
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ـســرح الـدوار تـتــواصل عــلى قـاعــة ا
ـعـهــد الـفـنـون اجلـمــيـلـة في بـغـداد
االستعدات لعرض مسرحية (ساميكم
ـــســاء) تـــنــاص مـع الــعـــنــوان هــذا ا
ـــكم هــذا ــســـرحــيـــة (نــد الــســـابق 
ـساء) وهي من تـالـيف الفـنان جـبار ا
ي عــلي مــحــيــبـس و اخــراج االكــاد
حمـدان  تمـثيل الـفنـان سامي قـفطان
الـــذي قــال لـ(الــزمـــان) عن تــفـــاصــيل
ـسـرحـيـة (انطالقـا وتـاكـيـدا على ان ا
اسـتـاذنا الـراحل سـامي عـبد احلـمـيد
مازال يعيش في ضمائرنا وفي زاوية
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أشـده. اذ يـهمس الـصـياد تـضـرعا
(ال تدخـلنا في الـتجربـة وجننا من
الـشـريـر) قـبل أن يـصـعـد عـلى م
زورقه ويعبر نهر ماجدالينا ليلقي
بـنفـسه في الـتـجربـة وفي أحـضان
الـشـريـر.وتـدور قصـة الـفـيـلم حول
خوسيه الذي يعود من رحلة صيد
ا ليـكتشف أن ابـنيه مفـقودان ور
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من خـالل عـــــــيــــــون الـــــــصــــــيــــــاد
الكولومـبي خوسيه يرسم اخملرج
نـيـكـوالس ريـنــكـون صـورة قـاتـمـة
للحياة في إقليم بوليفار في أوائل
األلـــفــيـــة عــنـــدمــا كـــان االقــتـــتــال
ـــنــطـــقــة الــداخـــلي بـــ ســكـــان ا
ـيــلـيـشـيــات الـكـولـومــبـيـة عـلى وا

ـسـرحــيـة والـفــكـرة جـاءت حـيــاتـنــا ا
لـتـقــد عـمل مــسـرحي يـكــون مـكـمال
ــسـيــرة الــتي بــداهــا الـراحل لــتــلك ا
ورحلـته الطـويلـة وكان لـي الشرف ان
تناط بي مهمة تمثيل شخصية الرائد
ســامي عــبــد احلــمــيــد بــعــنــفــوانــهـا
وحـــزنــهــا واصــرارهـــا عــلى احلــيــاة
واسـلـوبـهـا في الـتـدريس ومـشـاعـرها
الــنــقــيــة فـكــان وســامــا قــلــدنـي ايـاه
اخملــرج عـلي حــمـدان ومــؤلــفـا جــبـار
ـهمة محـيبس الخـتيـارهما لي لـهذه ا
فـرحـة عسى ان اكـون قد الـصعـبـة وا
اديـت شـيـئـا يـسـيـرا امـام هـذا الـطود
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هرجان لقاء االشقاء نسق  أعـلنت اللجنة ا
تنوعة انطالق فعالياته لـلهوايات واحلرف ا
دة في الـ 25 من الـشهر اجلاري وتواصله 
ــهــرجـان خــمــســة أيــام .واوضح مــنــسق ا
ــهــرجــان يــقـام احــمــدد عــبــدالــرزاق ان (ا
حتت شـعـار بـغـداد تـصـدح عـالـيـآ تـخـلـيـدآ
لــشـــهــداء الــعــراق احلــبـــيب وفي  احملــطــة
ـية لـسكك احلـديد في مـنطقـة العالوي الـعا
ـؤســسـات احلـكــومـيـة في بـغــداد) ودعـا (ا
دني والـغيـر حـكومـيـة ومنـظـمات اجملـتـمع ا
شـاركات ـستـقلـة وا والنـقـابات والـهيـئات ا
الــفـــرديــة.فـي بــغـــداد واحملــافـــظــات كـــافــة
ـــهـــرجـــان لـــلـــمــــشـــاركـــة فـــيه) واصـــفـــا ا
بـأنه(مـهرجـان فـني تـراثي  ثـقـافي عـلمي
حـرفي ويـضم اعـمـال يـدويـة وشـعـر.عـلـمـآ
هنـاك جلنـة حتكـيمـية  لـغرض تـقيـيم الـفائز
االول والـثـاني والثـالث كـأفـضل مـعرض او

مشاركة) .

