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تختتم يوم غد االثن فعاليات
مـــهـــرجـــان الـــســــلـــيـــمـــانـــيـــة
الـسـينـمـائي بنـسـخته الـرابـعة
الـــتـي انـــطـــلــــقت في االول من
تــــــشــــــريـن االول اجلــــــاري في
مــديــنــة الــسـلــيــمــانــيـة وحتت
شعار (سرطان االرض) بعرض
فـــــــيــــــــلم (أخـــــــوات احلـــــــرب)

لـلمـخرجـة والكـاتبـة الفـرنسـية
ـشـاركـة كــارولـيـنـا فـورست و
مثـل منهم: ديالن نخبـة من ا
اميـره كـاسر  كـامـيلـيا جـوين 
جـــوردانـــا  مـــايـــا ســـانـــســا 
اشـفـير جـيـرال  نانه بـلـونديل
وكــوركــمــاز ارسـالن وكـان أول
ي لــفــيــلم (أخــوات عــرض عــا
احلــرب) في مـــهــرجــان بــرلــ

السينمائي الدولي بنسخته الـ
انـيا وعـرضه الثاني 69 في أ
وألول مـرّة فـي الـشـرق األوسط
هو احلالي في افتتاح مهرجان

السليمانية . 
ــهـرجــان هـذا الــعـام وضـيف ا
134 فــيــلـمــا خملــرجـ من 78
بـــلــــد حـــول الــــعـــالم تــــشـــمل
منتجات أعوام 2018 و 2019

(الـصـنــوبـرة الـذهــبـيـة) عالوة
عـــلى جـــائــزة نـــقــديـــة ألفــضل
األعـمــال الـطــويــلـة في قــسـمي
ـيـة و السـيـنـما السـيـنـما الـعـا
الـكـردية وأفـضل فـيـلم أجـنبي
وأفـــــــضـل أخـــــــراج وأفــــــــضل
ســيــنـــاريــو وأفــضل تــصــويــر
وأفـضل فــيــلم قـصــيـر أجــنـبي
وأفـضل فــيـلم وثـائـقي وأفـضل

والـــقـــصـــيـــرة الـــوثـــائـــقـــيـــة
االنـــيـــمـــيـــشـن والـــتـــجـــريـــبي
باالضافـة الى إقامة ورش عمل
مـتخـصصـة في صنـاعة األفالم
شترك.  واجتماعات اإلنتاج ا
ويـقــدّم أعـضــاء جلــنـة حتــكـيم
ـهـرجـان ــهـرجـان في خـتـام ا ا
يـوم غـد  14جـائــزة كل واحـدة
مـنـهـا عـبـارة عن تـمـثـال ذهـبي

االول في القسـم التنـافسي
هــو (سـيــنــمــا الـعــالم) (دولي)
ويــــتـــــضــــمـن أقــــســــام اآلثــــار
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــطـــويـــلــة
والقصـيرة واألعمال الـوثائقية
وأفالم االنيميـشن والتجريبي
والـثــاني(الـســيـنــمـا الــكـرديـة)
(مــحــلـي) ويــتــضــمن األعــمــال
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــطـــويـــلــة

فيلم قـصير مـحلي عالوة على
جائزة جلـنة التحـكيم اخلاصة
و4 جــوائــز خــاصـة عـن طـريق
شركة مسـتي فيلم السيـنمائية
مـن ضـمن جـائـزة (شـــومـهـنـدـ)
الفـخرية وجـائزة (أحمـد كايا)
ــعــروف) ــطــرب الـــكــردي ا (ا
جـائـزة الـشـهـيـدة (پـرچم) (أول
فـتـاة تـسـتــشـهـد خالل حـربـهـا
ضد تنظيم داعش االرهابي في
كـــوبــاني بـــســوريـــا) وجــائــزة
ي) (اخملرج الراحل (طاها كر
وفـقـيـد الـســيـنـمـا االيـرانـيـة) 
وستقدّم اجلائزة لـعائلة الفقيد
كـــــأفـــــضل ســـــيـــــنـــــمـــــائي في

هرجان.. ا
وقـــــــالـت مــــــســـــــؤولـــــــة اعالم
ــهــرجـــان شــهــ صــابــر في ا
تـــــــصــــــــريح (ان بــــــــ االفالم
شاركة 35 فيلما كرديا و ان ا
ــثــلي او مــخــرجي غــالــبــيـة

