمـد سـامي ويصـنّف هـذا التـعاون
األول بـــــ زاهـــــر ورمــــــضـــــان في الـــــدرامـــــا
التـلفـزيونـيـة. ويؤدي زاهـر دوراً محـورياً داخل
أحداث الـعمل الذي يطرح قضـية إجتماعية في
إطـار اإلثــارة والـتـشــويق. ومن نـاحــيـة أخـرى
يــســتــمـرّ اخملــرج مــحــمـد ســامي في مــتــابــعـة
شـارك ومـنهـم غادة عادل ـمثـل ا اختـيار ا
وروجينا لإلنتقال الى مرحلة التصوير مباشرة
ـقـبل.  وكان خالل مـطـلع شـهـر كـانـون األول ا
آخـر أعـمـال زاهـر مسـلـسل ( ولـد الـغالبة) مع
ــاضي أحـــمــد الــســقــا في شـــهــر رمــضــان ا
وشــارك في بــطــولــتـه صــفــاء الــطــوخي كــر
عفـيفي ر سـامكي مي عـمر هـادي اجليار
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Èd∫ أسعد عبد الرزاق يترك بصمة كبيرة في مسيرة الفن العراقي –
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الـــكــاتب والـــســيــاسـي الــعــراقي
ضـيفته قنـاة (بي بي سي) مساء
ــــاضي في بــــرنــــامج االثــــنــــ ا

شهد) تقد جيزال خوري. (ا
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الــــدبـــلـــومــــاسي في الــــســـفـــارة
الكـويتـية في بـغداد تـلقى تـعازي
االوساط الـسـيـاسـيـة واالعالمـية
لـوفــاة والـده الــكـاتب الــصـحـفي
ــعـــروف غــازي اجلــاسم الــذي ا

رحل الى جوار ربـه في دولة الـكويت.وكـان الراحل كـاتبا
بارزا في جريدة القبس الكويتية حتى العام 2015 .
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ـسرحي السـوري قدم مسـرحية (قمـامة) ضمن اخملرج ا
سرحي الثالث. فعاليات مهرجان السويداء ا
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طربـة العراقيـة اطلقت انشودة (ابن هـذا الوطن) كلمات ا
الـشـاعـر سـجـاد الـغـريب واحلـان حـا الـعـراقي وتـوزيع

مهند خضر.
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الناطـق الرسمي بـأسم احملكـمة االحتـادية العـراقيـة تلقى
) متـمنـ لـلصـغـيرة حـياة ولـودته (مـر تـهانـي زمالئه 

هانئة سعيدة.
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كتـبة الوطـنية الطـبيب االردني احتـفل امس الثالثـاء في ا
بعمـان بتوقيع كتابه  (يوميات طبيب شرعي) الصادر عن

 دار الصايل للنشر.
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ــيـة الــعـراقــيـة تــلــقت تـهــاني زمالئــهـا الــفـنــانـة واالكــاد
سرحـية في كلية لتسـنمها منـصب رئيس قسم  الفـنون ا
ـوفـقيـة في عـملـها الفـنون اجلـمـيلـة بـبغـداد متـمـن لـها ا

اجلديد.
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الــنـاقـد االردني ضـيــفه ديـوان الـهـريس الــثـقـافي االثـنـ
اضي في محاضرة بعنوان (عمان في القصيدة.. مجد ا

ال يغيب) في مقر الديوان بعمان.
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فاز العراق بخمس جوائز في
مهرجان مسرح الطفل العربي في
شاركة األردن- الدورة األولى 
ثماني دول عربية وحصدت فرقة
الفنان العراقي محمود ابو العباس
سرحية  جوائز عدة هي:افضل ا
عمل جماعي - افضل نص- افضل
سينوغرافيا - افضل ازياء
واكسسوارات- وافضل ماكياج.
وقال الفنان محمود ابو العباس
لـ(الزمان) امس ان (هذه اجلوائز
والفوز نقدمه بكل فخر واعزاز تقربا
ألرواح شهدائنا وشباب ساحات
احلرية في الوسط واجلنوب من
عراقنا احلبيب). واجلوائز كانت
صباح سرحية األطفال الساحل وا
قدمها شباب البصرة االبطال باسم
العراق.

