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لـــتــقـــريـــر نــشـــر في صـــفــحـــة دائــرة
ـسرح في (فيسبوك) (الى السينما وا
ـفـردات الـتي حتـتـويـهـا الـكـثـيـر من ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـسارح في دائرة السـينما اقام قسم ا
ــسـرح ــســرح تــزامــنــا مع  ايــام ا وا
ي ورشـا تـدريـبـيـة مـتـخـصـصـة الـعـا
ـسرحـيـة ) كمـفصل تـهتم ( بـاالدارة ا
سرحي عموما والتي مهم في األداء ا
اتـخـذت مـن خـشـبـة مـسـرح الـرافـدين
مـكـانـا لهـا بـحـضـور اخملـرج ابـراهيم
حنون مـدير مـسرح الرافـدين و عضو
مـجــلس ادارة الـدائــرة مـثـال غـازي و
اخملــرج طالل هــادي و مـجــمــوعـة من
سرح تـخصصـ بادارة ا الفنـان ا
. وكـــان الــدكـــتـــور مـــثـــال غــازي أول
احملاضرين في الورشـة التي انطلقت
االحد واختتـمت امس الثالثاء والذي
ـسرح (االدارة هي قـال معـرفـا إدارة ا
فن جـمـاعي ال يكـتـمل اال بـوجـود عدد
من االشـخاص  وعـندمـا يـكون هـناك
عــدد مـا فالبــد أن يـخـضـع إلى قـيـادة
مــتــخــصــصــة بــذات اجملــال فـاالدارة
ــسـرحــيـة هـي فن حتـقــيق االهـداف ا
بـواسـطـة االخرين ) كـمـا تـطـرق وفـقا
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سرحية ) واثنى (على اقامة االدارة ا
مثل هـكذا ورش تثـقيـفية الـتي تعـتبر
مــحـاولـة جـادة لـلـرجــوع الى تـقـالـيـد

احملــاضــرين في الــورش الــتـدريــبــيـة
ــســرحــيــة ــتــخــصـــصــة بــاالدارة ا ا
فـتحـدث وفقـا لتـقـرير دائـرة السـينـما
سرح عن اهـمية اقـامة هكذا ورش وا
حتمل عـناوين مـسرحـية مـهمـة مثل (
ـــســـرحـــيـــة) قـــائال (اإلدارة االدارة ا
ـسرحـية تـقلـيـد مهم كـان متـعارف ا
عــلــيـه في عــقــود الــثـــمــانــيــنــيــات
سرح والتسـعينيـات وفي تاريخ ا
عـــمــــومـــاً ومـــثـل هـــكـــذا ورشـــات
ثل سـنـحاول من خاللـهـا الـعـوده 
هـذه االمـور االســاسـيـة ووضـعـهـا
في حـيــز الـتــنــفـيــذ بـعــد ان غـابت

لسنوات عدة ..
ــســرحــيـة لــيس بــالــعـمل االدارة ا
ـا جزء مـهم في الـعرض الهـ وا
ــســـرحي  وهي نـــقــطـــة انــطالق ا
سرح الى تـقاليد دائرة السـينمـا وا
مـــســـرحــــيـــة صــــحـــيـــحــــة يـــجب أن
نـستـثمـرها بـشكل جـيد). كـما حـاضر
في الــورشـة الــفــنــان الــكــاتب جــمـال

الشاطيء .