هرجان).  االفالم حضروا ا
واوضـحت (انه بـخالف عـرض
االفـالم  تــــنــــظـــيـم نــــدوتـــ
مــهــمـتــ االولى حتت عــنـوان
(سرطان االرض) بـحضور عدد
من اخملتص في مـجال البيئة
ومحافظ السليـمانية والثانية
ـــؤســـســـات االفالم خـــاصــــة 
ــيــة بــادارة شـخــصــيـات الــعـا

مختصة). 

jI  Ê«uMŽ ‚«dF « mbc
يعـيش اجلمـهور العـراقي انقـساما من نـوع آخر غداة
االعـالن عن والدة قـنــاة جــديــدة بـاسم mbc الــعـراق
ب مؤيـد ومعارض.. مـتفائل ومتـشائم وب مسـتبشر
ومـنــزعج مــثــلـمــا دخــلت هــذه الـوالدة في حــســابـات
الـسـيـاسـة واالجـتـماع واالعـالم وعـمت الـضـبابـيـة في
واقف والترقب للقادم اجلديد كونه جاء من مجموعة ا
زاج ال تمتلك ودا مطلقـا من جمهور واسع ومختلف ا

والطباع والتوجهات. 
نزعجون يـخشون اهدافاً تشائمـون وا عارضـون وا ا
خـفيـة تسـعى للـنيل من اجملـتمع الـعراقي واإليـغال في
تمزيق وحدته الوطنية ولم يظهر ذلك جليا لغاية كتابة
ـقــال وبـعـد اكـثـر من سـتــة اشـهـر عـلى انـطالق هـذا ا
ـستـبشرين يـأملون تفـائل وا ؤيـدين وا بـثها فـريق ا
بـقـنـاة تـعوض نـقص مـا هـو قـائم في غـالـبـيـة الـقـنوات
العراقية من صورة جيدة وبرامج ذات صناعة متقدمة
ويـتـطـلـعـون إلى خـصوصـيـة قـنـاة حتـمل بـ فـقـراتـها
ثـقـــــــــافـة بـهـويـة وطـنـيــة ومـلـتـحـفـة بـشـذى حـضـارة

عريقة.
 لم نـلـمس الى االن  حـضـور اكـد وسـومـر وبابـل بكل
ما فيهـا من ثقافة وعمـارة وقوان وادب يتذوقون من
خالل بـرامـجـهـا طـعم الـشـاي في مـقـهى عـلى شـاطئ
دجـلـة أو رائحـة الـقـهـوة في اعـالي الـفـرات او تـرنـيـمة

صوت شجي على (جباشة) في وسط االهوار .
ــنــون انــفـســهـم بـالــطــرب لــلــمــقـامــات وحلن كــانــوا 
اجملرشة  تـأخذهم جلولـة ب شناشـيل (فضوة عرب)
ـــة االحـــبـــة ـــربـــعــــة في شـــارع الـــرشــــيـــد)  و او (ا
لالسـتمـاع لشـجن طور  –احملمـداوي-  على ضـفاف
الـغـراف  وصـوال إليـقـاعـات اخلشـابـة عـلى كـورنـيش
الـبصـرة . واغاني (الـيردلي) في ام الـربيـع  ودبـكة
الــغــربـيــة ومــواويل اجلـنــوب  والــوان فـايـق حـسن 
وقـصائد مـالئ الدنـيا وشـاغل الناس  ومـناجـاة دجلة

من شاعرها الكبير ..... ولكن.!! 
وهــذه الـ (لـكن) دائــمـا مــا تـأتـي بـاحلــسـرة وااللم من
ضـيـاع احلــلم وتالشـيـه بـ ضـعف االداء وهــشـاشـة
الــبـنــاء الـفــني  فــلم نـرَ في قــنـاة mbc اال احلـديــقـة
ـصـريــة  فـهي تــعـيـد بث اخلـلـفــيـة لــقـنـوات  mbc ا
سلسالت والـبرامج التي تعرض فـيها (عرض ثاني) ا
ــتـلــقي الــعـراقـي هـويــة واضـحــة جتــعـله ولم يـلــمس ا
يـلـتصـق بهـا فـهي ال تـتـعـدى بـعض مفـردات بـالـلـهـجة
العراقية للربط او االعالن ب فقراتها وكأنها محاولة