 التروّي سيسمح لك برؤية بعض الروابط التي كنت
غافالً عنها. 
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ال تـرتــبك عـنـد الــتـغـيــيـر و كن هــاد لـكي تـســتـطـيع
جتاوز االزمة .رقم احلظ.2
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تـمـعن بــكل مـا يــحـيط بك لــلـحــصـول عـلـى الـنـتــيـجـة
رقم احلظ .9 رجوة  ا
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ـقربـ عنـد احلاجة ال تـترد بـطلب مـعونة االصـدقاء ا
. .يوم السعد االثن
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 ال تغفل أي امر بسيط النه قد يقودك الى هدفك
الذي تسعى اليه .
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اكـبح جمـاح اندفـاعك للـتفاخـر حول إجنـازك األخير.
و كن راضياً هادئاً .
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احـيـانــا حـاالت مـعـيـنـة تـتـطــلّب مـرونـة إضـافـيـة. يـوم
السعد االربعاء.
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 ابدأ بتخطيط مهامك القادمة . و التفاخر سوف
يجلب عليك الكثير من احلسد .
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يوم عليك بـأخذ وجهات النظر األخرى بع االعتبار 
السعد الثالثاء.
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ــتـاز و عالقــة جـيــدة مع شـريك وضـعك الــعـاطــفي 
العمر .رقم احلظ .3
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فاجئة في خططك. عليك أن تكـون جاهزاً للتغييرات ا
رقم احلظ .8
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 تسهيالت العمل سوف تساعدك على االنتقال الى
مرحلة جديدة مهمة .

 u(«
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ــسـرح الــعـراقي وصـف طـلــبـة وعــشـاق ا
الـفنان الراحل اسـعد عبد الـرزاق بايقونة
ــسـرح اجلـاد  وقـالــوا في احـاديث لـهم ا
ـنــاسـبـة ذكــرى رحـيل  بـطل لـ(الــزمـان) 
فـيـلم اجلـابي واعمـال مـازالت في الـذاكرة
ان (الــراحل اسـعـد عــبـد الـرزاق  كـان من
عــمــداء كــلــيــة الـفــنــون اجلــمــيــلـة الــذين
ـسرح واالقـسام عـلم تالمذة ا اليـتـكررون 
حـب الفـن واالجـتهـاد في  طـلب الـعـلم في
اخـتـصـاصتـهم اضـافـة الى حب االحـترام
وااللــتـــزام في الــتــقــدم الــعــلــمي ) وقــال
ـسـارح في دائـرة الـسـيـنـما رئـيس قـسم ا
ــسـرح الــكـاتب واخملــرج كـاظـم نـصـار وا
اننا ( البد وان نشكر ونثني على صحيفة
(الـزمـان) ومعـهـا بعض الـصـحف احمللـية
والــقـنـوات الـتـلـفـزيــونـيـة وهي تـسـتـذكـر
بـاقتدار رموز الفن والـثقافة والذين اثروا
ـــكـــتـــبـــة الـــتــلـــفـــزيـــونـــيـــة واالذاعـــيــة ا
والـــســيـــنــمــائـــيــة في وقـت بــدات بــعض
الـــرمـــوز الــتي رحـــلت تـــغــيـب عن ذاكــرة
تقـدم حديثا للدراسة الـطلبة وخاصة ا
فـي كليات ومعاهد الفـنون اجلميلة فليس
ـــســرح ــعـــقــول ان تـــنـــسى رمــوز ا مـن ا

