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فــيلــم وثـــــائقــي عــن الـــــراحل زيـــــاد حــيـــــدر
بغداد/املدى
الفنـان التـشكـيلي العـراقي زيـاد حيـدر شكل
رحيله الفـاجع يف غـربته يف هـولنـدا صـدمـة
كـبـيـ ــرة ملع ــارفـه ومحـبــيه أصــبح م ــوض ــوعـ ـاً
لفــيلـم وث ـ ــائقـي حــمل عـنـ ــوان (بـ ــورتـ ــريـت
للغـائب) سـينـاريـو واخـراج الفنــان والشـاعـر
العراقي حميد حداد املقيم يف هولندا الذي
يعـكف عل ــى وضع اللـم ـســات االخـي ــرة علــى
هذا الفـيلم حيـث يعرض بـشكل فنـي جميل
وبلغــة سيـنمــائيـة مـتطـورة وشفـافـة جــوانب
مهمة من مـسيرة الفنـان الراحل زيـاد حيدر
الذي تـويف بشكل مفاجـئ وفاجع يف مرسمه
بهـولنـدا وهـو ملـا يـزل يف ريعـان شبـابه وقمـة
عطائه بعد أن ذاق مـرارة االضطهاد يف بلده
العــراق اي ــام النـظــام الـصــدامـي املبــاد وجنــا
بــأعجــوب ــة من حـبل املـشـنقــة وعــانــى مــرارة
الغـربـة واملنفـى االمـر الـذي جعـل منه فنـانـاً
مـوجـوعـاً ومـسكـونـاً بــالهم العـراقي بـأبعـاده
اخملتلفة وظهر جلياً عبر اعماله املتميزة..
أسهــم يف اجن ـ ــاز هـ ـ ــذا الف ــيلــم (ب ـ ــورت ـ ــريــت
لـلغـ ــائــب) الفـنـ ــان سعـ ــد جـ ــاسـم الـ ــزبـيـ ــدي
مـصــوراً والـفنــان خــالــد زهــراوي مــونـتيــرا..
وهـو يعد –اي الفيلم -بـاكورة اعمـال الفنان
حميـد حداد الـذي سبـق له ان درس املونـتاج
والـ ـسـيـنـ ــاريـ ــو والــتحـ ــريـ ــر الـتـلفـ ــزيـ ــونـي يف
ه ــولنــدا واجنــز عــدة سـينــاريــوهــات ومــارس
كـتابـة النقـد السـينمـائي اضـافة الـى الشـعر
حيث كـان من مؤسسي مجـلة (واحد) فضالً
عـن أنه رئيـس حتـريـر مــوقع (سيـنمــائيـون)
الــذي يعنـى بـالــسيـنمــا العــراقيــة والعــربيـة
واالجنبية.
ويـ ــؤمل مـ ـشـ ــاركـ ــة وعـ ــرض الفــيلـم يف عـ ــدة
مهـرجـانـات عـربيـة وادبيـة ودوليـة من بـينهـا
مهــرج ــان الفـيلـم العــربـي يف روتــردام الــذي
سيقـام بني الثالثني من ايار احلالي والرابع
مــن ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران املـق ـبـل ال س ـي ـم ـ ـ ــا انـه متــت
ت ـ ـ ــرج ـم ـتـه بـه ـ ـ ــدف حتـق ـيـق ه ـ ـ ــذا الـه ـ ـ ــدف
والـتع ــريف ب ــالـتج ــرب ــة االب ــداعـي ــة امل ــؤث ــرة
للمعاناة املريرة للفنان الراحل زياد حيدر.