للوي عنق (مصريتها) جلعلها عراقية.
ــيــز فــقـــد خــلت الـــقــنــاة الـى االن من عــمل درامـي 
بـصـناعـة عـراقـية اال من بـعض اعـمـال اضعف من ان
تـوصف بـأعـمال درامـيـة (لـسـنـا هنـا بـصـدد عـرضـها
ــعـاجلـة لـلــنـقــد والـتــحـلــيل) الجـتــرارهـا الــقـصص وا

تواضع .  التقليدية واالداء ا
ــضــمــون ــســمــيــات تــتـــقــدم كــثــيــرا عــلى ا بــرامج 
ومفرداتـها الـساعـية لكـوميـديا سـمجة لـشخـصيـة هنا
ثل أو مخرج واخرى هناك وهـيمنة مقـدم برامج او 
عـلـى غـالـبـيـة الـبـرامج الـدرامــيـة وغـيـر الـدرامـيـة الـتي

قدمتها. 
نرى أن الـنـهـوض بـواقع قنـاة اريـد لـهـا تشـكـيل هـوية
ـر عبـر اعتمـاد ادارة ذات خبرة عراقـية بـطعم عربي 
عرفي وقدرة عـلى التـنويع واالبداع مـكتـظة باخلـزين ا
الـذي يؤهـلها لـذلك واالبتـعاد عن االسـتخـفاف بـذائقة
ـتلـقي الـعراقي من خالل مـضـام واشـكال ألعـمال ا

(مدرسية البناء). 
قـناة تـلـفـزيونـيـة تـمثل عـالم ثـقـافي ومؤسـسـة اعالمـية
ـلـكـاتـهـم االبـداعـيـة شيء الى وشـخــوص يـضـيـفــون 
تلقي وتقو اداء وليس العكس بالغرف من الشارع ا
ـا ـرئـي  ــعـنـي وا من دون تــنــقـيــة واعــادة تــشــكــيل ا
يتوافق والبناء الفكري والثقافي واالجتماعي للمجتمع

قصود. ا
 فهل السبب يكمن في اخلـيارات غير الصائبة? أم ان
اصـحــاب الـقـنـاة يــقـصـدون بـهــذه اخلـيـارات إيـصـال
ـوذج إلعالميي الـعراق رسـالة مـفـادها ان هـؤالء هم 

وهذه هي مستوياتهم!!?? 
في احلـالـت ال بـد من مراجـعة شـامـلة وتـقو لـلفـترة
ـا يـتـنـاسب ومـكـانـة ـاضـيــة واعـادة تـنـظـيم الـقـنـاة  ا

الثقافة والفن العراقي. 
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

عناصر من االمن يعاجلون متظاهراً سليماً مصاباً

lÐU∫ مهرجان السليمانية السينمائي يشهد حضورا متميزا  « sH «
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عـلى أنـغــام مـقـطــوعـة ضـوء
القـمـر لـلـمـوسـيـقـار بـتـهوفن
ـديــر الـعــام لـدائـرة افـتــتح ا
الـفـنــون الـعـامـة عــلي عـويـد
ــعــرض الــعــاشــر لــلــفــنـان ا
الـــتــشــكــيــلـي عــلي عــلــيــوي
ـوافق 30 صــبــاح االثــنــ ا
ــاضي عـــلى قــاعــة أيــلـــول ا

دائرة الفنون العامة.
وقــــال الــــعــــبــــادي (إن هــــذا
ـــعــــرض ضم احــــد أنـــواع ا
ـمـيـزة األســالـيب الـراقـيـة وا
لـلفـنان عـلي عـليـوي إذ حمل
عـرض هذا العـنوان إشارة ا
إلى احد لوحاته التي حملت
رســــائل عـــبــــثــــيـــة شــــكـــلت
مــجـــســات لــهــمـــومه والــتي
عـــــــانـــــــقت صـــــــفـــــــاء روحه

ونقائها).
فيـما أوضح الـفنـان علي (إن
ــعــرض االســتــعــداد لــهــذا ا
اســتـغــرق عـامـ مـن الـعـمل
ـتـواصل لـعرض  36لـوحة ا

فــنـيــة من مـدارس وأســالـيب
مــخــتــلــفــة شــمــلت احلــداثـة
والـسـيـريـالــيـة والـتـعـبـيـريـة
والتجـريدية والـرمزية فضالً

عن البروتريت والطبيعة).
وكــــان عـــــلــــيــــوي قــــد اقــــام
مــعــارض تــشــكــيــلــيــة داخل

