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eOL²∫ مسرحية (العازف) حتصد التميز في مهرجان مسرح الشارع  qLŽ

{ نيو دلهي  –وكاالت - أعلنت النجمة
الـهـنـديـة شـرادا كـابـور( أنـهـا سـتـعـتزل
العمل السيـنمائي بشكل مـؤقت و تبتعد
لــفــتــرة) وهــو الــقــرار الــذي مــهــدت له
سابـقاً بـإشارتـها (إلى الـتعب اجلـسدي

والنفسي الذي تعانيه).
وقالت كـابـور في مـقـابـلة لـهـا( كـان هذا
العام مـرهقًـا جسـديًا بالـنسـبة لي  وقد
قـدمت هــذا الـعــام ثالثـة أفالم مــتـتــالـيـة
وســــيـــصــــدر راقص الـــشــــارع الـــعـــام

قبل).  ا
توقع أن يصدر وفي السياق ذاته من ا
ساهـو في  30آب  أمـا فـيـلـمـهـا (جان
جـــور) فـــيــــصـــدر في الــــســـــــادس من
أيلول. وأضافت (ان التـرويج لساهو قد
بدأ اآلن وأنـا سعـيدة للـغايـة وهذا شيء
رائع أن ســاهـــوهــو أول فـــيــلم مـــتــعــدد

اللغات).

الـعــام الــتــونــســيـة غــالــيــة بــنـعــلي
والـسوري مـجـد القـاسم والـلـبنـانـية
ـــصــري مــدحت تـــانــيــا قـــســيس وا
ــهـرجـان صـالـح. وفي أولى لـيــالي ا
قدم فـريق براس سـاونـد بانـد للـنفخ
ــــكــــون من  12شــــابـــا واإليــــقــــاع ا
مـــعــزوفـــات ألغــان غــربـــيــة وأخــرى
صـري بعد ألشهـر أغاني الفـلكـلور ا
إعــادة تـوزيـعــهـا مـوســيـقــيـا والـتي
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تزينت قلـعة صالح الدين األثرية في
قــلب الــقــاهـرة واكــتــست جــدرانــهـا
باألضواء الساطـعة الستقبال اآلالف
من عـــــشــــاق األحلــــان الـــــغــــربــــيــــة
والـنغـمـات الـشـرقيـة الـذين تـوافدوا
حلـضـور افـتـتـاح مـهـرجـان الـقـلـعـة
الدولي للمـوسيقى والغـناء مساء

اضي. األحد ا
ـهـرجان الـذي تـنـظمه ويـقدم ا
ـــــــصـــــــريــــــة دار األوبـــــــرا ا
بـالـتــعـاون مع وزارة اآلثـار
أكــثـــر من  40حـــفال خالل
دورته الثامـنة والـعشرين
ـشـاركــة فـرق وفـنـانـ
مـن مــــــصـــــــر وتــــــونس
واجلــــزائــــر وســــوريــــا
والــــصـــــ والـــــهـــــنــــد
ونـــامــيــبـــيــا وغــيـــنــيــا
وفـــــنـــــزويال.ومـن أبــــرز
ـشـاركـ هـذا ـغـنــ ا ا

حـــــظــــيـت بــــتـــــفـــــاعل كـــــبــــيـــــر من
اجلـــمــهـــور.عــقـب ذلك قــدم الـــفــريق
ــاني كـايـرو ــصـري األ ـوســيـقي ا ا
ســتــيــبس مــقــطــوعـات مــوســيــقــيـة
ـنـشـد عـلي الـهـلـبـاوي ـصـاحـبــة ا
والشيخ إيـهاب يونس.وجـاء اخلتام
بـصوت مي فـاروق الـتي قـدمت بـاقة
صاحبة من أغاني الطرب الشرقي 
ــايـسـتـرو مـصــطـفى حـلـمي. فـرقـة ا

 ÊUD “ ÊU ſ

الـشـاعـر الفـلـسـطـيـنـي اخـتارتـه جلـنـة مـهـرجـان (أيام األدب
اني) رئـيساً فخريا لدورتها الثانية التي ستعقد العربي/ األ
ـانـيـة بـرلـ يـومي  25و 26تـشـرين األول في الـعـاصـمـة اال

2019.
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وزير الـنقل الـعراقي تـلقى الـتهاني
من االوسـاط احلـكومـيـة والـشعـبـية
قدسة بعد اداء بعودته من الديار ا
فـريـضـة احلج..حـج مبـرور وسـعي

مشكور.
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الشـاعر الـعـراقي ضيـفته امس االربـعـاء دارالثـقافـة والنـشر
الـكردية في جـلسة اسـتذكارية بـعنوان (سـياحة تـاريخية في

