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ـصري كر عبـد العزيز مثل ا حتدث ا
ـمثـلة عن جتربـته التـمـثيـليـة األولى مع ا
الـتـونـسيـة هـنـد صـبـري في فـيـلم الـفـيل

األزرق فقال:
ـرة األولى مع (عـلى الــرغم من إن دي ا
هند إال إن في كـيميـا غريبة ظـهرت على
الشـاشة) مـعبـراً عن سعـادته الشـديدة
بـالـوقـوف أمــام صـبـري الــتي وصـفـهـا

(بـاجلدعة).
ـصرية مثـلة ا وعن تكرار الـتعـاون مع ا
نــيــلـــلي كــر فـي الــفــيــلم أشــار عــبــد
الـعــزيـز الى (أن نــيــلـلي لــهـا حــجـمــهـا
واخملـرج مــروان حـامـد عـرف يـجــمـعـنـا
وأنـا بــحب مـروان حــامـد اإلنـســان قـبل
اخملرج فهو إنـسان مبـدع ومخلص في

شغله). 
كما أكـد عبد العـزيز أن دوره في اجلزء
الــثــاني مـن الــفــيــلـم أصــعب من اجلــزء
األول نظـراً لـتـفـاصيل الـشـخـصـية
واألحـداث التـي وضـعـها
اخملـــــــرج مـــــــروان
ـؤلف حـامــد وا
أحمد مراد.
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يـماس شارك وسـيقي الـسوري رئيس نـادي دوحة ا ا
مع فرقـته في احلفل اخلـتامي لـفعالـيات مـعرض (على

العتيق) بقصر الزهراوي بحمص.

sŽ Àb×²¹ ÊUš

t²OÐËeŽ V³Ý ـوسـيقـيـة تنـظـيم وقفـات غـنائـية ا
مـــوســيــقــيــة فـي االمــاكن الــعــامــة
وساحات بغداد  إلسـتعادة تألقها
مسـاء واستـقطـاب العـوائل احملبة
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وسـيقى.. نستعيد حتت شعار (با
ارث اجلــمــال الـــبــغــدادي ونــغــني
{  نــيــودلـهي  – وكــاالت - كـشفلـلمـستـقـبل) تواصل دائـرة الفـنون

ي ســلــمــان خـان عن الــنـجـم الـعــا
ســــبب عــــدم زواجه لـــغــــايـــة اآلن
ــازحــة إلحـدى واشــار بـطــريــقـة 
الـوسـائل االعالمـيـة (أنه لـم تـتـقدم

أي أمــــــــــــــرأة
لــــطـــــلب يــــده
والــزواج مـنه)
مــوضــحــا(حـتى
اآلن لـم أتـــــــــزوج
ــا بـســبب أنـني ر
ال أعــــــــــرف كــــــــــيف
أحــضــر عــشــاء عــلى
ضوء الشموع حيث ال
أســـــتــــــطـــــيع األكـل في
الـــظالم ولــــكن ألكـــون
صـــريـــحًــا أنـــا أشـــعــر
بـاحلــزن قـلـيال ألن ذلك

لم يحصـل بعد). ويـستعد
سـلـمان خـان حـاليـا لـتصـوير
اجلزء الثالث من فيلمه الشهير
بـــاسم (بـــابــدنك 3). وذلك بـــعــد

جناح فيلمه األخير بهارات.

حيث ستضغط تبدأ نهـارك بداية هادئة حتى الظهيرة
األعمال عليك .
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ـلل والــكـآبـة من هـذا الـيــوم الـذي تـكـثـر به تــشـعـر بـا
األحداث السيئة.
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جتد نفسك ب أوراقك تائها ماذا تفعل بسبب ضغط
العمل.
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تــواجه مــشــاكـل وبــخــاصــة في مــضـــمــار عالقــاتك
الشخصية.يوم السعد االربعاء.
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ــال في فـتـرة مــا بـعـد الــظـهـر قـد يــصـلك مــبـلغ من ا
تردي . يحسن وضعك ا
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ال جتد اإلستقرار في عالقتك احلالية .عليك ان تكون
واقعياً.رقم احلظ 2.
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يـوم لـطـيف  فـالـضـغـوط قـد ذهـبت وتـشـعـر بـالـراحة
.رقم احلظ 23.
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ــرعـــلى خــيــر وأن ال حــاول أن جتــعـل هــذا الــيـــوم 
تخضع ألية استفزازات.
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تــعـالج أعــمــالك بــكل هـدوء. و الــنــجـاح ســيــكـون من
نصيبك إن شاء الله.
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صارح من حتب بـحقيقة مشـاعرك و ال تتردد قبل أن
يضيع هذا احلب.
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يوم جـيـد التخـاذ مـبـادرة من ناحـيـة الـعمل أو الـقـيام
بالبيع والشراء.
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ادية أبتعـد اليوم عن أي قرار يـتعلق بـاإلستثـمارات ا
فاحلظ ال يدعمك.
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اكـتب مـعـاني ومـرادفـات الـكـلـمـات وفق
االرقـام الــتي تــتـصل بــبــعـضــهـا بــاخـر
حـرف لــكل كـلــمـة وفق االرقــام حتـصل