وخــارج الـبــلــد حــمــلت اسم
الــعـراق مـنـهــا في الـبـحـرين
واإلمــــــــــارات وســــــــــوريـــــــــا
وأسـطـنـبول ولـبـنـان ومـصر
فــــضالً عـن مـــشــــاركــــات في
ــانـيــا وأمـريــكـا ـغــرب وأ ا
إضـافــة إلى اقـتــنـاء أعــمـاله

الــفـنــيـة في الــعـديـد من دول
الـــعـــالم. وهـــو من مـــوالـــيــد
احللة 1965 خــــــــريج كلية
الــفــنــــــون اجلــمــيــلــة لــعــام
ـبـدعـ 1991 كـرم بـوسـام ا
ـرتــ مـتـتــالـيــتـ لألعـوام

 2014 و2016.
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ظـــلت الـــفــنـــانــة جـــولي آنــدروز
المـح وجــــهـــــهــــا احملـــــبــــبــــة
ـمـيـز جنـمة مـفـضـلة وصـوتـها ا
حاضرة في أذهان أجيال عديدة
أحـبـها الـصـغـار والـكـبار بل أن
البـعض أحـبهـا في طـفولـته أيام
تــألــقــهــا في ســتـيــنــيــات الــقـرن
اضي ورافقها جنمة كبيرة في ا
أدوراها الـتمـثـيلـية اخملـتلـفة في
الـعـقـود الالحـقـة. وقالـت آندروز
(إنها تعد نفسـها محظوظة لهذا
شـوار الطـويل الذي قـضته في ا
هنية في فن السينما). حياتها ا
وأضــــافت بــــطــــلـــة أفـالم مـــاري
ـوسيقى خالل بوبيـنز وصوت ا
تـسـلـمـهـا جـائـزة األسـد الـذهـبي
إلجنـــاز الـــعـــمــر فـي الــدورة 76
ـهرجـان فـيـنيـسـيـا السـيـنـمائي
الـدولي الـذي اقــيم قـبل مـدة (مـا
زلت أتــعــجب من حــقـيــقــة أنـني
كنت الفتاة احملظوظة التي طُلب
منها أداء هذه األدوار الرائعة).
ولــدت آنـدروز فـي تـشــرين األول
عـام  1935في إنــكــلــتــرا وكــان
اسمـهـا جـولي اليـزابـيث ويلس
وسط عــائــلــة فـنــيــة فـوالــدتــهـا
ـثـلـ وزوجـهــا كـانـا يـعــمالن 
سرح مسرحـي في ما يـعرف 
الــــفــــودفــــيـل (نــــوع مــــســــرحي
اســـتــعـــراضي يــعـــتــمـــد تــقــد
ـسرحـية ـشاهـد ا منـوعـات من ا
الــــكــــومــــيــــديــــة والــــرقــــصــــات
واألغـانـي).وسـارت آنــدروز عـلى
شـاهد درب والديـها فـي تقـد ا
الــتــمــثـــيــلــيــة والــغـــنــائــيــة في
ـــوســيـــقــيـــة أثــنــاء الـــصــاالت ا
طــفـولـتــهـا ومـراهــقـتـهــا.بـيـد أن
انطالقة آندروز االحترافية كانت
في الـعـشرين مـن عمـرهـا عـنـدما
مثلت في مسرحية سندريال على
خــشـــبــة مــســـرح الــبالديــوم في
لــنـدن.وفـي عـام  1954انــتـقــلت
آندروز إلى مسارح برودواي في
نيويورك لـتقدم دور الـبطولة في
ــسـرحـيــة الـغـنــائـيـة الــعـشـيق ا
(بـــــوي فـــــريــــنـــــد) لـــــســـــانــــدي
ولــســـون.وقــد ثـــبت جنــاح هــذه

ـسرحـيـة الـكبـيـر أقـدام آندروز ا
كـــنــجــمــة صـــاعــدة في مــســارح
برودواي لتقوم ببطولة عدد من
سـرحية الغـنائية على األعمال ا
خشباتها ومن أبـرزها مسرحية
ســيـدتي اجلــمــيـلــة عـام ?1956
ـأخـوذه عن مــسـرحـيـة الـكـاتب ا
بـرنـارد شـو بـيـغـمـالـيـون والـتي
أدت فــيــهــا دور ألــيــزا دولــيــتل
الـــشــخــصــيــة اخلـــيــالــيــة الــتي
أبدعها شو في مسرحيته ودور
لك أرثر لكة غوينـيفير زوجة ا ا
فـي مــســرحــيــة كــامــيــلــوت عــام
1957. وشــــهـــد الـــعــــام نـــفـــسه
انــطالقـتــهـا فـي الـتــلـفــزيـون في
تمثـيلـها في االنتـاج التلـفزيوني
ــسـرحــيــة سـنــدريال الــتي بـثت
مبـاشـرة وشاهـدها نـحـو ملـيون