عروف كاكه ي فالح). حياة  وابداعات الشاعر الكردي ا
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الكاتب االردني صـدر له عن دار هبة للنـشر والتوزيع كتاب
بعنوان (أكـمام احلب والغضب) كتب مقـدمة الكتاب الشاعر

إبراهيم العجلوني.
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اضي جلـنة ـغـتربـة ضيـفتـهـا الثالثـاء ا الـشـاعرة الـعراقـية ا
رأة بوزارة الـثقافـة والسيـاحة واالثار في أصـبوحة تـمكـ ا

نسي في الكوالج). شعرية بعنوان (ا
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رئيس مجـلس إدارة جريدة الدستور االردنـية ضيفه الثالثاء
ـاضـي  بـيت الـثـقـافـة والـفـنــون في سـهـرة ثـقـافـيـة حـاوره ا

عاني. فيها: سالمة عبد احلق وجروان ا
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ي الـعــراقي ضــيـفه امـس االربـعــاء قـسم ـتــرجم واالكــاد ا
أمون للترجمة نظمات بـدار ا العالقات واإلعالم في شـعبة ا

والـنـشـر في نـدوة بـعـنـوان (ورقـة عمـل حول
الترجمة).
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وشــمل بــرنــامج الــيــوم االفــتــتــاحي
للمهرجان تكر  10شخصيات فنية
غنية من مجاالت مختلفة من بينها ا
غني محمد احللو نادية مصطفى وا
وعـازف الـفيـولـيـنه يـاسـر الـصـيرفي
ـيـة الفـنون وأستـاذة الـبالـيه بـأكاد
ـهرجان على سحر حـلمي.ويسـتمر ا
ثالثة مـسـارح في قلـعـة صالح الدين

حتى األول من أيلول.

بيروت - الزمان
ونـــشــرت حـــســـون صــورة لـــهـــا عـــلى ســـريــر
ستشـفى وعلّقت(أحبـابي الغاليـ أشكركم على ا
سـؤالـكم عـني احلـمـد لـله بـفـضل ربي ودعـواتـكم
ورضــا أهــلي إني أحـــسن) وأضــافت(مــا أدري
لـيش وشـنــو صـار بــيه بس القـيت نــفـسي مـا
أقـــدر أمـــشـي وال أحتـــرك ووجع رهــــيب في
منطـقة ظهـري بس احلمد لـله والشكـر بعد
كمـيات األدويـة واإلبـر اللي انـطـوني صرت
أحــسن شــويــة تـــعب ووجع إن شــاء الــله
بيـروح بـإذن واحد أحـد). وتابـعت حـسون
(قلـت أطمـنـكم عـني قـبل مـا أخـتـفي عـنكم
هـالـيـومـ ألنى أحـتـاج فـتـرة ابـتـعـد بـيـهـا
شــويـــة عن الـــســـوشـــيــال مـــيـــديـــا وأهــتم
بصـحـتي ونـفـسي.. أحـبـكم يـا أغـلى الـناس
والـله ال يـحـرمنـي من مـحـبـتكـم يا رب).

صـور الذي كـشف ان والده مقـابلـة مع جنل ا
تسـلل إلى مقـر الطبـيب الشـرعي بعـد ساعات
فقط من العثـور على مارل ميـتة في سريرها
يـوم  4آب  1962مــســتــخـــدمــا زجــاجــتي
كحـول لـلدخـول حـيث عرض الـشراب
عـلى اثــنـ من احلـراس).وأكـد أن
لي ويـنـر (أن والده صـور فـيـلـم
آخرين يحتويان على صور جلثة
مـونـرو عــاريـة ) مـوضـحـا( آخـر
فيلم كانـا يحويان على صور
تتـعـدى إصبع الـقـدم وعاد إلى
الـــســتـــوديــو اخلـــاص به وقــام
عـاجلـتهـا وفحـصهـا ثم وضعـها
بــســرعــة في صــنــدوق إيــداع آمن ولم
ينشـرها بسـبب أن هذه الصور لم
تكن مناسبة لالستهالك العام).

