
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

طلبة الفنون يقدمون (انا ال استطيع تصور الغد)

W¹—uNL'« WÝUz—

wŠd *« vFMð

qOKš qOŽULÝ≈
ÊU ½ù« vKŽ »Ëd(« —UŁ¬ b d  Ídz«b « ¡UM³ «  bL²Ž√

∫ bG « —ÒuBð lOD²Ý√ ô U½√ w  ‚ÒuH²¹ ÍdJ³ «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

سرحي نـعت رئاسة اجلمهورية  الفنان ا
اجملـدد إسـمـاعـيل خـلـيل أمـ الـذي وافاه
األجل في مـسـتـشـفى ببـرلـ بـعـد صراع
رض مشيدة وفقـا لبيان تلقته طـويل مع ا
(الـزمــان) امس (بـإســهـامـاتـه الـبـارزة في
ــــســــلـــسـالت والـــبــــرامج الــــعــــديــــد من ا
ـتـمـيـز ـسـرحي ا الـتـلـفـزيـونـيـة وبـعـطـائه ا
ـكـتب داخل وخــارج الـعـراق). و اعــتـبــر ا
اإلعالمي فـي رئاسة اجلـمهـورية (ان وفاة
سـرحي اجملـدد إسمـاعيل خـليل اخملـرج ا
أمـــ تــمـــثل خـــســارة كـــبــيـــرة لــلـــحــركــة
ـعاصـرة الـعـراقـيـة والـعـربـية ـسـرحـيـة ا ا
ثال كـانته مخرجا و ـعاصرة) ونوه ( ا
ـسـرح ـيـا فــضال عن عـطـائه في ا وأكـاد
والـتلفـاز واإلذاعة ودوره في تأسيس أول
ــنـفى مـهــرجـان لــلـمــسـرح الــعـراقي في ا
سرح الـيمني اجلنـوبي) مقدما وجتـديد ا
ـواسـاة لـعـائـلـته الـفـقـيـد أحـر الـتـعـازي وا

الراحل وزمالئه .
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الـفنـانـة التـونـسـية سـجـلت أغـنيـة شـارة مـسلـسـلـها االذاعي
(رابع جـار) والــتي حتــمل عـنــوان (ســكـتـم بـكــتم) وهي من
صري وأحلان سـامر أبو طالب وتوزيع عمر كلمـات عمرو ا

إسماعيل
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الــشـاعــر الــعــراقي ادار االمـســيــة الــتي ضــيـفـت فـعــالــيـات
مهرجـان ربيع االبداع الـثالث الذي اقـيم على حدائق مرسى

العطيفية ببغداد.

الـفـنـان الـسـوري يـطل خالل شـهـر
رمـــضـــان اجلــــاري عـــلى شـــاشـــة
الـتلـفـزيون بـشخـصـية (وديع) عـبر
مـــســــلـــسـل (الـــواق واق) تــــألـــيف
ــدوح حـــمـــادة وإخــراج الـــلــيث
ـسـلـسل الـرقـمي (داوت- الـشك) حـجـو كـمـا يــشـارك في ا

تأليف سيف رضا حامد وإخراج مروان بركات.
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التشكيلي العراقي شارك في األمسية أالدبية احلوارية التي
ـلـتـقى الــعـراقي الـثـقـافي اقـامـهـا بـيت الــثـقـافـة والـفـنــون وا
بـالـتـعـاون مع مـؤسـسـة عـبـداحلـمـيـد شـومـان فـي الـعـاصـمة

نفى وغربة اللوحة). االردنية عمان بعنوان (الكتابة في ا
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ـكـتـبـة الـوطـنـية االردنـيـة رعـى احملـاضرة مـديـر عـام دائـرة ا
التي عـقدتـها الـدائرة مع جـمـعيـة الصـداقة األردنـية الـتركـية
ـركز الـثـقافي بـعـنوان(األرشـيف الـعثـمـاني) وقدمـهـا مديـر ا
الـتـركي  جـنـكـيـز ايـروغـلـو وأدارتهـا رئـيـسـة اجلـمـعـيـة مـنار

البلبيسي.
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وهوبـة اقام لهـا البيت الـثقافي فـي نينوى الـطالبـة العراقـية ا
مـعرضـا لرسـوم االطـفال ضم أكـثر من ثالثـ لـوحة تـنوعت