مشاهد.
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وعـلى الرغم من الـنـجـاح الكـبـير
واالحـتـفاء الـنـقـدي بـتجـسـيـدها
ـسرح لشـخـصيـة دولـيتل عـلى ا
إال أنــهـا لم تــمــثل في الــنـســخـة
الــســيــنــمــائــيـة الــتي أُعــدت عن
سرحـية ذاتـها في عام ?1964 ا
إذ اخـتـار اخملـرج جـورج كـوكور
مثلة أودري هيبورن ألداء هذه ا
ــمـثل الــشـخــصــيـة إلى جــانب ا
ريــكس هـــاريــســون.وقــد حــصل
الـفـيلم عـلى جنـاح جتـاري كـبـير
واحـتــفـاء نـقـدي وتــوج بـثـمـاني
جوائز أوسكار من بينها أفضل
فـــيـــلم وأفـــضل إخـــراج وأفــضل
ـثل لــكن هـيــبـورن لم حتـصل
على أوسكـار التمـثيل عن أدائها
فيه. بيد أن خـسارة آندروز لهذا
الدور كـانت مقـدمة جنـاح كبرى
لـها في ظـهـورهـا في فـيـلم ماري
بـوبـيــنـز عـام 1964 الـذي صـنع
شــهــرتــهــا في عــالـم الــســيــنــمـا
وجلب لها جائزة أوسكار أفضل
ــثــلــة عن أدائــهــا فــيه.وكــانت
شركة والت ديزني منتجة الفيلم
قــد عــرضت الــدور عــلــيــهــا عــام
وافقة مشروطة 1963 وردت 
إذا لم تـنــشـغل بـأداء شــخـصـيـة
دولـــيــــتـل في فــــيــــلم ســــيــــدتي

اجلـمــيـلــة الـذي أنـتـج في الـعـام
نـفـسه. وتـعـزز جناح آنـدروز مع
أدائها لـدور ماريـا فون تراب في
وسيقى عام 1965 فيلم صوت ا
والـذي حـقق جناحـا جـمـاهـيـريا
هــائال وبــات من بـ أحــد أكــثـر
األفـالم إيــــــــــــرادا فـي تــــــــــــاريـخ
الـســيـنـمـا. بــيـد أن جنـاح هـذين
الــفــيــلـمــ الــكــبـيــر لم يــكن بال
ـهــنــيـة ضــريــبــة في حـيــاتــهــا ا
التمثـيلية إذ حـصرها الحقا في
طية يعـشقها اجلمهور صورة 
عـــنـــهـــا وهـي صـــورة مـــربـــيـــة
األطـفـال احملـبـوبـة ذات الـصـوت
الــعــذب الــتي يــحــبــهــا األطــفـال
والـكـبـار.وقـد حـاولت آنـدروز أن
تنـوع الحـقا أدوراهـا الـتمـثـيلـية
فقدمها اخملرج ألفريد هيتشكوك
ــمـثل بــول نـيـومـان إلى جـانب ا
فـي الــفــيـــلم الـــبــولــيـــسي الــذي
جتــري أحــداثه مــرحــلــة احلــرب
ــزقــة (تــورن الــبــاردة ســتــارة 
كيرتن) حيث أدت دور سكرتيرة
ـانيا عالم فيـزياء يُـختطف الى أ
الشـرقية أثـناء حـضوره مـؤتمرا
عـــلــمــيــا في كــوبـــنــهــاغن لــكــنه
حض يخبـرها الحـقا أنه ذهب 
إرادته لـــلــحــصـــول عــلى أســرار
علـميـة من البـلد اخلـاضع لنـفوذ
السوفييت.وظهرت في شخصية
ـرأة الـتي فقـدت زوجـها أميـلي ا
وأخـيـهـا وأبــيـهـا في احلـرب في
فـيـلم أمـركـة أمـيـلي عـام ?1964
وفي دور العروس اجلديدة التي
ــمــثل مــاكس تــرافق زوجـــهــا (ا
فـــون ســـيـــدو) الـــذي يـــذهب في
مهـمة تـبـشيـرية في جـزر هاواي
فـي الـــقـــرن الـــتـــاسع عـــشـــر في
ــلــحـــمي هــاواي عــام الـــفــيــلـم ا
1966. وجــــســـدت شـــخـــصـــيـــة
ــغــنــيـة والــراقــصـة ــمــثــلـة وا ا
اإلنـكـلـيـزيـة غـيـرتـرود لـورانس
في فـــيــلـم جنــمــة الـــذي أخــرجه
األمـــــريـــــكـي روبـــــرت وايـــــز عن
حـياتـهـا ودور الـفتـاة الـسـاذجة
الــــتي تــــتــــورط في ســــلــــســــلـــة
مغـامـرات طائـشة عـنـدما تـخطط
للزواج من رئيسها رجل األعمال