ــتــغــيــرة يــبــدو أن هـدفـك خـارج بـســبب الــظــروف ا
السيطرة من جديد.
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ـا يــسـاعـد عـلى  أنت عـلى وفــاق تـام مع مـحــيـطك 
الوصول إلى النجاح.
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 ال يـجب أن ينـتابك الـيأس  ابدأ بـإعادة الـتفـكير في
وقف بتمعن.  ا
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 انتـفع الـتـناغم في تـقـوية عالقـاتك والـروابط الـقائـمة
بينك وب اآلخرين .
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ـكــنك جـعل اخلــسـارة في أضــيق احلـدود بــاتـخـاذ
ناسبة. اإلجراءات ا
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تـمر بـأوقات عـصيبـة  واالخبـارغيـر مبـشرة واألحوال
ليست لصاحلك.
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األشـخــاص في مـحـيط الـعـمـل يـتـعـامـلــون بـإيـجـابـيـة
خاصة معك فانتفع من ذلك.
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تـشعر بـالتجـديد  خاصـة عندمـا تكتـسب وتستـشعر
اإلشارات اإليجابية من محيطك. 
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شاكل الصـعبة وبالتالي االقتراب تستطـيع مواجهة ا
أكثر من هدفك.
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علـيك اآلن الـبـدء في مشـروعـات معـتـمدًا عـلى خـيالك
وإبداعك الشخصي. 
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 تـعـاونك مع الشـريك يـسـاعدك في الـوقـوف بـصالبة
أمام أصعب التحديات.
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بفـضل ثـقـتك بـالنـفس  بـإمـكانك الـيـوم أكـثر من ذي
قبل أن تساعد اآلخرين.
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الــكـــلــمـــات عــكـس عــقــارب
الــــســـاعـــة حــــول الـــدائـــرة
طلوب ركزية تقرأ اللكة ا ا

معرفتها:
(مـن انـــــواع الـــــطـــــيــــور 6

حروف):
 1-زيادات في الراتب

 2-انابيب
3-عكس اليمنى

4-سوق جتاري دمشقي
قد

5-الفجور
ارسها رياضيا -6

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6434 Thursday 22/8/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6434  اخلميس 21 من ذي احلجة  1440 هـ 22 من آب (اغسطس) 2019 م

بغداد
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شارك معهد الـفنون اجلميلة  –بغداد
بـفـعـالـيــات مـهـرجـان مـسـرح الـشـارع
الــدولي االول الــذي اقـامــته مــنــظــمـة
اديـبـات العـراق لـلثـقـافة والـفـنون في
تـركـيــا حتت شـعـار (بـالــكـلـمـة احلـرة
نـرتــقي جــمـيــعـا) مــقــدمـا مــسـرحــيـة
هرجان مشاركات من العازف وشهد ا
دول عــدة كـــاجلــزائـــر وفـــلــســـطــ

وتونس فضال عن العراق.
ومـسـرحـيـة الـعـازف تـالـيف
ضرغـام اجلابـري تمـثيل
واخـراج الشـاب عـامر
عـــــلـي الـــــذي قـــــال
لـ(الــــــــزمــــــــان) ان
ـسـرحـية (فـكـرة ا
تـــــتـــــحـــــدث عن
شــــــاب فـــــنـــــان
وعـــــــــــــــــــــــازف
مـوسـيـقي ترك
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مـلــذات احلـيــاة واعـز الــنـاس لـيــلـبي
نـــداء الــوطن فـي الــدفـــاع عــنه لـــكــنه
عارك ) واضاف استشهـد في احدى ا
سـرحيـة صراع احلق ضد ( تتـناول ا
الـــبــاطل وبـــ الــقــبـح واجلــمــال من
خالل االبداع االنـساني لشـاب يحاول
ان يــضع الــلـــبــنــة االولى في حــيــاته
بـيـنـمـا يـحـاول الـقـبح ان يـتـصـدى له
مـــنــطــلـــقــا من احـــســاسه ان اضــواء
اجلــمـال تـكـشف عن ايــامه لـكن يـبـقى
ن تـكـون الـغـلـبـة  لـلـقـبح ام الـسـؤال 
للـجمال? هـذا ماأجـابت عنه مسـرحية
الــعــازف) مـــؤكــدا (اشــعــر بـــالــفــخــر
ــهـرجــان مع زمالئي ـشــاركــتي في ا
ن نعـيش بـبـيئـة واحدة) االخـرين و
ـسـرحـيـة كـان مــوضـحـا ان (عـرض ا
متميزا من ب كل العروض وبشهادة
النـقاد حـيث حقـق صداه ونـال جائزة
سـرحية حتدث افضل تمـثيل . وعن ا
مخرجون ونقاد عرب اشادوا به كونه
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شاركة كان متميزا من ب العروض ا
وهـو يـحـمل تـاريـخ وحـضـارة الـعراق
رغم ان ـوسيـقـية  من خالل الـفنـون ا
ـهـرجان تـمـيـز بكـثـرة الـعروض هـذا ا
وكــنــا خــيــر من مــثـل الــعــراق). وقـال
ـســرحـيـة (الــعـرض الـعـراقي مـؤلف ا
كان متمـيزا واخملرج له باع طويل في
عروض كـهذه وكـان استـقبـال العرض
تازاً ورائعاً بحيث أمتألت العراقي 
الــسـاحــات بــاجلـمــهــور وقـوفــا وكـان
الـــعـــرض خـــطـــابـــا بـــلـــغـــة الـــضـــوء
ــؤثــرات الــصــوتــيــة ــوســـيــقى وا وا
وتمكن اخملرج ان يعـالج النص بعيدا
عن الـتقـليـد مايـعكس انـشطـار الواقع