واضيع مختلفة. واد واللون و في أسلوب استخدام ا

ت بك في بـداية انتـهـيت من الـفتـرة الـعصـيـبة الـتي أ
هذا االسبوع .
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ــقـربـ قـد يــحـدث بـعض اخلـالف بـيـنـك وبـ احـد ا
اليك في فترة ما بعد الظهر.
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الــعـمل ســوف يـضــغط عـلــيك مـنــذ الـســاعـات االولى
وحتى ساعات متأخرة من هذا اليوم.
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ــنــزل وعـدم ــفـضـل اجلــلــوس في ا ـســاء مـن ا فـي ا
مالقاة احلبيب .رقم احلظ 9.
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قد تـمـر عـليك حـالـة من الـكـآبة من فـتـرة الخـرى. يوم
السعد االربعاء.
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يوم النجاحات فاذا كان لديك امتحان او مقابلة فأنت
الناجح بال منازع.
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تدهورة مع من ساء تخرج إلصالح االوضاع ا في ا
حتب .رقم احلظ 2.
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ؤثرة ساء الـعاطفة والـغيرة هي اكثـر العوامل ا في ا
عليك فال جتعلها تدمرك .
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االوضاع واالحـداث حولك قد جتـعلك تـدخل في كآبة
منذ الصباح .
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مـصلـحتك تـأتي باخـتـيار احلل الـذي يجـعلك ال تـقدم
أي تنازل رقم احلظ 5.
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ـلـل مـسـيـطــران عـلـيك لـذلـك تـتـراكم لـديك الـكـسل وا
االعمال.رقم احلظ 3.
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هني لألفضل حيث ا جتد فـرصة لتغيـر واقعك ا ور
تكون أمام منعطفاً جديداً .
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10- 14= احجام غير سميكة
14- 17= غطاء للوجه
17- 19 = مجلة خليجية

19-20 = مناص
طلوبة:    9+5+19+17= بشر اخلال الكلمة ا
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وهــو ضـابط شــرطــة أسـود اخــتـرق
حـركـة (كـيه.كــيه.كـيه) في كـولـورادو

سبرينجز. 
وعــرض الــفــيــلم فـي مــهــرجــان كـان
الــســيـنــمــائي الــدولي الــذي اخــتـتم
السـبت وهو من بـطولـة جون ديـفيد
مثل دنزل واشنطن واشنطن ابن ا
وآدم درايـــــفـــــر الـــــذي يـــــلـــــعب دور
الـــشـــرطي األبـــيض الـــذي يــســـاعــد
ستـالـوورث في مخـطـطه.وفي نهـاية
الــفــيــلم عــرضت لــقــطــات إخــبــاريـة
ـــتــطـــرف في ـــســيـــرة لـــلـــيـــمـــ ا
تــشــارلــوتــســفــيـل بــفــرجــيــنــيــا في
ــاضي والـتي قــتـلت أغـســطس آب ا
ـعـارضـة هـيذر ـتظـاهـرة ا خاللـهـا ا
هاير ولقطات للرئيس دونالد ترامب
وهـــو يـــلـــوم الـــطـــرفــ فـي أحــداث

العنف.
واســتـغل لـي مـؤتــمـرا صــحـفــيـا في
مـهـرجـان كـان لـلـتعـبـيـر عن رأيه في
ـسـألـة.وقـال (إن تـرامب كـانت تـلك ا

{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس  –وكــــــاالت -
ـية جـيسـيكـا ألبا مـثلـة العا شـاركت ا
اجلـمـهــور صـورة لـهـا بـرفـقـة أوالدهـا
الـثالثـة وذلك إحتـفـاالً بعـيـد األم الذي
حتـتـفل به في امـريـكيـا مـنـتـصف ايار

من كل عام.
ونـشرت ألـبا الصـورة عبـر صفحـتها
اخلـاصــة عـلى أحـد مــواقع الـتـواصل
اإلجـتـمـاعي حــيث بـدت فـيـهـا بـلـقـطـة
جـمـيـلـة وعـفــويـة بـرفـقـة أطـفـالـهـا وهم
إبـنها حديث الوالدة هايز ذات األربعة
أشــهــر إلـى جــانب إبـــنــتــيـــهــا هــافن