مـونـاكـو :اعـلن ارمـني بت ــروسي ــان رئيـس اول شــركــة
اطلـقت جتــارة الك ــافي ــار املنـتج يف مــزارع الـسـمك ان
انتـاج هذا الطـبق الفاخـر يتوسـع يف العالم والسـيما
يف اوروبا الغربية واسرائيل.
وقــال بـتــروسـيــان الــذي افـتـتح يف مــونــاكــو مــطعـمــا
جديـدا تابعـا لشـركته ان "خمـسني طنـا من الـكافـيار
الـص ــادر مـن ه ــذه امل ــزارع تـتق ــاسـم انـت ــاجه ــا ح ــالـي ــا
ف ــرن ـس ــا (يف مـنــطق ــة اكـيـتـني وايـط ــالـي ــا وال ــوالي ــات
املتحدة).
ومتـلك ش ــرك ــة بـت ــروسـي ــان ثالث ــة مـط ــاعـم (ب ــاريــس
ونـيــويــورك ومــونــاكــو) وخـم ـســة مـتــاجــر يف فــرن ـســا
والــواليــات املـتحــدة وخـم ـسـني نقـطــة بـيع ،وهـي اول
شركة تداولت كافيار مزارع السمك جتاريا.
ولفـت بتــروسيـان الـى ان هــذا االنتـاج انـطلق اوال يف
اسبــانيــا وبلجـيكــا واليــونــان  ،فـيمــا تـسـتمــر جتــارب
مـشجعة يف مزارع مائية لتربية السمك يف البرتغال.
ويحقق هـذا النـشــاط التجـاري جنـاحـا كـبيـرا بـسـبب
القيـود املفـروضـة علــى تصـديــر الكــافيــار البــري من
جانـب روسيا واالمـانة العـامة للـشرعـة الدوليـة حول
جتـ ــارة االصـنـ ــاف احلـيـ ــوانـيـ ــة والـنـبـ ــاتـي ـ ــة املهـ ــددة
باالنقراض.
واوضح بـت ــروسـي ــان ان هـ ــذه القـيـ ــود تع ــزز عـملـي ــات
التهريب املنظمة مثل "تهريب اخملدرات".

ميادة وسمرية من بني أفضل
 100مطربة عربية
دمــشق :وقع اال خـتـيـ ــار ع لـ ــى كل مـن ا مل ـطـ ــر بـ ــة
ا ل ـســور يــة مـيــادة ا حلـنــاوي ،وا ملـطــر ب ــة امل غــر بـيــة
سـميرة س عـيد ،لت كـونا ضـمن قا ئـمة أفضل مـائة
مطرب فى الغناء العربي.
من نـاح يـة أ خـرى كـرمت وزارة الث قـا فـة امل غـرب يـة
والن قـابة ا حلـرة لل مـوسي قـيني م يـادة الخت يـارها
كــأ فـضل مـطــر بــة عــر بـيــة و قــد أ قــا مـت أ كـثــر مـن
حف لــة يف امل غ ــرب ،وحف لـتني يف ا جلــزا ئــر بــد عــوة
مـن وزارة ا لــث ق ــا ف ــة ضـمـن ا حــت ف ــاالت ا جل ــزا ئ ــر
بأعيادها الوطنية.
ا جلـد يـر بـا لـذ كــر أن م يـادة تـست عـد ب عـد عـودت هـا
من جـولت هـا امل غـرب يـة لـت سـجيل ب عـض األغن يـات
ا جلـد يـدة مـن كل مـات ا لـشـا عــر الغ نـا ئـي امل صـري
عبدالرحمن االبنودي.

األمهات العامالت أكثر متتعاً بالصحة

رحيل الفنانة الكوميدية سناء يونس ابنة املرسح
القـــاهـــرة :رحلــت امـ ـ ــس االول الف ـن ـ ـ ــان ـ ـ ــة
الضـاحكـة سنـاء يـونـس ،عـن عمـر ينـاهـز 64
عــام ـاً اثــر اصــابـتهــا مبــرض ســرطــان الــرئــة
تسبب يف وفاتها على الفور.
كـ ــانـت سـنـ ــاء قـ ــد انـتـقلـت الـي مـ ـسـتـ ــشفـي
"كلـي ــوب ــات ــرا" مبـص ــر اجل ــدي ــدة ال ص ــابـته ــا
بــالـتهــاب حــاد يف الــشعـب اله ــوائي ــة ادى الي
ضيق يف اجلهـاز التنـفسي ،واكتـشف االطباء
اصابتها بـسرطان الرئة مـا أدى إلى إصابتها
بفشل كبدي.
ب ـ ــدأت امل ـ ـس ـيـ ـ ــرة الف ـن ـيـ ـ ــة للـ ـ ــراحل ـ ــة م ـن ـ ــذ
الـسـتيـنيـات ،حـيث انـطلقـت سيـنمــائيـا علـى
ي ــد اخمل ــرج الــشهـي ــر ي ــوسف ش ــاهـني ،ال ــذي
اختــارهــا لبـطــولــة فيـلمـه "اليــوم الـســادس"،
لتعـود بـفيلـم " حمــام املالطيـلي" بعــد غيـاب
عـن الـ ـسـيـنـمـ ــا اسـتـمـ ــر  6سـنـ ــوات ،وكـ ــانـت