نـطقـة عن طريق سـيطـرتهم عـلى ا
اإلذالل.يـعـثر خـوسـيه سريـعـا على
جـثـة ابنه األكـبـر رافايل ويـحـملـها
مــعه عــلـى مــ الــزورق لــتــصــبح
بـشــكل غـريب ونـيـسـا له في رحـلـة
انه بالروحانيات وتغير تختبر إ
ــا كـان نــظــرته لــلـنــهــر الــذي لـطــا

مصدر رزقه.
ويــقــول اخملــرج في تــصــريح (إنه
تعمد أن يـكون إيقاع الفـيلم بطيئا
لــكي تــصل مــشــاعـر خــوســيه إلى
ـتـلقي مـكـثفـة).وقـال (هذا الـفـيلم ا
دراســة مـتـعـمـقـة في احلـزن. يـدرك
خوسـيه منذ الـبدايـة أن األسوأ قد
ـضـي في رحـلـته في حــدث لـكـنه 
كل األحـوال. تـصبح رحـلـة الـبحث
عن جــثــتي ابـنــيه طــقــســا في حـد
ذاتـها).وأضـاف (قطـعـا كانت فـترة
سـوداء في تـاريخ كـولـومـبـيـا. لكن
فـداحـة تــأثـيـرهــا ال يـتـضح إال من
خالل هــذه الــقــصـص الــبــســيــطـة
نسـية).والفـيلم شارك في الدورة ا
هرجان الدولي الثامنة عشرة من ا
ــراكش والـتي اخـتـتـمت لـلـفـيـلم 

امس السبت.

يليشيات الكولومبية قتال بأيدي ا
نطقة. التي حتتل تلك ا

من خالل رحلة خوسيه في البحث
عـن ابـنـيـه يـرسم ريـنــكـون صـورة
صـارخــة لـلـتــنـاقض بـ الــصـيـاد
وتى سالم الـذي يناجي أرواح ا ا
لـتـعــيـنه فـي رحـلـة بــحـثه ورجـال
يليشيات القساة الذين يفرضون ا

يـكـونـوا امـتـداداً لــتـلك الـشـخـصـيـات
الــفــنــيـــة الــكــبـــرى ســواء الــراحل أم

ية). عهد واالكاد االساتذة في ا
وقـال اخملـرج عـلي حـمـدان قـال (نـحن
االن فـي صـدد تـمــارين عن مـســرحـيـة
جتــســد جـــوانب مــتــعــددة من حــيــاة
الــكــبـيــر ســامي عــبـد احلــمــيـد نــقـدم

مــقــتـرحــا اخــراجـيــاً يــتــضـمن
قــضــايــا فــكـريــة تــوقف
عـــلــيـــهــا اســـتــاذنــا
الــــراحل في اطـــار
جــمــالي نــكـشف
مـــــن خـــــاللــــه

الـشـامخ) واضـاف (امـا عـلى مـسـتوى
ـكـم هذا ـسـرح كـانـت مـسرحـيـة نـد ا
ـــســاء هـي جــوهـــرة االعــمـــال الــتي ا
ساهمت بها وكان شرف الوقوف امام
هـــذا الـــرجـل كـــذلك  جـــمـــعــــتـــني به
الــســـيـــنـــمــا فـي فــيـــلم االســـوار وفي
االذاعـة لـكـنـي اشـعـر بـحـسـره شـديدة
ـيـة كــوني لم انـهل مـنـه دروسـا اكـاد
كي امأل خـزيـني الـفـني دراسـة وعـمال
لـذلك أغـبط كل الطـلـبة الـذين حـضروا
الـصـفـوف الـتي دخـلـهـا الـراحل وزرع
عرفة والثقافة وفواصل بهم جواهر ا
ـســيــرة الــفــنــيــة الــتي تــؤهـلــهم ان ا