طلوبة: على الكلمة ا
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10-21= عـــمــلـت عـــلى ارضـــاع احــد
االنبياء

21-25= من انواع السمك
25-33= سياسي عربي
33-36= معركة اسالمية

36-47 = صحابي حمل لقب ابو بكر
47-50 = طيبات

50-57= ماركة سيارات
57-63 = مادة علمية
63-67 = جتويد

67-72 = مدينة اسبانية

الـشـاعــر االردني شـارك في أمـسـيـة شــعـريـة لـلـشـعـر
ـكـتـبـة الـوطـنـية ـاضي فـي ا الـنـبـطي اقـيـمت الـسـبت ا

هرجان جرش . ضمن الفعاليات الثقافية 

ــصــريــة تـــلــقت تــعــازي االوســاط الــفــنــيــة ــمــثــلــة ا ا
ـاضي صـريـة لـوفـاة والـدتـهـا االربـعـاء ا واالعـالمـيـة ا
ـــرض  ســائـــلــ الـــله تـــعــالى ان بـــعــد صـــراع مع ا

يسكنها فسيح جناته.

اخلـبـيـر الـقـانـوني الـعـراقي صـدر لـه في بـغـداد كـتاب
جـديــد بـعــنــوان (بـغــداد في تــراثـهــا من بــنـائــهـا زمن
ـلـكي) ويوثق ـنـصـور وحتـى نهـايـة الـعهـد ا اخلـلـيـفة ا
ـــا فـــيــهـــا احـــتاللـــهـــا من هـــوالكــو ـــديــنـــة  حـــيـــاة ا

واجلالئري وغيرهما.

الكـاتب الدرامي والسـينارست الـعراقي استـقبله نائب
رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بــشـيــر حـداد واشــاد بـابـداعه

ان للمبدع العراقي كافة. واكد دعم البر
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الــكـاتب والــصــحــفي الـعــراقي صــدر له كــتــاب (عـلى
شــواطـىء الــذاكــرة) وهــو الــكــتــاب 13 في تــســلــسل

مؤلفاته منذ العام 1974.

كلوي غرايس موريتز

على تصديقه وهو بأن احلب واأللم
أمـــران مـــتالزمـــان. ونـــادراً مــا تـــتم
وضوع رغم انـتشاره مناقـشة هـذا ا
الـواسع فال حـدود عمـريـة أو عـرقـية
ـنزلـي الذي أو اقـتـصـاديـة لـلـعنـف ا
ــثل مـصــدر قـلـق جتب مـعــاجلـته
ويــهــدف فـيــلم حــكــايــة سـوداء  إلى
تــعــريــة هــذه الــقـضــيــة احلــســاسـة

واخلوض في خباياها).
يصور الـفيلم يـوماً في حيـاة شاب
يبـدو وأنهـما يعـيشـان حيـاة زوجية
مـثـاليـة. يـدور بـيـنهـمـا نـقـاش عادي
نـزل سرعـان ما يـتحول بسـيط في ا
إلى خالف وعـندهـا يبـدو جـليـاً بأن
الزوج يعاني من مـشاكل خطيرة في
ضـــبط الـــنـــفس والـــســيـــطـــرة عــلى
شاهد التالية تكشف الغضب. لكن ا
ـــأســـاة وتـــصـــور بـــدقـــة رعب عـن ا
ـنــزلي. وأضـافت الـعــنف الــزوجي ا
زيـنــوفـار قـائـلــة وفـقـا لـبـيــان تـلـقـته
(الـزمــان )امس (يـحــقق هـذا الــفـيـلم
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تعود الفنانة الهندية زينوفار فاطمة
مـن جـــديـــد بـــعـــد غـــيـــاب إلى عـــالم
اإلخـراج بــفـيـلـمـهــا اجلـديـد من فـئـة
الـــتـــشـــويق واإلثـــارة الـــذي يــحـــمل
عنوان (حكايـة سوداء) إذ استضاف
فــــنــــدق مــــاريــــوت اجلــــداف بــــدبي
الـعــرض االفـتـتــاحي الـرســمي لـهـذا
الفيـلم القصيـر الهادف إلى الـتوعية
بواقع الـعـنف األسري الـذي يـعد من
رض واإلعـاقة والوفاة أهم أسباب ا