ـيـة في الـعزف ـدرسـة االكاد اهـمـها ا
عــلى الـة الـعــود حـيث اكـتــسب الـعـود

سمعة عالية في بغداد .
عاصرين? طرب ا { ومارايك با
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ـعـمـارية والـكـاتـبة الـعـراقـيـة توقع في الـ  31من الـشـهر ا
اجلاري كتـابها (شجـرة البمبر) الـصادر عن دار احلكمة
لـلـطـبـاعـة والـنـشـر وذلك في جـنـاح دار احلـكـمـة  ضـمن

فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب .2018
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الشـاعـرة السـعـودية شـاركت مع شـعراء من  16دولـة في
ـهـرجـان ايـام قـرطـاج الـشـعـرية فـعـالـيـات الـدورة االولى 

التي انطلقت في تونس.
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اجـسـتـير في كـلـيـة االعالم بجـامـعـة بغـداد تـلقى طـالب ا
ـعـنـونـة الـتـهـاني لـنــيـله شـهـادة اجملـسـتـيــر عن رسـالـته ا
(الــدعـــايــتــان الــروســـيــة واالمــريـــكــيــة في الـــصــفــحــات

االلكترونية ازاء االزمة السورية).
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ـناسبه زفـافه اخلميس الشاعـر السعـودي تلقى الـتهاني 
ــاضي في حــفل اقــيم فـي أحــد الــفــنـادق الــكــبــرى في ا
الــعـاصــمـة الــريـاض وسط حــضـور كــبـيــر من اهل الـفن

واإلعالم وعدد من الشخصيات واألمراء.
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رئـيس رابـطـة الــيـنـابـيـع الـعـراقـيــة اعـلن تـنـظــيم الـرابـطـة
وجـمـعيـة الـثـقافـة لـلجـمـيع حـفال موسـيـقـيا غـنـائيـا مـساء

الئكة في الكرادة. اليوم االربعاء في مقهى نازك ا
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تـعـود اإلعالمـيـة اللـبـنـانـيـة رزان مـغربي
إلـى الـــشــــاشــــة  في الــــثالثــــ من آذار
احلـــالي من خالل بـــرنـــامج يــحـــمل اسم
(اللعيب مع رزان ومهيب) ويشاركها في
الـتـقـد اإلعالمي الـريـاضي مـهـيب عـبـد
الـهــادي ويُـذاع عــبـر شــاشـة (ام بي سي

مصر).
البـرنامج يحـمل طابـعاً رياضـياً مـواكبةً
لــتــواجــد مــنـتــخب مــصــر في مــونــديـال
روسـيا 2018 حيـث تلـتـقي رزان بنـخـبة
من جنــوم الـكـرة لـلــحـديث عن حــيـاتـهم
اخلـاصة واألسـريـة وكـرة الـقـدم وتصف
رزان الــبــرنـــامج (بـــأنّه يــحـــمل خـــلــطــة
مـــخـــتـــلـــفــــة عن الـــبـــرامـج الـــتي ســـبق
ـوقع الاللــكـتـروني وقـدّمــتـهـا). واشــار ا
الـذي نشـر اخلـبـر (ان احلـلـقة األولى من
الــبـرنـامـج سـتـســتـضـيـف فـيـهــا مـغـربي
الالعـب رمــضــان صــبـــحي العب ســتــوك
سـيـتي اإلنـكلـيـزي وجنم مـنـتـخب مـصر

الوطني).
وعــلى صــعــيــد آخــر تــســتــعــد مــغــربي
لـلـعـودة إلى الـتـمثـيل مـن خالل مـسلـسل
رسـايل للـمـخرج إبـراهـيم فـخر وبـطـولة
. مي عز الدين وخالد سليم واحمد حا
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ـصريـة غادة عـادل أنها مـثلة ا كشـفت ا
لـن تــشــتــرك فـي الــســبــاق الـــرمــضــاني
القادم مـؤكدة (أن التـمثيل لـيس وظيفة
مـنـتـظـمــة كى تـعـمل بـهـا بـشـكل دوري)
مــشــيــرة فـي تــصــريح إلى (أن األعــمــال
التي عرضت عليها لم تكن على مستوى

تطلعاتها).ييالايى  
وكان آخر أعـمال عـادل مسلـسل عفاريت
عدلي عالم والـذي عـرض ضمـن السـباق
ـاضي وقام بـبطـولته عادل الرمـضاني ا