والــسـيـنـمـا والــتـلـفـزيـون والــفـنـون كـافـة
بـــســبب االهـــمــال والــتـــهــمــيـش من قــبل
ــــــقـــــابل تــــــقـــــيم وســــــائل االعـالم وفي ا
مـؤسسـات ثقـافيـة وفنيـة عربـية لـرموزها
ا ـهرجانات واالمـسيات وفاء   ـغيب ا ا
قـدموه  واليوم نحن ندين لشيخ الفنان
الـــراحـل الـــذي تـــمـــر ذكـــراه الـــســـادســـة
بـالفضل في اعطاء دروس مجانية لطلبته
ــســرح والــدرامـا جــعــلــتــهم يــعــشـقــون ا
ويــحـتـرمـونــهـا كـجـزء من حــيـاتـهم وكـان
الـراحل الـذي عـشقه تـالمذة كـلـية الـفـنون
اجلـميـلة كـفنان وانـسان فـحقق وبـشهادة
اجلـمـيع شـعبـيـة كبـيـرة سـتبـقى مالصـقة
السـمه الكـبير واخـيرا اتمـنى من اجلهات
ـعـنـيـة استـذكـار هـذا الـرمز بـفـعـالـية او ا
ا قدمه بـرنامج او مقالة تفيه حقه ووفاء 
مـن اعـــمـــال درامـــيـــة مـــازال اجلـــمـــهـــور
يـتذكرها ومازال طلبته يستذكرونه عندما
كـان عمـيدا لـكلـية الفـنون اجلـميـلة وكيف
كـان يـتـعامـل مع الطـلـبـة واليبـخل عـلـيهم
بـايـة مـعـلومـة وكـيف كـان يـشجع الـطـلـبة
ـبـدع ومن جـيل الـشبـاب وكان يـعدهم ا
سرح والدرامـا العراقية بـانهم مستـقبل ا
ــربـي والــكـــبـــيــر فـــكـــان الــراحـل االب وا

ـيز بـيـنـهـمـا بل يدعم بـدرجـة واحـدة وال
الحــــظـــاتـــهم اجلــــمـــيع ويــــســـتـــجــــيب 
ويــحـتــرمـهـا االمــر الـذي فــرض حـضـوره
ـسـرح والـتـلـفـزيـون واالذاعة الـقـوي في ا
وكـان يتـعلم مـن الصـغيـر والكـبيـر ويقول
مـــازلت اعـــد  نــفــسـي طــالـــبــا اتـــعــلم من

اجلميع ).
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ويـسـتذكـره الفـنان مـازن مـحمـد مصـطفى
ـسـرح الـعـراقي الـراحل قــائال ( ايـقـونـة ا
ــســرح اســـعــد عــبــد الـــرزاق الــذي ودع ا
والـفن في الـعام   2013كـان وحـتى ايامه
ــســـرحـــيــة االخـــيـــرة يــتـــابع االعـــمـــال ا
ويـحـرص عـلى اعطـاء مالحـظـاته لطـلـبته
مـن خالل احلـــضــــور اجلـــاد لـــلـــعـــروض
ـسـرحـيـة الـتي كـانت تـقـدم عـلى خـشـبة ا
ـية الفـنون اجلميـلة فكان الـوطني واكاد
ــربي واالخ لـــطــلــبـــته كــافــة االســـتــاذ وا
والـصديق ولم يـبخل عـليهم بـكل معـلومة
ـية الـفنون ولـم يشعـرهم انه عمـيد الكاد
الحــظـات ـثل يــســتــمع  اجلــمــيــلـة بـل 
اخملـرج بكل جوارحه ومخرجا ومؤلفا في
ذات الـــوقت لـــلـــطـــلـــبـــة في اطـــاريــحـــهم
الــتــخــرجـيــة حــتى عــقـد مع طــلــبــة قـسم

ـراحل الـدراسـية ي الـذي خـدم ا واالكـاد
بـكل شـفـافـيـة ومـهنـيـة ومـازالت بـصـماته

حاضرة الى يومنا هذا) . 
وتـقـول الـفـنـانـة اسـيـا كـمـال(ان اسـتـذكـار
الــراحل اسـعـد عـبـد الـرزاق هـو اسـتـذكـار
ـــســـرح الــــعـــراقـي والـــدرامـــا لــــتـــاريـخ ا
احلقيقية واستذكار لكلية الفنون اجلميلة
الـتي كـانت تـزهـو في ايـام الـراحل عـنـدما
ـيا كـان عـمـيـدا لـهـا وكـيـف عـرفـنـاه اكـاد
وفــنـــانــا شــامال ومــنــصــفــا وراعــيــا لــكل
االبــداعـات ويــقـيــنـا ان طـلــبـته الــيـوم هم
ـــــا قـــــدمـه لـــــهم مـن اسس فــــــخـــــورون 
ــسـرح صــحــيــحــة في مــجـال الــدرامــا وا
ـسرح وكـباره الـعـراقي مع عدد من رواد ا
ـــنــا االخـــر فــكــان الـــذين رحــلـــوا الى عــا
ــســرح الــعـراقـي يـزهــو بــهم .) .ويــقـول ا
الـفنان الرائد ليث عـبد اللطيف ( سعادتي
عـلم الكـبير كـبيـرة وانا اسـتذكر الـراحل ا
اسـعـد عـبـد الـرزاق الـذي عرفـنـاه وعـمـلـنا
الـى جـانـبه بـاعـمـال درامـيـة وتـلـفـزيـونـية
وكـان مهـنيا ومـبدعـا في كل مالحظاته بل
مـثل بـعيدا داعـما لـلمشـارك مـعه من ا
ـمثل عـن تصـنـيـفـاتهـم فهـو يـتـعـامل مع ا
الــرائــد والـشــاب والــفــني والـكــومــبـارس