بكرة لدى النساء. ا
وقـالت زينـوفـار في هـذا اخلـصوص
(يـعـدّ الـعـنف األسـري قـضـيـة مـلـحة
وواقعاً شـنيعـاً لم يؤخذ عـلى محمل
اجلــــد حلــــد اآلن. فـال تــــزال نــــظـــرة
سـألة عـلى أنها الغـالبـية إلى هـذه ا
مجرد مـشاكل عائـلية يـجب أن تبقى
سـراً بـ الـزوجـ في حـ أن هذا
ليـس إال حتريـفـاً للـواقع خـاصةً مع
الـقــول الـشـائـع الـذي جتـبــرالـنـسـاء

واحــــدة قــــد يــــؤدي إلى تــــصــــاعــــد
ـستـويات أكـثر اإلساءة وتـكرارهـا 
شدة وال بـد أن يكـون هدفـنا األسمى
بـنـاء عالقــة زوجـيـة صـحـيّـة مـبـنـيـة

حلـمي في إثراء الـنقـاش العـام حول
الــــعـــــنـف األســــري الـــــذي ال يـــــجب
الـــتـــغــــاضي عــــنه بـــســــهـــولـــة ألن
ــرة الــتــســـاهل في هــذا األمــر ولــو 

رأة ألن على االحـترام بـ الرجل وا
الــزواج أســاس بـــنــاء األســرة الــتي
تـــمــــثل بــــدورهــــا حـــجــــر األســـاس
لــلـمــجـتــمع. ويـســعـدني أن أســتـغل
شغـفي بصـناعة األفالم لـإلسهام في
لـحة ثل هـذه الـقضـيـة ا الـتوعـيـة 
وتــعـــزيــز مـــشـــاعــر الـــتــعـــاطف مع
الـضحـايـا دون أن نـنسى مـحـاسـبة

عتدين على ما تقترفه أيديهم). ا
وتــعــتـمــد زيــنـوفــار عــلى شــركـتــهـا
اخلـاصـة ’زين بـرودكــشـنـز ‘إلنـتـاج
أفالم قــصـيــرة حتـمـل رسـائل هــامـة
على الـصعـيد االجـتمـاعي. وقد القى
الفيلم األول الذي أخرجته (ذا بريل)
االعجاب في جميع األوساط وساهم
بتـنبـيه األهالي حـول مسـألة الـتنـمر
. كـمـا تلـعب زيـنـوفار عـبر اإلنـتـرنت
في غـالب األحيـان دوراً تـمـثيـلـياً في
األفالم التي تقوم بإخراجها لتضمن
تنفـيذ رؤيـتها اإلخـراجيـة على أكمل

وجه.

اضي الـتـراثـيـة مـسـاء االربـعـاء ا
في سـاحـتي كـهـرمـانـة والـفـتح في
الـــرصـــافــــة لـــتـــــشـــهـــد تــــفـــاعال
ـارة وهم جــمـاهـيـريـا كـبـيـرا من ا
يشجـعون اخلطـوة االيجابـية لتلك
الـنـشـاطـات ويـرافـقـون الـفـرقـة في

الغناء.
وتــكـــونت الــفــرقــة من مــجــمــوعــة
ــؤازرة عــازفــ ومــغــنــ جــاءوا 
ـشـروع تـطـوعـيـا ومـبـادرين دون ا
مـقابل مـادي سوى مـحـبة الـعراق
اضـافة الى الـعازفـ الـعامـل في
الــــدائــــرة وهـم : غــــادة واصف و
ســـيـف ســعـــد والـــعـــازفــ ســـيف
الدليـمي احمد السـنباطي حس
الـسـمـاوي ومـحمـد عـبـدالـلـطـيف
يـرافــقــهم في االعــداد والـتــنــسـيق

حس قيس.
وكــانت الـوقــفـة الــغــنـائــيـة االولى
لـفــرقـة الــدائـرة ضــمن مـشــروعـهـا

تنبي. هذا في شارع ا
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الـروائي االردني احـتـفى به مــخـتـبـر الـسـرديـات األردني
ـــشـــاركــة جالل ضـــمن بـــرنــامـــجه (ســـيـــرة ســارد)  
عماد الضمور خلدون امنيعم هشام القواسمة. برجس