إمام.
ـــنـــتـــجـــة الى ذلك طــــرحت الـــشـــركــــة ا
ـصــري (رســايل) االعالن لــلــمــســلـسـل ا
الدعـائي األوّل له حيث ظـهرت فـيه فقط
مثلـة مي عز الدين وبدا عـليها مالمح ا
ـقـرر ان يـعـرض هذه االسـتـغـراب.ومن ا
ـقبل ويضمّ العـمل في موسم رمـضان ا
ـمـثــلـ ابـرزهم مــجـمـوعــة كـبـيــرة من ا
خـالـد سـلـيم  مـهـا أحـمـد أحـمـد سـعـيد
عبد الـغني عبـدالرحمن أبـوزهرة راندا
الـبـحــيـرى من تـألـيف مــحـمـد سـلـيـمـان

الك واخراج ابراهيم فخر. عبدا
على صـعيد اخـر بعد غـياب عن الـشاشة

تـعبّـر عن امالك وتـؤمن بقـدرك وجناحك. كمـا تنـتصر
صاعب. على كل ا
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كُن عاقالً مع الـشـريك وحتاشَ اجلـدال والـدخول في
نزاعات مهما كانت درجتها .
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ال تـتـرك الـشـؤون احلــيـاتـيـة تـؤثـر ســلـبـاً في وضـعك
الصحي وحاول التخفيف عن كاهلك .
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عمليـة بيع تتعثـر أو عملية شـراء حتتاج إلى مزيد من
ال وعليك اجملازفة . ا
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جتـنـب اخلـوف ألنك تـتـمـتع بـقـدرات إليـجـاد احلـلـول
وقد تضطر إلى طرق بعض األبواب.
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. تـنـطـلق بـعالقـة جـديدة  تـكـون خـطـواتك مـثمـرة جـداً
تغير مجرى حياتك.
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خـفف مـن تـنـاول الـقـهـوة وحــاول اإلكـثـار من تـنـاول
العصير الغني بالفيتام سي.
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حتـقق أربـاحًــا وتـقـدّمًـا ســريـعًـا بــادر الى الـتـحـرك 
. السريع واستغل الفرص والوقت الثم
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ـعنـويات وتـنفـرج أساريـرك. واجه السـلبـيّات تـرتفع ا
باإليجابيات لتتفادى التحدّيات.
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ــسـاعي  إذا كـنـت عـلى خالف مـع احلـبــيب تـكــثـر ا
والنيات اإليجابية جلمع شملكما.
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شي تنشط الـقلب شرط عدم الوصول الهرولـة بعد ا
إلى اإلرهاق.رقم احلظ.2
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ـاضي تـعقّـد لك األمـور فكن  تسـتـعـيد قـضـايا من ا
حذراً ألن اجلو يحمل لوماً وشكوى .
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

وشــطب احلــرف اكـــثــر من مــرة

ـطـلـوبـة لـتـحـصل عـلـى الـكـلـمـة ا

(مدينة فلسطينية):

جنوب افريقيا- جزر الكناري –

قـــنــاة الـــســـويس  –غـــيـــنـــيــا –

الطـفيـليات  –غابـات موسـمية –

الريا  –الـكـونـغو  –سـومـطرة ا

ضيق  – –التضاريس  –ا

صـحـراء الـنـفـود  –فـوسـفـات –

الكبرى  –خط االستواء.