مـسـاحـات واسـعـة لـهـذا الـفـنـان الذي
شــكل ظــاهــرة مــســرحــيــة لــلــمــسـرح
العـراقي من خالل اشتـغاالته بـوصفه
تدريـسـيـا وفـنانـا مـحـتـرفا ومـتـرجـما
ــيــا خـاض كـل بـحــوث االبـداع اكـاد
واصبح بحق نهرا اغـترف منه جميع

.( سرحي فناني العراق ا
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ـصـري مـحـمــد مـنـيـر في ـغـنّـي ا كـشف ا
احلــــفل الــــذي أحـــيــــاه مــــؤخـــراً فـي أحـــد
صرية أنه يعاني من إصابة في الـنوادي ا
مـفصل احلـوض تمنـعه من الوقـوف للـغناء
في حـفالته. وذلك بعدما أطل للغناء مجدداً
وهــو جـــالس عــلى كـــرسي بــعـــدمــا ظــهــر
جــالــســـاً أيــضـــاً بــحـــفــلـــيه في مـــهــرجــان
صـرية ـوسيـقى الـعربـية وبـدار األوبـرا ا ا
وسط شـائعـات تـرددت حول تـراجع وضعه
الـصـحيّ. وفـيمـا أكـد حملـبـيه أن هـذا األمر
لن يــــوقــــفه عن الــــغــــنــــاء شـــرح أنـه كـــان
يـستـطـيع احلصـول عـلى إجازة لـعـامٍ كامل
بـسبب حـالتـه الصـحيـة (لـكن اجلمـهور لن
يـوافق على هـذا األمر). مـا دفعه إلى خـيار
. وقال: (سيبوني أدلع عليكو الـغناء جالساً
زي مـــانــا عـــايــز). عــلـــمــاً أنه وقف
وأدى بـعض األغـنيـات كـعادته

دون أن يُجهد نفسه.
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لك سفـير الـعـراق لدى االردن قـدم أوراق اعـتمـاده الى ا
عـبـدالـله الـثـاني  خـلـفـا لـلـسـفـيـرة صـفـية الـسـهـيل الـتي

أنتهت مدة مهمات عملها في عمان.
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اخملــرج والـــكــاتب الــســـيــنــمــائي
ــوت فـي عــمـان االردني غــيــبه ا
عـن عـمــر يــنــاهـز  41 عــامــا اثـر

معاناته مرضاً عضاالً.
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اخملرج الـسوري اجنز تصـوير الفيلـم القصير ( 30 يوم)
ضمن مـنح مشروع دعم سينمـا الشباب لعام  2019 في

ؤسسة العامة للسينما. ا
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الكـاتب الصـحفي الـعراقي ألـقى محـاضرة عن االوضاع
الــراهـنـة وذلك فـي مـجـلس الــدكـتـور الـراحـل عـبـدالـرزاق
مـحــيي الــدين الـذي يــعـقــد في بــغـداد شــهـريــا ووصـفت

احملاضرة بأنها ثرية جدا.
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البـاحـثـة العـراقـية تـلـقت تـهاني االهـل واالصدقـاء لـنيـلـها
ـواد مـن اجلــامــعـة ــاجــســتــيــر في هــنــدســة ا شــهــادة ا
عامالت احلرارية عنون (تأثير ا التكنولوجية.عن بحثها ا
ـيـكانـيكـيـة واجملهـرية ودون الـصفـريـة على اخلـصائص ا

ارتنسايتي). لحومة الفوالذ ا
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اضي وت الـثالثاء ا تـرجم الفلـسطـيني غيـبه ا االديب وا
في اسـبانيا عن عمر ناهز الـ 70عـاما و يعد الراحل من

ترجم من االسبانية الى العربية. أبرز ا
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الــشــاعــر والــكـاتـب الـعــراقي الــراحل اســتــذكــره الــبـيت
الـثـقــافي في حـديــثـة بـحـفـل تـأبـيــني اقـيم بـالــتـعـاون مع
قــائـمـمـقــامـيـة قــضـاء حـديـثــة وصـالـون االثـنــ الـثـقـافي
ولـلراحل أكـثر من 17 مؤلـفا مـا ب دواوين لـلشـعر وفي