بغداد
vHDB  rÝU

دائما أتعرض للمساءلة عن معنى او مـضام رسوماتي خاصة تلك التي تتجاوز
ـقروء ودائـما احتـار في اإلجابة ذلك ألن فيهـا االشكال حـدود البـيان الواضح وا
ـا تـلـدهـا حلـظات ـقـروءة وإ رسـوماتـي ال تولـد من األفـكـار الـواعـيـة الـفـصـيحـة ا
غوص اضطـراري مفاجىء في ركـام أوحال ذهنـية ملـتصقـة في قاع بحـار هائجة
من سـنـ أجـيـال مـوروثـة تـاريـخــيـا وبـشـريـا ال أبـواب لـهـا وال مـنـافـذ سـوى هـذه
وهذا ال يحمله االصحاب اللحظات التي يتجرأ فيها فنان تشكيلي االقتراب منها 
ـا يـعـتبـر هـروبـا في وضح الـنـهار او ـعـارف عـلى مـحمل اجلـد وإ واالصدقـاء وا
ــدرسـة الـذهــنـيــة لـلـفن حتت الـشــمس  لـكن واقـع األمـر أنه جـوهــر ومـضــمـون ا
ـخر خاللـها بـزورقـنا الـصغـير ,وفيـها أطـراف متـطرفـة من تلك التـشكـيلـي التي 
األعماق ألننا في واقع األمر نخشى ان يـأخذنا التيار لألعمـاق السحيقة وال نعود

إال بعد أن نفقد عقولنا او حياتنا!.
تعبة . ومثال هذا األمر كتب لي صديق بعد ان أعياه السؤال واإلجابات ا

اذا ال تقول ما يفهم? عروف )  قال صديقي : سألوا ابا تمام ( الشاعـر العربي ا
اذا ال تفهمون ما يقال ?  وكان رد الشاعر : و

غير ان األمر مع التشكيل والرسم احلداثي شيء آخر الن األمر ال يتعلق اطالقا
كـنـني الـقول إنه ا يـرتـبط بـقـوة باإلحـسـاس والـشـعور ,و ـعـرفـة وإ بالـفـهم او ا
ــوت أي بــالــوجـود كـاحلب ,أواجلــنس له جــذور غــائــرة وعــمــيــقــة في احلــيــاة وا
اإلنسـاني- الـبشـري ذلك الن هـذه أصول اعـتـباريـة أسـاسيـة في الـتشـكـيل وعلى
ــا رقــيـا او وهــذا ال يــحــتــاج إلى شــرح فــكــري وا األخص الــرسم ااحلــداثــوي 
شاعر ,وهو ال يحتاج إلى كلمات تقال او تسمع انغماسا ذهنيا في اإلحساس وا

ا إلى توهان ذهني صافي جارف حد االختناق . وال إلى أفكار وخطط وإ
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{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت -
تــتــمــتع الــنــجــمــة كــلــوي غــرايس
مـوريـتـز اآلن باحلـمـايـة الكـامـلة -
عـلى األقل من الناحـية القـانونية -
مـن رجل ضــبــطــته الــشــرطــة وهــو
يــقــفـز فــوق سـيــاج مــنـزلــهـا. ووقع
الــــرجل عــــلى تــــعــــهـــد والــــذي من
ــوجــبه أن يـبــعــد الـرجل ــفــتـرض  ا
دة 3 سنوات.يحمي أمر التقييد عنها 
كـلوي وشقـيقيهـا وأختهـا وأمها حيث ال
ـكن لـلرجل االتـصـال - مبـاشر أو غـير
مـباشـر - بأي مـنهم. وقـد  إلقـاء القبض
ـمـثــلـة في لـوس عــلى الـرجل خــارج مـنــزل ا

أجنـلوس مرت بعد أن تسلق البوابة اخلاصة
وبــدأ في ضــرب الـنــوافـذ واألبــواب في مـحــاولـة

للوصول إلى مكان السكن.
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فـقد لـلـمـوسـيـقى والـغـنـاء االصـيل
ــوســيــقــيـة عــزفـــــــــــت الــفــرقــة ا
ـايـسـتــرو عـلي خـصـاف بـقـيــادة ا
ــقـــطــوعــات واالغــاني مـــخــتــلف ا
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تــــعـــرض مـــســــاء الـــيـــوم
االثـنـ عـلى خـشبـة مـسـرح الـرافدين
بـبــغـداد مــسـرحــيـة كــونـتـرول
عهد الفنون اجلميلة  –بغداد
وبالتـعاون مع دائرة السـينما
ـسـرح تالـيف حـسـ امـير وا
اخراج مرتضى صادق تمثيل
ثـرية هـاشم  شمـوس منـير 
مـــرتـــضى صـــادق  حـــســـ
امير  سجـاد السعدي وعلي

