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ـصـريـة مي عـزّ الـدين تـصـوير ـمـثـلـة ا تـواصل ا
أحـداث مـسلـسـلهـا اجلـديد (الـبـرنسـيـسة بـيـسة)
ــقـبل الــذي تــخـوض به الــســبــاق الـرمــضــاني ا
وتعود به الى الكوميديا الشعبية التي جنحت في
ـاضـيـة.واشـار موقع ـهـا خالل الـسـنـوات ا تقـد
سـلـسل حيث تـظـهر الـفن الى بـعض تفـاصـيل ا
عـزالـدين وهي صغـيرة في الـسادسـة من عمـرها
حـــيث يــقــرر أفـــراد أســرتــهــا اإلحــتـــفــال بــعــيــد
مــيالدهـــا وهــو الـــيــوم الـــذي وقع فــيـه الــزلــزال
الـشهـير في التـسعـينـيات وقد أدى إلنـهيـار منزل
األسـرة وكان يـتواجـد فيه افـراد اسرتـها فـتعيش
بـيـسة مـع خالـتـها وتـضـطر بـعـد فـترة لـلـعمل في
ــوسـيــقــيــة من أجل تــأمــ لــقــمـة احــد الــفــرق ا
عيـشهـا فـتعـمل طبـالة فـي الفـرقة وتـولد من هـنا
واقف الـكوميدية. وتـتغير حيـاتها بعد أن بعض ا
ــفــارقـات تــرث مــدرســة وتــقع في الــعــديــد مـن ا
بسبب الـثقافات اجلديدة التي تـتعامل معها كما
تــواجه طــمع شــخـص يــحــاول الــوصــول الــيــهــا
ا ورثته.  و (الـبرنسـيسة ويـوهمـها بحـبه طمعـاً 
بـيسـة) من تـألـيف مصـطـفى عمـر وفـاروق هاشم
وبـطــولـة مـي عـز الــدين وبـوسي و مــحـمــد أنـور
صري وحسام داغر وسامي مـغاوري وأمير ا
وهــو من إخـــراج أكــرم فـــريــد حـــيث يـــعــد هــذا
الــــتـــعـــاون األول لـــعـــزالـــديـن مـــعه في الـــدرامـــا

التلفزيونية. لـكن ظــهـور االبـن في تـلك الــلـحــظـة
حافظ على شرف الـعقال ) واضاف(
الـفــيـلم جـذاب وحـقـيـقي وقـريب من
ـوسـيـقى الــتـصـويـريـة االحـداث وا
وفي الـفيـلم تـوافرت صـنـعة مـتقـنة
نـفـذهـا فـريق عــمل بـطـريـقـة جـيـدة
وحــكـايــة مـبــتـكــرة  والـفــريق بـذل

تازة الجناز الفيلم ) . جهودا 
اخملـرح فـالح الـعـزاوي قـال ( فـيـلم
حـــســـجـــة اســـتــــغل فـــيه اخملـــرج
ـــفــتـــوحــة والـــضــيـــقــة االمــاكن ا
والـصــعـبــة وحــاول االبـتــعـاد عن
االطـالـة في اغـلـب مـشاهـد الـفـيـلم
هـذا االمر فـرضه السـينـاريو بـعد
قـــطع االحـــداث لـــتــســـتـــمــر دون
ــــبــــهــــر في الــــفـــيــــلم تــــوقف وا
االســـتــــمـــراريـــة في تــــصـــعـــيـــد
االحـداث حــيث يــتــطــور احلـدث
بعد كل مشهد ليصل الى الذروة
مـع وجــود مـــفــاجـــات تــتـــحــرك
اذج بالضد من االحداث وهي 

خيرة ).
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ـمـثـلة شـويـكـار عن صـمتـهـا لـتـرد على خـرجت ا
األخـــبـــار الـــتـي حتـــدثت عن تـــدهـــور حـــالـــتـــهـــا
الـصــحــيـة خالل مــداخــلـة هــاتــفـيــة مع بــرنـامج
ـداخــلـة الى تـلــفـزيــوني. شـويــكـار اشــارت في ا
(أنـهـا بخـيـر وحالـتـها الـصـحيـة مـستـقـرة) حيث
اذا قالت(واللـه العظيم أنـا كويسـة جداً وال أعلم 
يـحـاول البـعض أن يـردد تـلك األخبـار الـتي تـؤثر
ــنـهـجـة عـلـى عـائالتـنـا فــمـا يـحــدث هـو خـطـة 
الستهـداف رموز الفن في مصر كـلما ظهر شيء
جــمــيل في الــبــلــد يــلــجــأون لــلــكــذب لــلــتــغــطــيـة
علـيه).واضافت(الكـذب أصبح كـالفـيروس ويجب
إيــجـاد مــضـاد لـه حـتى نــسـتــأصــله من الـبــلـد)
ومـازحت مـحـبـيـهـا حـيث قـالت(والـله الـعـظـيـم أنا
كـويسـة وزي القـرد).وختـمت شـويكـار مداخـلتـها
بـالـتـأكـيد (أن هـاتـفـهـا متـاح دائـمـاً ومن يـريد أن
يــتـأكـد مـن أي خـبــر يـتـصـل بـهـا لــيـحــصل عـلى