UNO ≈ ‚U²A¹ UMŠ …bM  ÃË“
ÊU e «–  oA œ

اعـرب اخملــرج الــسـوري نــاجي طــعــمـة عن إشــتــيـاقه
ـوجودة حالياً في مثـلة السوريـة كندة حنا ا لزوجته ا
أبـو ظـبي لــتـصـويــر مـشـاهــدهـا في مـســلـسل هـارون
الرشيد لـلكاتب عـثمان جحـا واخملرج عبـد الباري أبو

اخلير.
وجاء ذلك من خالل كتابته عبر صفحته اخلاصة على
أحد مواقع التواصل اإلجتماعي متوجهاً حلنا بالقول
(ارجعيلي .. كـتير بـايخة الـعيشـة بالكي .. ويلعن أبو

السفر).
ـوسم ـقـرر عـرضه في ا ـسـلــسل ا وتـؤدي حـنـا في ا
ـقـبل شـخـصـية الـعـبـاسـيـة أخت هارون الرمـضـاني ا
ــمــثل الــســوري قــصي الــرشــيــد الـذي يــؤدي دوره ا

خولي.
ويشـارك في بطـولته إلـى جانب حـنا وخـولي عدد من
مـثلـ بيـنهم عـابد فـهد عـبد احملـسن النـمر حـبيب ا

غلّوم كاريس بشار ور غزالي.

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
فــاجــأت جنــمــة تـلــيــفــزيــون الـواقع
الشـهـيرة ?كايـلي جـيـنر ?محـبيـها
بــنـــشــرهـــا صـــورة لــهـــا عـــلى أحــد
صفحاتـها اخلاصـة على أحد مواقع
الـتواصل االجـتـمـاعي حـيث ظـهرت
مشـوق وذلك بالرغم من بجسـدها ا
اجنـابـهـا طــفـلـتـهـا األولى سـتـرومي
ـاضي مع صـديـقـهـا الـنجم الـشـهر ا
ترافـيس سكوت. إال أنـها اسـتعادت

رشاقتها بسرعة مذهلة. 
كـيـلي جـيـنـر الـبـالـغـة من الـعـمر 20
عـامــاً تـلـقت تــعـلـيـقــات واعـجـابـات
هـــائــلـــة من اجلـــمــهـــور وحــصــدت
الـصـورة أكثـر من  6ملـيـون اعـجاب

خالل  11ساعة فقط .
مثل التركي اوزجان الى ذلك تلقى ا
دنـيــز عـرضـا سـخـيــاً لـيـكـون وجـهـا

اعالنـيـا
هـــــــــــــو
وزوج
تــــــــــــــه
فـــايـــزة
أطــاقــان
احلــــــامل

بـــــشــــهـــــرهــــا
الـسابع ولـكـنه رفض الـفـكـرة قائال:
(ابــني لـيس وســيـلــة لـلــمـال) .وكـان
اوزجـان قـد عـقـد قـرانه مـنـذ اسـبـوع
عـلى حــبـيـته احلـامل مــنه بـشـهـرهـا

السابع في حفل عائلي بسيط.
من جـهـة أخـرى أنـفق اوزجـان الـذي
اشـتــهـر بـدور  جــهـاد  في مــسـلـسل
لـعـبـة القـدر مـبـلغ سـبـعـ الف لـيرة
تــركـيــة اي مـا يــعـادل  17الف دوالر

ثمنا لتجهيز غرفة مولوده االول.
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ـوســيـقـى الـعــراقـيــة بـتــعـدد تــمـتــاز ا
ـوسـيـقـيــة وااليـقـاعـات الـتي االلــوان ا
تــعـد اســاســيـة ومــهــمـة في نــظــريـات
ـوسيـقى الـشرقـية والـتي اليـستـخدم ا
منـها اال القـليل في اغـانينـا ومؤلفـاتنا

وسيقية . ا
وبهـدف تسـليط
الـــــضـــــوءعــــلى
ــوســـيــقى في ا
الـعــراق كـونـهـا
جـزءا مـهمـا من
تــراثه  حــاورت

( الــــــــــــزمـــــــــــان )

ــوســيــقي ســعــد الــبــاحث والـــنــاقــد ا
العاني .

ــوســـيــقـــيــة { اوال حــدثـــنــا عـن بــدايـــاتك ا
وتاثرك?