ـهــنـيـة وتـتـنـكــر في شـخـصـيـة ا
رجـل يـــــــــــــدعـى الــــــــــــكــــــــــــونـت
فــيــكــتـــورغــراجــيــنـــســكي. وقــد
رشـحت لـنـيل أوسـكـار الـتـمـثـيل

عن دورها هذا. 
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كـــمـــا قــــدمـــهـــا أيــــضـــا في دور
مثل جـاك ليمون البطولـة أمام ا
في الفيلم الكوميدي هذه احلياة

(ذاتس اليف) عام 1986.
وواصـــلت آنـــدروز عــمـــلـــهــا في
التمثيل للسينما والتلفزيون في
الـثـمـانــيـنـيـات والـتـسـعـيـنـيـات

دوره عـمـر الـشــريف فـيـعـيـشـان
قـصـة حب حتت مـراقـبـة أجـهـزة
اسـتــخـبــارات الـبــلـدين.وحـرص
زوجــهــا الــثــاني اخملــرج بــلــيك
ـها في أدوارد الحـقا عـلى تـقـد
أدوار مختلفة خارج النمط الذي
اشــتـهــرت به في أفـالم مـثل 10
عــــــام 1979 و أس أو بـي عــــــام
 1981والـــفـــيـــلـم الـــكـــومـــيـــدي
االستـعراضي فيـكتـور فيكـتوريا
عــام  1982الـــذي أدت فـــيه دور
شـخــصـيـة مـركـبــة وهي مـغـنـيـة
ســبــرانــو تــعــاني فـي حــيــاتــهـا

الـثري في الـفـيـلم االسـتـعراضي
مـــيــــلي اجلــــديـــدة كــــلـــيــــا عـــام
.1967ومثلت في فيلم بذور تمر
الـهــنـد عـام  ?1974دور بـطـولـة
ــمــثل عــمـر الــشــريف في أمــام ا
درامـا أخـرى من قـصص احلـرب
الــبـــاردة حــيث تـــظــهــر في دور
ــوظـفـة اجلـذابـة جـوديث فـارو ا
في الــداخـــلـــيــة الـــبــريـــطــانـــيــة
والـــصــديــقــة الــســـابــقــة لــوزيــر
بــريــطــاني الــتـي تـلــتــقـي أثــنـاء
قـضائـهـا عـطـلتـهـا في الـكـاريبي
ـلــحق عــسـكــري روسي يـؤدي

وبعد عام 2001 ظهرت في فيلم
ـــمــثـــلــة يــومـــيــات أمـــيــرة مع ا
األمـريكـيـة الصـاعـدة حيـنـها آن
هاثاواي وفي اجلـزء الثاني من
هذا الفيـلم أيضا في عام 2004.
وبـعـد عام 2004 اكـتـفت بـإعارة
صــوتــهــا ألداء شــخــصــيــات في
أفالم الـتـحــريك كـمـا هي احلـال
سـلسـلـة أفالم شـريك وكـان أخر
أفالمــهــا في هــذا الــصــدد فــيــلم
أكــــــــوا مـــــــــان فـي عــــــــام 2018
ومـسلـسل بـرجـرتن التـلـفـزيوني

الذي تواصل العمل به حاليا.

علي عويد يفتتح معرض علي عليوي . عدسة (الزمان) ادهم يوسف

صاب بتظاهرات بغداد رجل امن يحمل زميله ا