انـطالقتـها الـكومـيديـة من خالل فيلـم فيلم
"ريــا وسكـينـة" ،و "اخـر الـرجــال احملتــرمني"،
بـعـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــدم ــت الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن االفـالم
السـينمـائيـة ابرزهـا "حرب الـفراولـة" ،وفيلم
"جـيل آخ ــر زمن" ،و"ن ــاس جتنن"" ،اجلــوع"" ،
لع ـ ــدم كفـ ــايـ ــة االدلـ ــة"" ،اقــتل مـ ــراتـي ولـك
حت ـي ـ ــاتــي"" ،املـ ـ ــزاج" ،و"ضحــك ولعــب وج ـ ــد
وحب".
ويف الـفـ ـتـ ـ ـ ــرة االخـ ـيـ ـ ـ ــرة اجتـه ــت لـلـعـ ـمـل يف
الـسينمـا مع الشبـاب ،حيث عـملت يف فيلم "
اوعـ ــى وشـك" مع احـمـ ــد رزق واحـمـ ــد عـيـ ــد
ومـنـ ــة شلـبـي ،وفــيلـم "حـ ــرب إي ـطـ ــالـيـ ــا" مع
أحـم ــد الــسق ــا ومج ــدي ك ــامل و خ ــال ــد اب ــو
الــنجـ ــا ،واخـيـ ــراً فــيلــم "أحالم عـمـ ــرن ـ ــا" مع
مصطفي شعبان ورامز جالل ومني زكي.
وال ن ـسـتـطـيع أن نـن ـس ــى ادواره ــا يف امل ـس ــرح

الذي ابـدعت وتـألقت فيه لـدرجة أنهـا لقبت
بـ "االبنـة الـشــرعيـة لـلمـسـرح" ،وكـانـت ذكيـة
جـ ــداً يف اخـتـيـ ــار نـ ــوعـيـ ــة أدوارهـ ــا حـيـث أن
بــدايـتهــا كــانـت مع ي ــوسف شــاهـني وقــدمـت
معه مـسرحـية "الغـول" ،ليصل رصـيدهـا الى
 25مسـرحيـة اشهـرهـا "سك علـى بنـاتك" يف
دور "ف ــوزي ــة" الـتـي انــطلقـت مــن خالله ال ــى
ع ــالم الـنج ــوميــة مع الـفنــان فــؤاد املـهنــدس
كـما قـدمت معـه " هالـة حبـيبتـي" ،باالضـافة
الي مسـرحيـة "حالـة حب"" ،األرنـب األسود"،
و"عديلة".
ك ـم ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــألق ــت يف الع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مــن االع ـم ـ ـ ــال
الـتلـيف ــزي ــونـي ــة وق ــدمـت أكـث ــر مـن  30عـمال
تليفزيونـيا ..والراحلة مـن مواليد عام 1942
واسمهـا بالكامل "سناء علـي يونس"وحاصلة
علي ليسانس آداب قسم اجتماع.

اهتام (حنان ترك) باإلساءة لسمعة مرص

لـنـــدن :كـ ـ ـشـفــت إح ـ ـ ــدى ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات يف
بـريطـانيـا أن األمهـات العـامالت يـأتني يف
املقــدمــة ضمـن النـســاء اللــواتـي يتـمتـعن
بـصحــة جيـدة ،فـيمـا تعـتبـر ربـات الـبيـوت
األكثر تعرضا لإلصابة بالسمنة.
وق ــام اخلـب ــراء ب ــدراس ــة عـيـن ــة مـن 1200
امـرأة منـذ سن ال  15عـاما حـتى بلـوغهن
سن ال  54يف دراســة نـشــرتهــا مجلــة عـلم
األوبئة وصحة اجملتمع.
وأفـادت نتـائج الـدراسـة بـأن مـا يقـرب من
 % 23من النسـاء من ذوات األدوار املتعددة
يعـانني السمنـة ،مقارنـة بـ % 38يف صفوف
ربات البيوت.
وقـال فـريق البـاحثـني إن النتـائج أظهـرت
أن مـظـاهــر اإلجهــاد علـى املــدى القـصيـر
بـتقلــد أدوار مـتع ــددة تق ــابلهــا امـتـيــازات