التراث و في العروض.
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ـلتـقى الـكـاتـبـة والـشاعـرة الـفـلـسـطـيـنـيـة فـازت بـجـائـزة ا
لـلــقــصــة الــقـصــيــرة الــعــربـيــة في دورتــهــا الــرابــعـة عن
مجـموعتها (الطلبية سي  345 ) الـصادرة عن منشورات

توسط. ا
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وظلـت موتـافوفـا تـمارس مـهنـة الـتمـثيل
حــتى قــبل شــهــور قـــلــيــلــة من وفــاتــهــا
وحـصلـت على الـعـديـد من اجلـوائـز على

مدار مشوارها الفني الطويل.  
وقـال رئــيس الـوزراء الــبـلـغــاري بـويـكـو
ـمثـلة بوريـسـوف اجلمـعـة متـحدثـا عن ا
الـراحـلـة (رحـلت إنـسـانـة طـيـبـة لـلـغـاية
ـــــســـــرح كـــــانت دائـــــمــــا أحـــــد رمــــوز ا

البلغاري). 
مثالت ويعتقد أن موتافـوفا كانت أكبر ا
ـير مـثل الروسي فالد سنـا بعـد وفـاة ا

زلدين في  2016عن  101عام.

ـمـثـلـة { صـوفـيـا - وكــاالت - تـوفـيت ا
البلغارية ستويانكا موتافوفا أحد أقدم
ثـالت العـالم عن  97عامـا.واشـتـهرت
مــوتــافــوفــا بــلــقب مــلــكــة الــكــومــيــديــا
الــبـلـغــاريـة وبــدأت الـتـمــثـيل في 1945
عـنـدمـا لـعـبت دور خـادمـة في مـسـرحـية
ولـييـر. وذاع صيـتها في حيل سـكابـ 
بـلـغـاريـا بـعـدمـا شاركـت في عـدة أعـمال
كـومـيديـة وبـرامج تـرفـيهـيـة تـلفـزيـونـية
وقــامت بـــجــولـــة في مـــســارح أمـــريــكــا
وأوروبـــــــا وهـي في سـن الـــــــرابـــــــعـــــــة

 . والتسع
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لم أبكِ منذ حوالي  20عامًا واآلن
صــرتُ أجـد نـفـسـي  أكـثـر تـأثـرًا
إنـني متـأثر بـأطفـالي وبأصـدقائي
وبـاألخبـار. متـأثر وحـسب.وأعتـقد
أنــهـا عـالمــة جـيــدة ال أعــرف إلى
أين ســتــقــودنـي لــكــنــني أظن أنه
شيء جــــــيـــــد). وعـن اخلـــــيـــــارات
اخلـاطئـة الـتي إتـخذهـا في حـياته
قـال(أُدرك شـيئًـا فـشـيئًـا أنـني أقدّر
كل تــــلك األخـــــطــــاء ألتــــمــــكن من
مسامحة نـفسي على كل اخليارات
الــتي اتــخـــذتــهــا ولــكـــنــني لــستُ
فـخورًا بـهـا وذلك ألنهـا أكـسبـتني
بـعض احلـكمـة الـتي أدّت بـدورها

إلى شيء آخر).
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ـمـثل األمـريـكي بـراد بيت حتـدث ا
عن أحــاســـيــسه خـالل الــســنــوات
ـاضــيـة مــشـيــراً إلى (أنه حـاول ا
اضية أن خالل السنوات الـثالث ا
يـستجـمع قـلبه بـعد انهـيار زواجه
ية أجنلينا جولي مثلة العـا من ا
ولـكـنه اآلن بات يـجـد نفـسه شـديد
الــتــأثــر وذلك بـــســبب أطــفــاله من
جـولي عــلى الـرغم من عـدم قـدرته
عـــلى الـــبـــكــاء مـــنـــذ حــولي الـ20