اإلجابة الشافية).
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الشـاعر الـعراقي تـلقى دعوة من رئـيس مهـرجان بابل
للثقافات والفنون علي الشاله للمشاركة في اجللسات

الشعرية التي تقام خالل الشهر اجلاري.
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الـكــاتب الــعـراقـي صـدر له عن
دار الــرقـيـم في كــربالء كــتـابه
اجلـــــــديــــــد (كـالم عــــــابـــــــر في
الــســيـاســة) يـضـم الـكــتـاب 27
مـقــالـة جـاءت في  116صــفـحـة

توسط. من القطع ا
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ـراسل الــصـحـفي الــعـراقي اجـرى عــمـلـيــة قـسـطـرة ا
للـقلب والـشرايـ في احد مـستـشفـيات كـربالء ويرقد
حالـيا في فـراش العافـية.تـمنـياتنـا له بالـشفـاء العاجل

زاولة عمله. وعودة سريعة 
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لـحن العراقي الرائد يـستعد القامـة مهرجان (اغاني ا
قحـطان الـعطـار) ضـمن فعـالـيات الـلجـنة الـثـقافـية في

نادي العلوية.
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الـصـحـفي وخــبـيـر الـتـرجـمـة الـعـراقي صـدر له كـتـاب
بـاللـغة االنـكليـزية عـنوانه ( 34مـقاال مـختـارا لك) يضم

اربعة فصول.
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ـمـثــلـة الـسـوريـة بـدأت تـصــويـر أولى مـشـاهـدهـا في ا
(مـسـافـة األمـان) مع اخملـرج الـلـيث حـجـو.حي تـؤدي

فيه شخصية (نهاد).
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ي الـعـراقي صـدر له عـن دار ومـكـتـبـة عـدنـان االكـاد
للـطباعـة والنشر والـتوزيع كتـاب بعنـوان (موجز تاريخ
يـقع في  128صـفــحـة من الــقـطع الـلـغــات الـســامـيــة)

توسط. ا
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الــكـاتــبــة االردنــيــة احــتـفـت امس االربــعـاء فـي احتـاد
الـكـتـاب واألدبـاء االردنيـ بـتـوقـيع كـتابـهـا (بـعـد طول
انــتـظــار).وتــضـمـن احلـفل قــراءة نــقــديـة لألديـب عـلي

القيسي.
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{ كيـب تاون  –وكـاالت - عـبـر مـسـتـخـدمو
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي فـي جــنـوب
أفريقيـا عن غضبهم بـعد بث حي عبر موقع
انــســتـغــرام ظـهــرت فـيـه مـغــنـيــة تـتــعـرض
لــــــلـــــضــــــرب عـــــلـى يـــــد رجـل يُـــــرجـح أنه
ــغــنــيــة بـونــغــيــكــايل صــديــقــهــا.وكـانـت ا
ســمــياليـن وشــهــرتـهــا بــايــبـس وودومـو
تتحدث إلى اجلمهور عبر موقع انستغرام
من غرفـتهـا ح أتى صـديقـها وصـفعـها
عـدة مــرات.وأصـبــحت الـواقــعـة من بـ
ــوضـوعــات تـداوال عــلى مـوقع أكــثـر ا
الــتــواصل االجــتــمــاعي تــويــتـر
حتـت هــــــاشــــــتــــــاغ
مناهض للعنف ضد
رأة.واشار تـقريـر للبي ا
بـي سي ان ( وزيـــر الــثـــقـــافــة نـــاثي
مـثـيـثــاوا عـبـر عن شـعـوره بـالـفـزع
ــغـنــيــة بـإقــامــة دعـوى وطــالب ا
اتهـام.وقال في تـغريـدة:(هالـنا
ـــوســيـــقي مـــا رأيـــنـــا من ا
ــبــيـــنــتـــشــا (صــديق مـــا
ـــغـــنــيـــة) إذ ظـــهــر في ا
فيـديو وهـو يعـتدي على