الذي نعيشه الى اشكال متعددة). 
ـسـرحيـة من تـمـثيل واخـراج عـامر وا
عـلي واالشـراف الـفني كـر خـنـجر –
وسيـقى احمد عـبد االميـر  الديكور ا
كــر الـســراي واالشـراف الــعـام عـلي

حيدر .

ـغربـية سـجلت طـربة ا ا
أغـــنـــيـــتـــهـــا اجلـــديــدة
(إنـســان آلي) والـتي
ـقـرر طـرحـهـا مـن ا
ضـــمن ألـــبــومـــهــا
اجلـديد. وهي من
كــلــمــات شــادي
نـــــور وأحلــــان

بالل سرور.
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مشهد من مهرجان القلعة الدولي

اليـختلف اثنان على ان مذيعات راديو بغداد االم  كن ومازلن يتصدرن اعجاب
ستوى احمللي بل تلكن من حضور ولغـة واداء متميز ليس على ا ا  ـستمع  ا
الــعـربي. وخـالل مـدة عــمــلي في االذاعـة  عــاصــرت اسـمــاء مــذيـعــات رائـدات
اسـسن لـهن قـاعـدة متـيـنـة حتـققت بـفـعل اخلـبـرة والـتواصل وسـبـقـتـها دورات
ايكرفون  نـعم كانت اذاعة بغداد وعـندما تعلن اهـلتهن لتحـقيق النجـاح وراء ا
ـذيـعـات لـلـعـمل في مـجـال االذاعـة والـتـلـفـزيون عن قـبـول وجـبـات جـديـدة من ا
يـتحتـم عليـهن اجتيـاز دورات في اللـغة واالداء والثـقافة والـلغـة العربـية االجمل
بـ لـغـات الـعـالم وكـان رواد االذاعة واالسـاتـذة في االخـتـصـاصـات يـشـرفون
ايـكرفون لـتقدم تـنويهات ـتدربة وراء ا عـلى  الدورات االذاعيـة قبل ان جتلس ا
التـتجـاوز كلـمات لـتجـتـاز االختـبار وتـقبل كـمذيـعة مـتـدربة لـفتـرة ليـست بقـليـلة
تـبحث خاللـها في مـجاالت الـثقـافة والـلغـة واحلضـوروااللقـاء وتخـتلط مع رواد
االذاعـة ومن اجلـنـس قـبل ان تـنـطق بـاسمـهـا كـمذيـعـة في اهم اذاعـة بـالوطن
ـذيعـات فالـقائـمة تـطول  الـعربي   واذا اردت ان اذكـر اسـماء الـرائدات من ا
والـيـوم وبـعـد انـطالق عـدد من االذاعـات احملـلـيـة مـازالت اذاعـة بـغداد  حتـافظ
ذيعـات من جيل الشـابات اللواتي عـلى التقـاليد واالسس الـصحيحـة لتأ هـيل ا
ـدرس  واسـمـاء اخرى من ـذيـعـة امل ا ومن حـسن حـظـهن يـشـاركن الـرائدة ا
ذيـعة رواد االذاعـة ويكـتـس مـنهن االسس الـصـحيـحة واخلـبرة الـتي جتـعل ا
ستمـع لتشق طريقـها وتكمل مـسيرة الرائـدات .وبكل تاكيد الـشابة قريـبة من ا
اشـرت في اكثر من مناسبة ان ستديو عشرة وصباح اخلير من البرامج  التي
حـققت جناحا بـسبب اخلبرة واالدارة ومـفردات التقـد من قبل اساتذة ورواد
فـضال عن االخراج الصحيح ومن ثم قدمت تلك الـبرامج اسماء مذيعات حققن
ذيـعات الـلواتي حـققن حـضورا مـقبوال جنـاحا مـقبـوال  وبخـطوات واثقـة ومن ا
قـابل  نـتفـاجا نـضـال وفاتن وهـديل وشيـمـاء  وغيـرهن من اجملـتهـدات  وفي ا
ـذيعات جدد اختـارت لهن االذاعة برامج نعدهـا برامج  بسيطـة وخفيفة الظل
وتـتحمل الـلغة الدارجـة  والتعتـمد على اللـغة العـربية الفـصحى كاسـاس كونها
ت ـستمـع الذي استـمعت له اكثر من مـرة  وحقا تا بـرامج منوعة كـطلبات ا
ـات. نعم البرنامج كا ستمـع من خالل ا عـندما افتـقدت مذيعته احلـوار مع ا
يـتحمل الطرفـة والبسمة واحلوار الـبعيد عن الرسـميات كونه متـخصصاً بطلب
تـصلـ والقـابهم وتـخطئ ذيـعة بـاسمـاء ا اغـنيـة واهداء ولـكن عنـدما تـخـطئ ا
عـروفة  في العـراق وتضع الشدة بـاسماء احـياء ومحالت بـغداد واحملافـظات ا
والـكسرة والضمة كيفـما تشاء مايغير معـنى اللقب واالسم اضافة الى اجتهاد
ـهـندس مـثال وتـقول له ـاجد ا ـستـمع اغـنيـة  ـبـررعنـدمـا يطـلب ا ـذيـعة غـير ا ا
ـطرب وغـيـرها من االخـطـاء باجلـمـلة مـايـجعل سـاقـدمهـا لك وان كـنت الاحب ا
ذيـعة الـتي تقـدم برنـامجـا اليعـتمـد اللـغة ـستـمع يطـلق االنتـقادات عـلى تـلك ا ا
علـومات الـعامـة   نعم نـتمنى الـعربـية الفـصحى بل عـلى البـديهـية واحلـوار وا
ـسـتـمـعـ ان تـهـتم بـاسـماء من مـذيـعـة الـبـرنـامج  اخلـفـيف والـسـهل طـلـبـات ا
طـرب او ذاك ومااثارني ـتصلـ والقابـهم والتعطي رايـا خاصا لـتقيـيم هذا ا ا