سرح صداقات امتدت الى العائلية). ا
والـــراحـل عـــمل في عـــام  1967أســـتـــاذا
ـية الـفنـون اجلـملـية  مـسـاعدا في أكـاد
ثـم مساعـدا للـعمــيد فيـها  ثم عـميـدا لها
مـنذ عام   1972الى عام . 1988قدَّم عدداً
ـثالً. مـن األعـمــال لـلـمــسـرح مــخـرجــاً و
وشــارك في الــعـشــرات من الـتــمـثــيـلــيـات
ـسـلـسالت التـلـفـزيونـيـة.وكذلك االفالم وا
الـسـيـنمـائـية . تـولى عـبد الـرزاق مـنصب
عـميد مـعهد الـفنون عام  .1961كـماأسس
ـرحـوم وجـيه عـبــد الـغـني فـرقـة 14 مـع ا
تـمـوز عام  1959وكـان مـعه فـوزي مـهدي
. وقـدموا عدداً كثيراً وصـادق علي شاه
مـن الـعـروض  مـثل مـسـرحـيـة الـدبـخـانة
الـتي اخـرجـها  اسـعـد عبـد الـرزاق والتي
عـرضت أول مـرة عام  . 1960ومن االفالم
الـسيـنمـائية الـتي قدمـها : اجلابي 1968
وهـو اول بطولة سينمائية له  و سنوات
الـــعـــمـــر  و الـــنـــهــر   1977و الـــفـــارس
واجلـــبل .  تــوفي الـــفــنــان اســـعــد عــبــد
الــرزاق في مـنـتــصف تـشــرين الـثـاني من

الـعـام  2013بـعـد صـراع
مــريــر ضــد مـرض

الشيخوخه.

اشـطب االرقـام من داخل الـشـبـكة  مع
حلك الـصحـيح تالحظ  ارقامـا سرية
تـــؤلـف مـــجـــمــوع الـــرقـم الـــســري
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ــطــربــة الــلــبــنــانــيــة كـارول أطــلــقت ا
ســمـاحـة قـبـل أيـام نـسـخــة مـعـدلـة من
الـنشيـد الوطني اللـبناني دعمـا للمرأة
عدلة من في لـبنان.وشهـدت النسخـة ا
الـنشـيد الذي غـنته سمـاحة بالـتعاون
مع صـحيـفة الـنهار الـلبـنانيـة تغـييرا
في جـــمــلــة: ســهــلــنــا واجلــبل مــنــبت
لــلــرجــال لـــتــصــبح: مــنــبت لــلــنــســاء
والــرجـال.وكـانت اجلــريـدة قـد طـرحت
ــاضي إصـدارا في  31تــشـرين األول ا
خـاصا نـشرت فيه الـنشيـد الوطني مع
اجلـمـلة اجلـديدة الـتي غنّـتهـا سمـاحة
الحـقـا.  فـكرة تـعـديل الـنشـيـد الـوطني
الـلبنـاني أثارت جدال واسعـا في لبنان
بــ من يــعــتــبــر أنـهــا خــطــوة جــيـدة
ــسـاواة بـ لــتـســلـيط الـضــوء عـلى ا
ــرأة بـــالــتـــزامن مع انــدالع الـــرجل وا
ـظـاهـرات في البالد ومـن يعـتـبر أنه ا
س بكلمات الـنشيد الوطني ال يـجوز ا
مـهما كانت األسبـاب.وفي هذا السياق
عـلـقت الفـنـانة الـلـبنـانـية أمل حـجازي