يـة بايـبس وودومـو. ونحن ال غـنـية الـعـا ا
نـكـتــفي بـشـجب هـذا الــتـصـرف بل نـطـالب
غـنية بـإقامـة دعوى اتـهام ضـده).لم يُعلق ا
بينـتشا واسمه مانـدال مافومولو على ما
الـفـيـديـو. لـكـنه كـان قـد عـلق عـلى اتـهـامـات
اضي وأنـكر أنه معتدٍ لكنه اثلة العام ا
قال (إنه ليس قديسا. قد أكون بالغت في رد
الفـعل جتاه بـعض الوقـائع في عالقتـي بها
ـغــنـيـة) أو بــخـصـوص بــعض األشـيـاء) (ا
ــوقع ذا جـوس ــغـنــيـة  .وذكــرت شـقــيـقــة ا
عني بأخبار الـترفيه (أن بايبس وودومو ا
البالغة من العمر  24عاما تعرضت لصدمة
نـفـسـيــة لـكـنـهـا بـخـيـر وحتـتـاج لـفـتـرة من
الراحة).كما أنكرت (أن يكون الفيديو مدبرا
لــتــســلــيـط الــضــوء عــلى قـــضــايــا الــعــنف
األســري).وعــبـر من شــاهــدوا الـفــيــديـو عن
صـدمـتـهم. كـما أدانـته األحـزاب الـسـيـاسـية
عارضة حتى أن بعضهم أعلن نيته إبالغ ا
الـشـرطـة للـتـحـقـيق في احلـادث. وقـال قـائد
ـوسي ـعـارض  ـقـراطي ا الـتـحـالف الــد
اني(إنه يـريد التـصدي للـرجل بنفسه). ما
ــصـارعـة وأضــاف(دعـونــا نـدخــله حـلــبـة ا
ــته ونـــخـــتـــار رجال في حـــجـــمه. أود هـــز

ـرة األولى الـتي شـخـصـيـا). وهـذه ليـست ا
تـتحـول فيـهـا عالقة الـفـنانـة وصـديقـها إلى
محل جـدل. ففي حـوار إذاعي في أيار الـعام
ذيع سـؤاال لـلمـغـنيـة إذا ما اضـي وجه ا ا
ـبينـتشا يـعتدي عـليهـا األمر الذي كان ما

حتول إلى نقاش حول أخالقيات احلوار.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

 Issue 6291 Thursday 7 /3/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6291  اخلميس 29 من جمادى االخرة 1440 هـ 7 من اذار (مارس) 2019 م

بغداد

WŽU  o « bOFOÝ s

øVFA «

في الوقت الذي يسـعى فيه وزير الثقـافة عبد االمير
احلمـداني لالهتمـام باالماكن الـتراثيـة والفولـكلورية
ــسـتـمـرة في الـعــاصـمـة بـغــداد من خالل زيـاراته ا
ـتنـبي والقـشلة ومـسرح الـرشيد لـشارع الـرشيد وا
واطالعـه عـلى االمـاكـن الـتـراثــيـة فـيــهـا وتـوجــيـهـاته
ــســتــمـرة بــاالهــتــمـام بــتــلك االمــاكن الــتـاريــخــيـة ا
وضــرورة اعـمـارهـا وتـأهــيـلـهـا كـونـهــا تـمـثل الـوجه
احلقـيـقي لـتاريخ الـعـراق عـمومـا والـعـاصمـة بـغداد
خصـوصـا  جنـد جهـود الـوزيـر التي تـتـصـاعد كل
يــوم في مـتـابــعـة دوائـر الــوزارة والـدوائـر الــتـراثـيـة
والـفلـكـلوريـة فضال عن مـتـابعـته اجلادة لـرواد الفن
تـابعـة احوالـهم واالهتـمام بهم والـثقـافة والـتوجـيه 
بـوصـفهـم ثـروة الـعراق الـتـي التـعوض  ومـازيـارته
االخـيـرة لـلـمـلـحن الـرائـد مـحـسن فـرحـان واتصـاله
طرب قحـطان العطار بالكـبير كوكب حمـزة ودعوة ا
لالحــتــفــاء بــهــمـا دلــيل قــاطـع ورائع عــلى اهــتــمـام
ــبــدعــ  وكـذلك االهــتــمـام احلــمــداني بــالـرواد وا
ــوســيـقى والــفـنــون عــمـومــا من خالل دعــمـهــمـا بـا
ـثــقف مـايــعـطي امال بــاسـمـاً ـايــلـيق بــالـفـنــان وا
لـلـمـشـهـد الـفـني والـثـقـافي في الـعـراق لـيـنـهض من
جـديـد  ويـقـيـنـا انـهم يـتـطـلـعون الـى اقـدم قاعـة في
ـعظم ـر من بـاب ا بـغـداد الـتي تـفطـر قـلب كل من 
ـيـدان ويتـطـلع الى الـقـاعـة الـتي كانت الى مـنطـقـة ا
خـيمـة لـلـمثـقـف واسـتـراحـة لكـبـار الـسيـاسـي في
زمـن مـضى والــيـوم غــدت مــهـجــورة ومــهـمــشـة من
اخلـارج واذا توغـلـنـا بـداخـلهـا فـاحلـزن  يـتـضاعف
حـد الــبــكـاء واالســبــاب الـتي هــمــشت تـلـك الـقــاعـة
مـعــروفـة لــلـجــمـيع بــعـد ان تــركت واهـمــلت بــحـجـة
اعــمــارهــا مـن جــديــد في وقت كــانت عــلى عـالتــهـا
وسـيقـيـة  واليـوم يتـطلع تسـتقـبل انـشطـة الفـنـون ا