ذيعة كانت تقدم برامج ثقافية في القسم الثقافي ايضا ان ا
ستمع وبالتالي قـبل ان تختارها االدارة لتقد طلـبات ا
ان الـهـفوات  مـقـصودة او ال فـانهـا حتـسب علـى مذيـعات
ذيعات اإلذاعـة االم الذي يضم قـدوة واساتذة  ورائـدات ا

اللواتي نفخر بهن دوما .
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{ لـندن  –وكـاالت - بـعـد عـقـود عـلى وفـاتـها
ي الـراحل لي ويـنـر ـصـور الـعــا فـجــر جنل ا
مـفاجـأة كبـيـرة جداً اثـارت اجلـدل ب مـحبي
ـية الـراحلـة مارلـ مونـروحيث الـنجـمة الـعا

كشف أن لي ويـنر عن وجـود صور
كــان قـد الـتــقـطـهــا والـده جلـثـة
الراحـلة مـونرو بـعد وفـاتها
بـساعـات وقـام بـإخفـائـها

دة  6عقود بعد وفاتها.
وفي التفـاصيل فقـد كشفت
صـــــحـــــيــــفـــــة ديـــــلي مـــــيل
قرر أن البريطـانية (أنه من ا
تُـــعــرض هــذه الــصــور الــتي
الـــتــقـــطت لـــلـــجــثـــة في
شرحة ألول مرة في ا
فـيـلم وثـائـقي خالل
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{ روما  –وكاالت - استـمتـعت النـجمة
صوفيا ريتـشي بيوم صيـفي في إيطاليا
وذلك عــلى مــ يـــخت ضــخم احــتــفــاال
بعـيـد ميـالد صديـقـتهـا كـيـلي جيـنـروهو
الـيـخت الـذي آثـار اجلـدل حـيث وصـلت

قيمته إلي  250مليون دوالر.
ويـبـدو أن ريــتـشي قــررت أن تـســتـكـمل
ــمـتــعــة حـيـث ظـهــرت أثــنـاء أوقـاتــهــا ا
جلـوسـهـا لتـنـاول وجبـه الغـداء في قـرية
ليجوريا اإليطالـية ونشرت ريتشي عدد
من الـــصـــور الـــتي الـــتـــقـــطـــتـــهـــا عـــلي

صفحتها الشخصية . 
بدت ريتشي الـبالغـة من العمر   20عام
بـإطاللـة رائـعــة ومـفـعـمــة بـاحلـيـاة حـيث
اعتمدت علي تصفيفه شعر بسيطة جدا
وارتـدت نــظــارات شـمس ذات تــصــمـيم

كالسيكي.

شذى حسون

مارل مونرو