وهونور. 
وأرفـقت ألـبـا الـصورة بـرسـالـة طـويـلة
أعـربت فـيهـا عن مـدى سعـادتـها بـجو
األمـومة الذي تعيـشه ومدى تأثير ذلك
عـلى تغـيّر شخـصيـتها قـائلـةً (األمومة
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ضـمـن فـعــالــيــات مــهــرجـان
ـسـرحـية في قـسم الـفنـون ا
كـلــيـة الــفـنــون اجلـمــيـلـة –
بـغـداد   عرض مـسـرحـية
(انـــا الاســـتـــطــيـع تـــصــور
الـــغــد) الــتي نــالت جــائــزة
افـــضـل عـــرض مــــســـرحي
وهي مـن تــــالــــيـف هــــانــــز
ولـــيــــمن واعــــداد واخـــرج

الطالب علي البكري .
 ( الـزمـان ) الـتقـت اخملرج
ـسرحية علي الذي قال ( ا
تناولت آثار احلروب على
االنــســـان والــتي جــعــلت
مــــنه فــــاقـــدا لــــغــــزيـــرته
ـعارك اجلنـسـية بـسبب ا
واحلروب التي خاضها و
اصــبح مــحــمال بــاالفــكـار
الـسـلبـيـة الـتي مـنـعته من
مـضــاجــعـة حــبـيــبــته وقـد
اعــــتـــمــــدت عـــلى الــــبـــنـــاء
الـــدائـــري لالحـــداث وبــدات علي البكريعلي البكري

الـبـاحث الـعـراقـي حتـدث في احملـاضـرة الـفـكـريـة احلـواريـة
ركز التـي نظمـها مـركز الـدراسات والـبحـوث بالـتعـاون مع ا
واقع الـتـراثـية وسـبل اسـتثـمـارها الـثـقافـي البـغـدادي عن (ا

. ( ثقافياً
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جسيكا البا
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تحدة. ال تزال سائدة في الـواليات ا
فـيــلم (بالك كالنــزمـان) مـقــتـبس عن
الـقـصـة احلـقـيـقـة لـرون سـتـالـوورث

تـدور عن حــركـة (كـو كــلـوكس كالن)
في الـسـبـعـيـنـيـات لـكـنه يـتـنـاول في
ميتة التي حقيقة األمـر العنصريـة ا

{ كــان  –وكـــاالت - يــقـــول اخملــرج
األمــــريـــكـي ســـبـــايـك لي إن أحـــداث
ا فيلمه السـاخر (بالك كالنزمان) ر

الفجر: 3:27
الظهر:  12:06
غرب:  7:00 ا
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عن أبي أمـامة رضي الله عـنه قال: قال رسـول الله صلى الله
عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسالم.

وعن أبي هـريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
ــاشي عــلى ــاشي وا وســلم قــال: يـســلم الــراكب عــلى ا
الـقـاعـد والــقـلـيل عـلى الــكـثـيـر.. وفي روايــة لـلـبـخـاري:
والـصغير على الـكبير.. وقال: قـال رسول الله صلى الله
عـليه وسلم :إذا انـتهى أحدكم إلى اجمللس فـليسلم فإذا
أراد أن يقوم فليسلم فليست األولى بأحق من اآلخرة.
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ــعـادن لـلــحــصــول عــلى الـفــيــتــامـيــنــات وا
األسـاســيـة لــلـصــحـة اجلــيـدة خالل شــهـر
ـبارك يـفضـل تنـاول الكـثـير من رمضـان ا
الفواكه واخلضار الطازجة واحلرص على
أن يـتـضـمّن اإلفـطـار أطــبـاقـاً من الـشـوربـة
الغنية باخلـضار!كما يشـكل التمر الفواكه
ــكــســـرات جــزءاً من الـــنــظــام اجملــفــفـــة وا
الــغــذائي الــصــحي خالل شــهــر رمــضــان
ـــأكـــوالت تــــزوّد اجلـــسم ـــبـــارك. هــــذه ا ا
بالـعـنـاصـر الغـذائـيـة الصـحّـيـةَ وهي أيـضاً
غنية بالطاقة وبالتالي تساعد في احملافظة

. على احليوية طوال هذا الشهر الكر
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ي االردني اشرف عـلى أربعـة عشـر باحـثا من طـلبة االكـاد
شاركـ في الندوة العلمـية التي نظمها اجـستير ا برنامج ا
قسم الـلـغـة الـعـربيـة وآدابـهـا في جـامـعـة فيالدلـفـيـا بـعـنوان