ــواطن الى ـــثــقف والـــفــنـــان وا ا
وزيـر الـثـقـافــة لـزيـارتـهـا لـيـعـيـد
هيبتها ويوقـد انارتها ويعيد لها

القها وبريقها .
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عـــرض مــنـــتـــدى صــدى الـــســـيــنـــمــا
ـــســـرح  مــؤخـــرا فـــيـــلم حـــســـجه وا
للمـخرجة ورود العزاوي مـن محافظة
ديـالى سيـناريـو عـمر درويش  وبـعد
عـرض الـفــيـلم الـذي حــضـره عـدد من
اجلمهور والنقاد قالت اخملرجة ورود
لـ ( الزمان ) ان ( الـفيلم يتـناول حياة
امراة عراقية وام لطفل فقدت الزوج
واصــبــحت مـــســؤولــة عن الـــعــائــلــة
ونـتـيـجة الـظـروف الـصعـبـة اضـطرت
ان تـبيع اثـاث منـزلهـا لتطـعم اوالدها
ولم جتــد مـن يــعـــيــنـــهــا فـــاضــطــرت
لالستعانة بابنها الصغير ) واضافت
( لــلــفــيــلم رســالــة هي ضــرورة قــيـام
ـراة ـسـاعــدة هـذه ا اجملـتـمع بــدوره 
التي فقدت زوجها لتعيش بكرامة من
اجـل اطـفـالـهـا ) .وعـن احـداث الـفـيـلم
ــراة في ذكــرت الـــعــزاوي ( شــكـــلت ا
سـاحة االكـبر وكـنت اريد ان الـفيـلم ا
ـوذجـا وهـو ان نـحب بـعـضـنا اقـدم 
ـشـاهد بـعـضاً وكـنت اروم ان يـتـاثر ا

ـراة وحـدها وجـدانـيـا عنـدمـا تـكون ا
وبال مـعـيل وكمـخـرجة لـلـفيـلم وجدت
صـعـوبــات كـثـيـرة كــوني انـا صـورت
واخــرجت واعـددت الــنص واضـافـات
اخـرى لــلـفــيـلم  وانـا خــريـجـة كــلـيـة
الـفـنـون اجلـمـيـلـة جـامـعة ديـالى ولي
من قـبـل سـتــة افالم كـمــخـرجــة وهـذا
الــفـيــلم نـال جــائـزة جلــنـة الــتـحــكـيم
ـهـرجـان اربيـل السـيـنـمـائي الدولي
الـذي اقـيم مـؤخـرا وسـيـشـارك الـفـيلم
ـهـرجـان الـنـهج الـسـيـنـمائي قـريبـا 

الدولي اخلامس بكربالء ).
وحتـــدث الــنــاقــد مـــهــدي عــبــاس عن
احداث الفـيلم قائال ( انـا قرات النص
قـبل الـتصـويـر فـقـلت لـلـمـخـرجـة هذا
ــثـلـة مــحـتـرفـة الـنص يــحـتـاج الى 
فكـانت الفـنانة حـياة حـيدر حيث ادت
دورها بـاتقان والـفيلم يـجسد مـعاناة
امــراة عـراقـيـة وهــو جـزء من احلـيـاة
الـيــومـيــة حتـمل الـكــثـيــر من الـرمـوز
نزل لم يبق لديها عندما باعت اثاث ا
اال عـقـال زوجـهـا وهـو شـرف الـعـائـلة
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{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ية ذات األصول نشرت النجمة العا
الــلــبــنــانــيــة ســلــمى حــايك عــبــر
حـــســابـــهـــا اخلــاص عـــلى احــد
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
االعالن الــدعـــائي لـــفــيـــلــمـــهــا
اجلــديـد الــذي يــحــمل عــنـوان
(مشروع الطائر الطنان)  ومن
ــقــرر ان يــعـرض في  15من ا
اذار اجلــاري.وعـــلـــقت حـــايك
عــلى االعـالن قــائــلـــة:  (مــقــطع
صـــغـــيــر مـن فـــيـــلــمـي "مـــشــروع
الـطكـائر الـطنـان" الذي يـعرض يوم