صحية على املدى الطويل.
واعتمـد البـاحثـون علـى معـطيـات لـنسـاء
ش ــاركـن يف ال ــدراس ــة املـتـعلق ــة ب ــالــصح ــة
والـتنـميــة الـتي قــام بهــا اجمللـس الـطـبي
ال ـ ــوط ـنــي وال ـتــي رص ـ ــدت تـ ـطـ ـ ــور صح ـ ــة
الـرجـال والـنسـاء يف بـريطـانيـا من الـذين
ولدوا عام 1946.
ومت استـطالع صحة النـساء البـالغات من
الع ـم ـ ــر  26ع ـ ــام ـ ــا و 54ع ـ ــام ـ ــا مــن خالل
اسـتـبـيـ ــان معـ ــد لهـ ــذا الغ ــرض ،فـيـم ــا مت
جتميع املـعطيات األخرى املـتعلقة بتاريخ
العـمل واحل ــال ــة الع ــائلـي ــة والـت ــأك ــد مـن
وجود األطفـال عن كل فـترة عـشر سـنوات
مـنذ أواسـط العشـرينيـات من العـمر .كـما
مت قـيـ ــاس أوزانهـن وطـ ــولهــن عل ــى م ــدى
فترات زمنية منتظمة.

فهد األسدي
يف احتاد أدباء العراق
بغـداد /املدى :يقيم نـادي القصـة يف إحتاد
أدبــاء العــراق إصبــوحــة إحـتفــائيــة بــالقــاص
املعـ ـ ــروف فه ـ ــد االس ـ ــدي .ت ـتـ ـض ـمــن ال ـن ـ ــدوة
قـراءات يف أدبه وشهـادات عن إبــداعه وسيـرته
يشـارك فيهـا النـاقـد الـدكتـور حـسني سـرمك
والـروائي شـاكـر األنبـاري بـدراسـتني نقــديتني
مـع مـ ـ ـ ــداخـالت ألدبـ ـ ـ ــاء آخـ ـ ـ ــري ــن .وذلــك يف
السـاعــة  11من صبـاح يـوم غـد الثالثـاء علـى
قاعة مبنى اإلحتاد يف ساحة األندلس.

القاهرة :ت عـرضت الف نـانة ح نـان ترك
له جـوم عـنيف مـن الن قــاد ،وذلك ب عـد
أن واف ق ــت ع لـ ـ ــى بـ ـطـ ـ ــو لـ ـ ــة ا مل ـ ــس ل ـ ــسل
التليفزيوني اجلديد "أوالد الشوارع"،
حـيث ات هـمت بـاإل سـاءة لــسم عـة مـصـر
من خالل ا ملـس لـسل ،خـا صـة أن اجل هـة
املنتجة له غير مصرية.
أ كــد ال بـعض أن ا ملـس لـسل يـت نـاول هـذه
ال ظـاهرة بـشكل فيه ا سـاءة مل صـر،تدور
أ حــداث ا ملــس لــسل حــول مـج مــو ع ــة من
األط فـال ا لـذ يـن ت تـراوح أع مـار هـم بني
ال عـا شـرة وا لـســاب عـة عـشـرة وا لــذين ال
ي ج ـ ــدون م ـ ــأوى غـي ـ ــر ا لـ ـش ـ ــوارع ا لـتـي
يـبـيـتـ ــون فــي هـ ــا لـيـال وي عــم لـ ــون و ســط
ز حـام هـا ن هــارا ،وي بـدأ ا ملـس لـسل بـو فـاة
أ حـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــؤالء األ طـفـ ـ ـ ــال ع ــن طـ ـ ـ ــر يـق
ا خلـطأ أسفل سيارة كـان يبيت حتتها.
ج ـ ــد ي ـ ــر ب ـ ــا ل ـ ــذ ك ـ ــر ان ه ـ ــذه هــي ا مل ـ ــرة
ا ل ـث ـ ــا ن ـي ـ ــة ا ل ـتــي ت ــت هــم ف ــي ه ـ ــا ح ـن ـ ــان
ب ـ ــاإل س ـ ــاءة لـ ـســم ع ـ ــة م ـص ـ ــر و تـ ـش ـ ــويه
صور تـها ،حـيث اته مـت من قبل بـسبب
فــي لـم "د نـي ــا" ا ل ــذي لــم ي ع ــرض حـتـي
اآلن و يـتـنـ ــاول ال فــي لـم ق ـضـي ــة خـت ــان
اإلناث.