عاماً). 
وجاء حـديثه هـذا خالل حواره مع
مــجــلــة (انــتـر فــيــو) مــضــيــفـا(من
ـعـروف عـني أنـني ال أبـكـي فـأنا ا
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ــمـثــلـة الــلـبـنــانـيــة نـادين الــراسي مـحــبـيــهـا بـإعالن فـاجـأت ا
خـطــوبـتــهـا من دون الــكـشـف عن هـويــة خـطــيـبـهــا.وقـد أعــلـنت
الـراسي خـطـوبـتهـا عـبـر صـفـحـتـهـا اخلـاصـة علـى أحد مـواقع
التـواصل اإلجتـماعي ونشـرت صورة تـضع يدهـا على يده مع
خـا اخلــطـوبـة مــشـيـرة إلـى (أن أول كـانـون االول هــو الـيـوم
الـذي بـدأت فـيـه حـيـاتـهـا مــجـدداً).وأخـفت نــادين هـويـة الـرجل
صري ـطرب ا الذي أقـدمت على االرتبـاط به الى ذلك نشر ا
مصطـفى قمر مـقطع فيـديو لطـفل يغني أغـنيته حلـظة تفاهم
عــــلى حــــســــابه اخلــــاص عــــلى احــــد مــــواقع الــــتــــواصل
االجتـماعـي. وعلق عـليه قـائـلًا( إيه اجلـمـال ده ما شـاء الله
براڤـو يال  تعالى أخلـيك تغني معـايا في حفلـة رأس السنة
اللي جـاية اسمعوا مـعاياكده هتـنبسطـوا قوي). هذا الطفل
كــان قـد اثـار اجلـدل بـفـيــديـو سـابق وهـو يـغـنـي لـلـفـنـان تـامـر
حسـني أغنيـة رحلـة احلياة ولـفت االنظـار بصوته وحـضوره ما
دفع قـمـر للـتـفاعل مـعه ويـعـرض علـيه الـلقـاء والـغنـاء سـويا في

قبل.دوائر االطار. حفله ا

ن حولك  انتبـه على عمـلك في الظـهيـرة وكن حذرا 
و ال تتكلم كثيرا.
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فـي الـعــمل ان تــقــود اآلخـريـن ال تـكن مــتــرددا تــمـتع
طلوبة . بادرة ا با
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حــاول ان تـــوازن كالمك قـــبل خـــروجه وخـــاصــة مع
رئيسك في العمل.
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لديك مشـاريع مهمة عـليك ان تركز قـدر االمكان على
حتقيق اجلزء االكبر .
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ـساء جـيد لـقـضاء الـوقت مع االصدقـاء لـكن شيـئا  ا
يحصل يجعلك تغادر اجللسة .
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زاجية كلّ احلبّ الذي يـأتي في طريقك قد يشعرك با
في نهاية اليوم. 
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في الـعـمل لديـك من يتـمـنى ان يـراك تـخـطئ ال تـبالي
بذلك ألنك متميز .
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احلب الذي كنت قـد نسيـته يعود لـيظهـر على السطح
من جديد.
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. تـمتّع عـاطفـيا أنت في أغـلب األحيـان مركـز االنتـباه
بذلك! رقم احلظ .9
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إذا كـنت تـشـعـر بـأنـك مـنـطـوي الـيـوم ال حتـارب هذا
الشعور.رقم احلظ .2
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أنت مبتـكر وسـاحر. ال تتـفاجأ إذا سـألك شخص ما
عن نصيحة مثيرة.
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حتـبـذ أن تـكـون لـوحـدك الـيـوم الـتـحـفـيـز اخلـارجي 
سيكون سدى في الوقت احلاضر.
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الـــكــــلـــمـــات مـن اعـــلى الى
ـظـلـلـة أسـفل في الــدوائـر ا
حتــــصل عــــلـى الــــكــــلــــمـــة
طلوبة: (اعالمية عربية): ا
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 2-لعبة شهيرة لالطفال

 3-نقود
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 5-اصناف

 6-مدينة اوربية
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 8-مدرسة
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