- مـنــذ طــفـولــتي الــتي قــضـيــتــهـا في
مــديـــنــة الــنـــاصــريــة والنــنـي تــربــيت
وترعرت في بيت كله ادب وفن ووالدي
رحوم من رواد الصـحافة كـذلك اخي ا
ــمـثل وجــدي الــعــاني وهـذا الـفــنــان ا
ــنــزل اثـر بـي جـدا واعــد لي ارضــيـة ا
ـدرسة حيث فنيـة  كذلك دخولي الى ا
كـنت اذهب صـباح كـل يوم مـشـيـا على
االقـدام و امـر فـي الـطـريق عـلى مـحـال
جتـاريـة ومـقـاهي واسـتـمع الى صـوت
ــــــذيـــــاع وهـــــو يـــــبـث اغـــــاني ا
صـبـاحـيـة الـتي كـانت تـوقد
في نــــفــــسي احلــــمــــاســـة
والتفـاؤل قبيل وصولي
ــدرســة  عـنــدمـا الى ا
افـــكـــر االن اســـتـــرجع
ذاكــرتي وكـيـف كـانت
الــدراســة والـتــعــلـيم
وكــــــيف كــــــافــــــحت
واجــتـهــدت التــعـلم
واتــســلح بــالــعــلم

عرفة . وا
{ حـــــدثــــــنـــــا عن
ــرحـلــة الـثــانـيـة ا
من حياتك وانت
طالب في معهد
الفنون اجلميلة

ببغداد?
- فــــــــــــــــــــــي
ســبـعــيــنـات
الـــــــــــقــــــــــرن
ــــــــــــــاضـي ا
دخــــــــلـت الى
معـهـد الفـنون
اجلـــــمــــــيـــــلـــــة
وانضممت وانا
طـــــــــــــــــالــب الـى
الـعـديـد مـن الـفـرق الـفـنـيـة والـغـنـائـية
مـنــهـا فــرقـة جــمـاعــة الـنــهـار اجلــديـد

التابعة لدار االذاعـة والتلفزيون والتي
كان يشرف علـيها الفنـان الكبير فاروق
هالل ومـعي الـعـديد من الـفـنـانـ مثال
ـلـحن الـبـاحـث االن حـيـدر ال حـيـدر وا
كـر هــمـيم والــفـنــانـة فــريـدة  وبــعـد
ـــعـــهـــد قـــررت اكـــمــال تـــخـــرجي فـي ا
يـة الفنون اجلـميلة دراستي الى اكاد
واسـتـمـررت لـغـايـة الـعـام  1994حيث
ــوسـيـقى ــهـام رئـاســة قـسم ا كــلـفت 
واالنـشــاد لـغـايـة عـام 2006 بـعـد هـذه
ـرحـلـة احـلت عـلى الـتـقـاعـد وتـفرغت ا
ـوســيــقي عــبـر الى الــنـقــد والــبــحث ا
ـســمــوعـة وسـائـل االعالم اخملـتــلــفــة ا
ــرئـيـة بــاالضـافـة الى كــوني حـالـيـا وا
عــضـو الــلــجـنــة الــوطـنــيــة الـعــراقــيـة
ـركـزي لــلـمـوسـيـقى وعــضـو اجملـلس ا

وسيقي العراقي . جلمعية ا
وسيقى ? { كيف نتعرف على انواع ا

- يـــقـــسم الـــعـــراق الى ثالث مـــنـــاطق
ـوسيقى العراقية للتعرف على انواع ا

وهي اجلنوب والوسط والشمال .
{ واذا اردنــا ان نــتــعــرف عـــلى مــوســيــقى

اجلنوب ?
ـيـزة - لـنـاخـذ الـبـصـرة فــسـنـجـدهـا 
باغانيهـا وايقاعاتهـا التي اثرت بشكل
ملحـوظ على موسـيقى اخللـيج العربي
وهناك لـون من اهم االلوان وهـو اللون

الـريــفي حــيث لــريف الــعـراق اهــمــيـة
ة كـبرى عـلى االغـاني العـراقـية الـقـد

عاصرة . وا
{ واذا انتقلنا الى شمال العراق ?