 15اذار آمل أن تــســـتــمــتــعــوا به).ونــال
ــتــابــعـ الــفــيــديــو اعــجــاب اآلالف من ا

تشوق لعرض الفيلم. ا
ــمــثل عــلى صــعــيــد آخــر  بــعــد أن رفع ا
األمـــريـــكـي جـــوني ديب مـــؤخـــراً دعـــوى
مـثـلـة األمريـكـية قـضائـيـة ضدّ طـلـيـقتـه ا
آمـبـر هيـرد يطـالـبهـا فيـهـا بدفع مـبلغ 50
مـلــيـون دوالر له كـتــعـوض عن اخلــسـائـر
التي تكبدها بسبب إتهـامها له بتعنيفها
ردّت هــيــرد عــلى هــذه الــدعــوى بــرســالـة

قاسية على لسان محاميها.
وقـال مـحـامـيـهـا في بـيـان نـشـرته مـجـلـة
(بيبول)( إنّ تـلك الدعوى القـضائية التي

رفعـها ديب ليـست سوى تـصرّف طائش
يـــســـعـى ديب من خاللـه إلســـكـــات آمـــبــر
هــــيـــرد لـــكـــنّـــهـــا لن تــــســـكت وأنّ تـــلك
ا التصرّفات التي يقوم بها ديب تؤكّد 
ال يــدعُ مــجــاالً لـلــشّـكّ أنّه ال يــقـوى عــلى
سيئة التي ما تقبّل حقيقة السـلوكيات ا
يـــزال يــفـــعــلـــهــا حـــتى اآلن عــلـى نــحــو

مستمرّ).
وأضاف(أمّـا وإنّه عازم الـعقـد على تـدمير
نـفـسه ذاتـيًـا فـإنّـنـا سـنسـتـمـر في نـقض
هـــذه الــــدعـــوى الـــبـــاطــــلـــة ووضع حـــدّ
للمـضايقات الوضـيعة التي تـتعرّض لها

موكلتي).

بونغيكايل سميالين

سلمى حايك

ــتـأرجـحـة تـبــدو األمـور مـتــشـابـكـة تــواجه الـعالقـة ا
ضغوطاً ومصاعب.
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مـا حـلـمت به بـدأ يـتـحـقق فـالـشـريك يـبـدي رغبـة في
. مساعدتك. يوم السعد االثن
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 مارس أقصى جهدك للبقاء قرب احلبيب أطول وقت
كن .رقم احلظ.8
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 تكون حاسماً في قرارت مصيرية و ال تصرح
بوعود قد ال يكون بوسعك الوفاء بها.
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ـنزل تـاعب الـصحـية واحـرص عـلى سالمة ا حـذار ا
والعائلة.رقم احلظ.3
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قــد تـنــفـعل بــسـبب بــعض األوضـاع الــشـخــصـيـة أو
هنية ما يثير عصبيتك ويشنّجك.  ا
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انـعــطـافً نـحـو مـرحــلـة جـديـدة وقـد تــكـون مـعـرّضـاً
ساءلة . النتقاد او لبعض احملاسبة وا
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 حتتاج إلى وسيلة مختلفة لالستمتاع بوقتك. حدد
قواعد تعينك على إجناز مهامك.
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مـشـروع زواج يـخـصّك او يـخص مـقـرّبـ يـرفع من
ادية لعائلتك. كانة االجتماعية وا ا

bÝô«

شروعـات الصغـيرة قد تأتـيك بربح لم تـكن تتوقعه. ا
تواصل مع اآلخرين.
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ـتواصـل الذي يـنـتابك سـبـبه نـفسي بـالـدرجة القـلق ا
تواصل . األولى واإلرهاق ا
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ال تـخــجل من مـفـاحتــة أصـدقـائك من أهـل الـثـقـة في
أدق مشكالتك. رقم احلظ .7
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كــلـــمــات ثالثـــيــة وربــاعـــيــة تــشـــكل مــفــردات
ومـرادفـات الـكـلـمـات الـست عـشـرة.في الـدائرة
الـداخـلـيـة حول االرتـكـاز حتـصل عـلى الـكـلـمة
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