Ë—U³ý Ê«błË ≠   ËdOÐ

وقف مئـات اللـبنانـي أمـام التـياترو
ــوســيـقى الــكــبـيــر يــسـتــمـتــعــون بـا
ويـحـلـقـون بـأمــانـيـهم عـالـيـا من أجل
إعــادة احلـــيــاة إلـى الــصــرح الـــفــني
ـبــنى ــغــلق مــنــذ ســنــوات.وأمــام ا ا
ـيـر بـشـيـر بـوسط الـقـائم في شـارع ا
بيروت ب اللعازارية وساحة رياض
الصلح جلسـت عازفتا التـشيلو جنى
سمعان ونايري غازاريان فوق مسرح
خـشــبي صـغـيــر تـشـكـل من صـنـاديق
الـــفــاكـــهــة واخلـــضــراوات الـــفــارغــة
اني تعزفان مـقطوعات كالسـيكية لأل
كـاسـبـار كـومــيـر والـنـمـسـاوي فـرانـز
بيتر شوبرت.وبدأت العازفتان احلفل
ــوسـيــقـيـة ــقـدمــة (أوبـرا عــايـدا) ا
وقــالت نـــايــري غــازاريــان عــنــهــا في
تـصـريـح(كـرسـالـة نـريــد تـأكـيـدهـا أن
لـبـنــان بـلـد الـثـقــافـة وال بـد أن يـكـون
لـديه دار أوبــرا رسـمـيـة جــامـعـة لـكل

). وأضـافت (لم أكن أعرف اللـبـنانـيـ
أن في لـبنـان صـرحا مـسـرحـيا مـهـما
مثـل التـيـاترو الـكـبـير لـقـد عزفت في
دور أوبــرا ومــســارح مــهــمــة آخــرهـا
أوبرا أرميـنيا لـكنني لم أتـخيل يوما
أن أعــزف في الـــشــارع مــجــانــا أمــام
الـــتـــيـــاتــــرو الـــكـــبـــيــــر في بـــيـــروت
ويـــشــــاهــــدني مــــئــــات احملــــتــــجـــ
ويــصــفــقـون لـي من قــلـبــهم). احلــفل
ــفـــكــرة الـــذي نــظـــمـــته جــمـــعــيـــة (ا
القانـونيـة) غير احلـكوميـة أعاد طرح
أسئلـة عالقـة دون إجابة مـنذ سنوات
عن الـتـيـاتـرو الـكـبـيـر الـذي أغُـلق مع
بـــدايــة احلـــرب األهــلـــيــة عــام 1975
ـساحـات الـعامـة الـثقـافـية ومـفهـوم ا
اجملانيـة التي باتت شـبه معدومة في
لـــبــنــان خـالل الــســنـــوات الــقــلـــيــلــة
اضية. يعود تاريخ التياترو الكبير ا
إلى أواخــر الــعــشــريــنــات من الــقـرن
ـكـان من مـجرد اضـي ح حتـول ا ا

مـسـتودع لـلـزوارق إلى مـسـرح كـبـير
بادرة فردية من جاك ثابت وصمم
ــهــنــدس يــوسف بك ــبــنى آنــذاك ا ا
ـعمـاري أفتـيـموس أحـد أهم كبـار ا
مــــطــــلع الــــقـــرن الــــعــــشـــريـن.صـــمم
ـسرح بـشـكل كـالسيـكي أفـتـيـمـوس ا
خلــدمـــة عــروض فــرق األوبـــرا الــتي
كـانت تـأتي من أوروبـا وتمـيـز بـبـهو
فـسـيح يـتـفـرع مـنه درجـان عـريـضان
يــؤديــان إلـى مــقــصــوراته الــفــخــمــة
ـمــثـلــ الـفــسـيــحـة وبـدأت وغــرف ا
الـعــروض في  .1929وبـحــلــول عـام
 1950حتـول مـن مـســرح إلى صــالـة
سـيـنمـا حـتى انـدالع احلـرب األهـلـية
عام  1975وأصبح سـاحة للـمقـاتل
.وبـعـد ـثــقـفــ بــدال من الـفــنـانــ وا
انتـهـاء احلرب كـانت هـناك مـحاوالت
لـــتــرمـــيــمـه وإعــادة افـــتــتـــاحه أمــام
اجلـمــهـور بــإشـراف وزارة الـثــقـافـة
ـبــادرة من وزيـر الــثـقـافــة الـسـابق