 . حس
ـسـرحـيـة قـال اخملـرج وعن ا
ـسـرحـيـة عـرض لالنـسان (ا
الــذي ســيـصــبح آلــة تــنــفـذ
مــايــطــلـب مــنــهــا من خالل
ـمـثل فــزاعـات يـظـهـر بـهـا ا
شـخــصـيــة ضـعــيـفـة فــيـتم
ــكــان تـــغــيــيــر الـــزمــان وا
بـــعــــدهــــا يــــصـــبـح الـــذي
يــــقــــودهـم مــــتــــســـــلــــطــــا
ودكـــــتـــــاتـــــورا) واضــــاف
ـــســــرحـــيـــة تــــتـــنـــاول (ا
اخلوف االنساني وكـيفية
تـفاعل االنـسـان مع خوفه
ـــــــــواجــــــــــهه من خـالل ا

لـلــوصــول الى امـتــيــازات بـدون وجه
حق ). 

مثلة سرحية قالت ا وعن دورها في ا
ــســرحــيــة ثــريــا هــاشـم ( دوري في ا
امـــراة عـــراقــيـــة تـــوصل الى الـــنــاس
رســالـة مــفــادهـا يــكــفي اخلـوف والى
متى نبقى هكذا وهي ايضا دعوة الى
االصالح وبــدا حـيــاة جــديــدة كــبـاقي

حبة وسالم. شعوب العالم 
ــمـــثل عــلـي حــســ وعن دوره قـــال ا
(العمل يثقف ويعـرف باهمية االنتقاء
واالخـتــيـار لـهــذا الـنص والــفـكـرة في
هذا الزمن الصـعب ونحن كفريق عمل
ـرحـلــة مـهـمـة مـسـرحي واحــد نـؤرخ 
تنـتمي لهذه الـتجربـة فقررنـا التعاون
ه كونه يـعلن عن اجلاد من اجـل تقـد
مــــــوقـف فــــــكــــــري واخـالقي وعـن كل
مـايــدور حـولــنـا وهــو لـون جــديـد في
ــسـرح الــعـراقي من خالل تـفــاصـيل ا
تـنـوع االيـقـاع واحلـوار واجلـراة دون

مغالطات ) .
ـسـرحـيـة ـشـرف الـعــام عـلى ا وقـال ا
ـســرحـيـة مـاجــد الـعـمــشـاني ( نص ا
ـــتــاز بـــصـــوت واحـــد ثم يـــتـــحــول

ــكــونـات صــوتــيــة من خالل الــبــنـاء
نافي الدرامي وفكرتها تبحث عن ا
واخلــســارات بـــحــثــا عن احلــريــة
واالحـالم الـــتي تــــاجـــلـت عـــبـــر
خــســـارات وذكــريـــات حتــاكي
ــــــــؤلـم مـن خالل الـــــــــواقـع ا
احـقيـة االنـسان ان يـتـنفس
نـقاء انـسـانيـته الـتي حرم
مـنــهـا). واضـاف (اخملـرج
له القـدرة عـلى بنـاء عمل
مسـرحي رصـ وملـتزم
بـــقــضــــايــا انـــســانــيــة
ويـــــــهــــــــتـم دائــــــــمـــــــا
ـشـكالت الــتي تـهم بــا
ـــواطن عـــلى كـــافـــة ا
االصـــعـــدة من خالل
قـراءة الـواقع كـاداة
ـــرحــــلـــة لــــهــــذه ا
والـبـنـاء الدرامي
للشـخصيات من
خـالل قـــــــــــراءة
وقائع مستجدة
مـن احلـــــــيـــــــاة

اليومية ) .

غناء وموسيقى
في ساحة
كهرمانة

ÍdÐU'« ÊËbFÝ

مـراسل (الــزمـان) في مـحــافـظـة
النـجف تمـاثل للشـفاء من عمـلية
جـراحيـة اجـريت لشـريـان رئيس
في قـدمه حتت رعـايـة طـبـيب في
مـسـتـشـفى الـصدر فـي النـجف

وتلقى تهاني زمالئه واصدقائه.