ـوسـيـقى -في شــمـال الـعـراق هــنـاك ا
ـــقــام الـــكـــرديــة مـــنــهـــا الــدبـــكــات وا
الـــكــركــوكــــــــلي واســـلــوب الــتـــرتــيل
اللـحني والـروح التي يـجسـدها الـلون
اجلــــبـلي وهــو لـون اخــر من الـوان
ــتــعــدد االلــوان  واذا عــراقــنــا ا
انتقلنـا الى الوسط فانه يتمثل
ــوصل فــلـهـا بــبـغــداد .امـا ا
نكـهتـها اخلاصـة وتشـتهر
ـقـامات ـوصل بقـراء ا ا
ـوسيـقـي ومن اهم ا
هــــو مال عــــثــــمــــان
ــــوصـــلي.  امـــا ا
في بغـداد هناك
مــــــــــــــــــــدارس
مــوســيــقــيــة
وغــنــائــيــة
مــتــعــددة

وزير الـثقافة العراقي تـماثل للشفاء
مـن وعــكــة صــحــيــة الــزمــته فــراش
اضي. وقد تلقى العـافية االسبوع ا
امنيات االوساط الثقافية واالعالمية

انية بالصحة والسالمة. والبر

bOF² ð dMOł

UN² Uý—

كايلي جينر

Issue 5998 Wednesday 28/3/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5998 االربعاء 10 من رجب 1439 هـ 28 من اذار (مارس) 2018م

ـة ليست عنـون (العو البـاحث االردني وقع االحد كتـابه ا
ة.. ما الـعمل?) في مقر قدراً.. في مـواجهة حتديـات العو

رابطة الكتاب األردني في عمان.

الـتـدريـسي في كـلـيـة االعـالم بـجـامـعـة بـغـداد شـارك في
نـدوة (صـنـاعـة االعالم واخلـطـاب الــثـقـافي)الـتي اقـامـهـا
احتـاد االدبـاء والــكـتـاب الــعـراقــيـ بـالــتـعـاون مع هــيـئـة
ـنـاسـبـة اخـتـيـار بـغـداد عـاصـمـة االعالم واالتـصـاالت  

ـطربـ يبحـثون عن الـشهرةلالعالم العربي. - اغلب ا
ال ولن يـرقى مـنهم اال الـقلـيل واما وا
عن اصـواتـهم هـنـالك اصـوات جـمـيـلـة
ــغـني في لــكن مــايـهــمـني هــو ابـداع ا
االداء واسـلـوبه الـراقي في تـقـد لون
اخر من الوان عـراقنا اجلـميل. بقي ان
نذكر السيرة الذاتية للباحث سعد عبد
الـغفـار الـعانـي  والتي تـشـير الى انه
من مواليد 1956 حاصل على دبلوم
ـوسـيـقـيـة وعـضـو قـسم الـفـنـون ا
فــرقــة الــنــهــار وعــضــو نــقــابــة
الفنان الـعراقي  مدرس في
معهد الفنـون اجلميلة ورئيس
ـوسـيـقى واالنـشاد في قـسم ا
ـعـهـد  قـام بـاعـداد الـكـثـير ا
ـــوســيـــقـــيــة ـــنـــاهج ا من ا
ـقررة لـدى وزارة الـتـربـية ا
ـوسيـقة وعـضو الـشـعبـة ا
في نقابـة الفنـان وعضو
اللجـنة الوطـنية الـعراقية
لــــلــــمـــوســــيــــقى لــــثالث

دورات.
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ــسـرح االصـيـلــة وكـيـفـيــة احـيـاءهـا ا
واحملافظة عليها) .

امـــا اخملــرج طالل هـــادي و هــو أحــد