غـسان سـالمة
وفـنــانــ مـثل
سرحية نضال ا
األشــقـــر واخملــرج
الراحل نـبيل األظن
لــكن احملــاوالت بــاءت
ـلـوكا بالـفـشل لـكونه 
لــــشـــركــــة خــــاصـــة.وفي
 2011أعـــــلــــنـت شــــركــــة
شـغلة ـالكـة وا سولـيدير ا
لــوسط بــيــروت أنــهــا تــريـد
ــبـــنى إلى بــوتــيك حتــويل ا
اوتـيل لــكـنـه بـقي عــلى حـاله
مــــهــــمـال مــــتـــروكــــا لــــلــــزمن
ومــســيــجـا مـع الفــتـات حــوله
نوع الدخول إلى كتب عليها 
ـتظـاهرون في لـبنان أن دخله ا
قــبل أســبـوعــ مــعــتـبــرين أنه
مــبــنى تــراثي ويــجب أن يُــفـتح

للشعب.
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ـــطــروحــة ســـاخــرة من الـــتــغـــيــرات ا
مـعتبرة( أنها ال تفهم سبب هذا الطرح
حـــتى اآلن).وطــالــبـت ســحــر األطــرش
(اجلـــمـــيـع بـــوقف الـــتـــعـــديالت عـــلى
الـــنــشـــيــد الــوطـــني) مـــســتـــشــهــدة
(بـالـنـشـيـد الـوطـني األمـريـكـي الذي
يــتــضــمن جــمــلــة شــبــيــهــة تــذكـر
الــــرجـــال فـــقـط مع أن الـــواليـــات
ــــتـــحــــدة تــــعـــد أم احلــــريـــات ا
.( ـــســــاواة بـــ اجلـــنـــســـ وا
وقــالت زيـنب عـواضـة (إنـهـا لم
تــشــعـر يــومـا بــأي خــطـأ في
الـنشيد الوطـني معتبرة أن
كـلمة منـبت للرجال تأتي
ـعـنى الذيـن يقـومون
بـالـبـطوالت ذوداً عن

الوطن).
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ـمثلة اللـبنانيـة داليدا خليل اجلـمهور شاركت ا
عــبــر صــفــحــتــهــا اخلــاصـة عــلـى أحـد مــواقع
الـتـواصل اإلجتـماعـي مقـطع فيـديـو ظهـرت فيه
ـمثل الـلـبنـاني وسام حـنا من كـواليس برفـقة ا
تـصـويـرهـمـا مـســلـسل (سـر).وبـدت خـلـيل في
الـفيـديـو بـتـسريـحـة شـعـر جديـدة إذ إعـتـمدت
الـشـعر األسـود الـقـصـير وعـلّـقت بـالـقول:(من
كــوالـيس مــســلــسل ســر ادعـولــنــا). يــذكـر ان
ـسـلـسل من تـألـيف وسـيـنـاريـو وحـوار مـؤيـد ا
النـابلـسي وإخراج مروان بـركات ومن بـطولة
ـام كــوسـا وبـاسم مـغــنـيـة ودالـيـدا الـنــجـوم بـسّ
ـا. ومن نـاحـيـة أخـرى كـانت خـلـيل ووسـام حـنّ
أشـادت خـلـيل بـزمـيـلـهـا حـنـا بـتـأيـيـده لـلـثـورة
ـثّل صـوت الــشـبـاب والـفن مـشـيــرة الى (انه 
في وجه الـطـبـقة الـسـيـاسـية الـفـاسـدة).وكـتبت
بدع بالفن و داليـدا خليل: (وسام حنا الـثأئر ا
الــوطـــنــيــة و حب االرض و الـــشــعب .. ثــورتك
بــتــكــبـــر الــقــلب و انت عـم تــمــثل صــوت
واجهة واطن  الشـباب و الفن و ا

فساد ما بيخلص).
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