عجمية عند العرب).  (الصناعة ا

اعط مـرادف ومعـاني الـكلـمات ادنـاه بـحيث تـتابع من
خالل حرف مـشترك هو االخـير من كل كلمـة ولتحصل

طلوبة من خالل االرقام: على الكلمة ا
1- 6= رحالة ومكتشف اوربي

6-10= حكايات طريفة
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{ لـــوس اجنــــلــــوس - وكــــاالت - بــــعـــد
االشـاعات التي طالتهـا في الفترة االخيرة
حـول نسب ابـنـتهـا وحقـيقـة ان يكـون والد
ابـنتـها سـتورمي هـو حارسـها الـشخصي
تـيم تشانغ ردت كـايلي جـينر بـطريقـة غير
مـبـاشـرة عـلى كل هـذه االخـبـار فـنـشـرت
صـورةً عـبـر حـسـابـهـا اخلـاص عـلى احـد
مـواقع التـواصل االجتـماعي ظـهرت فـيها
إلى جــانب حـبــيـبــهـا تــرافـيس فـي سـهـرة
ــــيت غــــاال وعــــلّــــقت عــــلـــيــــهــــا (والـــدا ا
سـتــورمي) وبــهـذه الــكــلـمــتــ تـكــون قـد

وضعت حداً للشائعات التي طالتها .
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ا ان بالله أخا صادقا فإ بعد اإل
مـثلـه كمـثل: شـجـرة إن جـلست في
ظــلـــهــا أظــلـــتك وإن أخــذت مـــنــهــا
أطــــعـــــــــمــــتك وإن لم تــــنــــفــــعك لم

تضرك).

قــال لــقــمــان احلـكــيم
البنه:

(يابـني لـيكن
أول شيء
تــكــســبه
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فـيهِ مَـشـكـوراً وَذَنـبي فـيهِ مَـغـفُوراً
وَعَـمَــلي فـيهِ مَـقـبُــوالً وَعَـيْـبـبي فـيهِ

.َ مَستوراً يا أسمَعَ السّامع

الـــلّـــهُمَّ إنِّي أســـألُكَ فـــيهِ
مـايُــرضـيكَ وَأعُــوذُ بِكَ مِـمّـا
يُــؤذيكَ وَأســألُكَ الـتَّــوفــيقَ فـيهِ
لِـأَنْ اُطـيـعَكَ وَال أعْـصِـيَكَ يـا جـواد
َ. الـلّهُمَّ اجْعَـلني فيهِ مُـحِبّاً السّـائل
لِأوْليائكَ وَمُـعادِياً لِأعْـدائِكَ مُسْتَنّاً
ِ أنــبــيـائـكَ يـا عــاصمَ بِـسُــنَّــةِ خــا
َ. الـلّـهُمَّ اجْعَلْ سَـعْيي قـلوب الـنَّبـيّ

بـنـقـطـة وانتـهـيت بـذات الـنقـطـة تـاركا
الـسؤال لـلـمتـلـقي من ذلك الـرجل الذي
ـراة ويـخـبـرها كـان يـتـحـدث عن تـلك ا
بـــــقـــــصـص احلـــــرب وانـــــزعـــــاجه من

التعصب الديني .
والـسـؤال هـنـا يـطـرح :هل هـو زوجـهـا
فــعـال ام مــجــرد خـــيــاالت خـــطــرت في
ذهــنـهــا بـســبب تــلك الـلــيـلــة اخملـيــفـة
والــــبـــاردة ) واضــــاف ( يـــهــــدف هـــذا
ـــســـرحي الى زرع احملـــبــة الــعـــرض ا
واالبـتـعــاد عن احلـروب واثـارهـا الـتي
اهـــلـــكت اجملـــتــمـع الــعـــربي عـــمـــومــا
والــعــراقي خــصــوصــا حـامـال رســالـة
تـدعــو الى احملـبـة ورفض الــعـنف بـكل
ـرأة الــتي عــانت انــواعه حــتـى عـلـى ا
مــاعـانـته بــسـبب تــلك احلـروب وسـفك
الـدماء والـرغـبة في مـواصـلة احلـياة 
ــسـرحـيـة من فــقـد عـاجلت مــاحتـمـله ا
افـكــار مع اعــطـائــهــا الـطــابع الــعـربي

والعراقي ) .
ـسرحـية يـقول ( خـطاب وعن خـطاب ا
سرحية يتم من خالل اللغة البصريه ا
ـــوســيـــقى ـــتــمـــثـــلـــة بـــاالضـــاءة وا ا

والــتــمــثـــيل لــلــوصــول الى الــتــاثــيــر
سـرحية طـلوب لـلمشـاهد وجتـربة ا ا
ه كــونـهــا تـنــبع من الــواقع الـذي مــؤ
نــعـيــشه وهي ادانــة لـكل شئ يــصـيب
سرحيـة هي عربون محبة االنسان وا

في حب العراق ) .
وعن الـصعـوبـات التي واجـهـها يـؤكد
ان ( الـصـعـوبـات مـوجـودة لـكن هـناك
مـصـاعب اسـتــطـعـنـا تـفــاديـهـا بـخـلق
سـرحـيـة تـعـامل بكل الـبـدائل وكـادر ا
محبة وتـبنى الفكـرة بحيث جتاوز كل
ـسـرحـيـة حتـمل عدة الـصـعـوبات  وا

صداقية رسائل تبحث عن الضمير وا
وان يـبــتــعـد عن كـل مـاهــو ســلـبي في
هذه احلـياة لـكن تبقى حلـظة االنـتظار

اصعب من النهاية ).. 
مسـرحية (انـا الاستـطيع تصـور الغد)
اعـداد واخــراج عـلي الـبـكـري  تـمـثـيل
نـور طالل هـادي . سـيـنـوغـرافـيـا كـرار
ــشــاطــر  ــوســيــقى فــادي ا كــاظم  ا
مـكــيـاج اســيل هـاني  ديــكـور ســجـاد
عادل ومصطفى لـطيف واحمد رشيد 
مـسـاعـد اخملـرج فـرح صـبـيح  االزيـاء
اسـراء عـبد احلـسـ . االشـراف الـعام

ي صارم داخل. االكاد

ك تـمــامـاً… كل شيء تــغـيّـر عــا
كـنت تعتقد أنه مـهم للغاية
ـــــــا ال يــــــــصــــــــبح ر

كذلك).
وأضــــــــــافـت
(كــــــــــــــــــــل
األشـــيـــاء
الـتي تُعدّ
مــــــــــــــــــن
األســاس
يّـات مـثل
الــــــــنـــــــوم
وتــــــــنـــــــاول
الــــــطــــــعــــــام
بـــــــــهــــــــــــدوء

تـــــــــصـــــــــبـح من
الكماليّات).

لديه فـرصة لـيقـول نحن نـؤيد احلب
ال الـكـراهـيـة).وأضـاف (كـانت حلـظة
حـــاســمــة وكـــان بــوســـعه أن يــقــول
ـتحـدة إننا للـعالم وليـس الواليات ا

أفضل من ذلك). 
وبعـد واقعـة تشارلـوتسـفيل بـيوم

قال تـرامب :إن حـركة (كـيه.كـيه.كيه)
. تمـقت كل شيء نعـتز به كـأمريـكي
لكن بالـنسبـة للي جاء هـذا الرد بعد

فوات األوان).
ويقـول لي (هـذا الفـيلم بـالـنسـبة لي
صرخة حتـذير... ال يـهمني مـا يقوله
النقاد أو أي شخص آخر. نحن على
اجلـانب الـصـائب من الـتـاريخ بـهـذا

الفيلم).
ثل الفيلم عودة للي إلى مهرجان و
كــان بـعــد غـيــاب اسـتــمـر 30 عـامـا.
وكـــــان آخــــر فـــــيـــــلـم عـــــرض له في
ــهــرجــان هــو (دو ذا رايت ثــيــنج) ا
الـــذي كــان يــنــافس عـــلى الــســعــفــة

الذهبية ولم يفز بها.

7.20
8.20
8.50
9.20

10.00

11.00
12.00

01.00

فطوركم علينا
زرق ورق
الفشافيش

مسلسل (ضد
مجهول)

فطوركم علينا أو
كرستة وعمل
بات اليف

مسلسل ليالي
اوجيني

كالم الناس أو
فوانيس


