
©WK³L¼® wKO¦Lð bNA

قهى يتصفحان الـ (فيسبوك)  (سـليم ومهند جالسان في ا
يتفاجأ سليم بوجود خبر على الفيس).

سليم : هاي شنو ? اقره اقره ! 
مهند : شكو? شصار ?! يارب سترك . 

سـليم : اجتـني دعوة من سرمـد  أسمع اسمـع دعوة عامة 
ي سـرمد الـنـاصـر حلـضـور افـتـتاح ( يـدعـوكم الـفـنـان الـعـا
مـعرضـه التـشكـيلـي  الشـخصي االول في الـسـاعة الـتاسـعة
من صـبـاح هـذه الـيـوم في داره الـواقـعـة في حي الـعـسـكري

بحضوركم يكتمل اجلمال ويتألق االبداع ) 
مـهند : مـستحـيل شجاب سـرمد على الـرسم  اصال سرمد
مـا يـعرف يـرسم قـلمـا رصـاصا وال حـتى خط مـستـقـيم  ما
مـعـقـولـة ! بس الزم نـروح نـقف مـعـاه هـذا صـديـقـنـا مـا الزم

نعوفه . 
سـلـيم : امـشـي خـلي نـلـحك عـلى مـعـرض صـاحـبـنـا الـفـنـان
ي سرمـد الـنـاصر ( يـنـادي على الـنـادل ) ابو الـشـباب الـعـا

احلساب من فضلك ( قطع )..
(سـليم ومـهند عـند عـتبـة باب بيت سـرمد يـستـقبلـهمـا سرمد
ـصــطـنــعـة عــلى وجـوه بــابـتــسـامه تــشـبـه تـلك االبــتـســامــة ا
الـشـخـصيـات الـفـنـيـة الكـبـرى وهـو يـرتدي بـدلـة وربـطـة عنق
ومـنديال احـمر كـداللة على عـمقه الـفني  ويـحمل بـيده زهورا

ملونة ) اهال بكم في معرضنا الشخصي االول .
وهبتك الفنية سليم معاتبا لسرمد : ادري ليش ما اخبرتنا 

العظيمة من قبل ?!
ســرمـد : الـفــنـان يـجب ان يــكـون مـتــواضـعــا ال يـكـشف عن
مـكنـوناته وطـاقاته االبداعـية في كل مـكان  فـالفن عـندي هو
سـر من اسرار الروح تتوهج في الليل وتنطلق في الصباح .

 مهند : زين  انت من شوكت عندك موهبة الرسم ?!
سـرمد : منـذ االزل  مذ ان خلـقني الله وجـدتُ نفسي احملُ
فـــرشــاة والـــوانــا ابـــحث عن جـــدار اضع فـــيه ارهـــاصــاتي
الـداخـلــيـة . تـفـضـلـوا خـلي اراويـكـم لـوحـاتي الـتي تـضـاهي
ـيـة  ( يـدخالن الى قـاعـة الـعـرض في اعـظم الـلــوحـات الـعـا
داخل الـبـيت الـذي امـتأل بالـلـوحـات الـفارغـة من الـرسـومات
يـقف سرمـد اما لـوحة فـارغة اال من االطـار ) .هذه من اروع
اعـمـالي الـفنـيـة بعـنـوان حـادث دهس .   سلـيم : يـا لـوحة ?!

اشو فارغة ? !
مهند : صدك ! شو فارغة ?  

سـرمد : مع االسـف نظـرتكم قـاصرة ال حتـمل ابعـادا فنـية 
لو تمنعت اللوحة جيدا لرأيتما امراة مدهوسة بالسيارة . 

رأة ?  سليم : وين ا
سرمد : بسيارة االسعاف .. طبعا 

مهند : وين سيارة االسعاف ? 
سـرمـد : راحت طـبـعـا  لـعـد تـردون تـبـقى سـيـارة االسـعاف
ـهم شوفوا هاي الـلوحة الـثانيـة بعنوان رأة . ا عـلما تـموت ا

حرب شعواء . 
ـعود اشـو هم فارغة ? أين الـعدو ? اين الـدبابات ? سـليم : 

عركة ? ! اين اجلنود   اين اثار ا
سـرمد : اجلنود اخذوا اجازة وذهبوا الى اهلهم  اما العدو
فـقـد  القـضاء عـلـيه نهـائـيا  الـدبابـات سـحبـوها من ارض

عركة   ا
عود كل اثار حرب ماكو  مهند : 

ســرمـد : هــاي شــبـيــكم الــلـوحــة تـتــحــدث عن حـرب 1948
مـــعــقـــولــة اكــو شـيء بــاقي من 1948
حــتى االن . كــلـشي صــار خـبــر كـان
والــلـوحــة فـارغــة داللـة واضـحــة عـلى

فراغ الذي نعيشه. 
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الـسـعـوديـة قـررت الـسمـاح بـعـودة دور الـسـيـنـمـا لـلعـمل في
ـعـروف ـمـلــكـة الـتي تـراخت فــيـهـا قـبـضـة هــيـئـة األمـر بـا ا
نكـر في اطار اصالحات جوهـرية يسعى ولي والـنهي عن ا
الـعـهـد االميـر مـحـمد بن سـلـمـان لـتنـفـيـذها . وقـالت تـقـارير
ـالي سيـبلغ مـليـار دوالر في السـنة ـردود ا اقـتصـادية انّ ا
وهـــو مــورد ال يـــســتـــهـــان به في أيـــة دولــة حـــتى لـــو كــانت
الـسعـوديـة الدولـة الغـنـية . بالد الـسـعوديـة كلـهـا تنـتظـر يوم
الـثامن عشر من نـيسان لتـشهد افتتـاح تلك السيـنما واثرها
في الـناس.. وفي العراق منذ خمسة عشر عاماً ال أثر لدور

السينما فيه. 
ـوصل خالل الـســبـعـ عــامـاً االخـيــرة تـزخـر بـدور كـانـت ا
ثـقف الـسيـنما وهي دور لـها عالمـات في أذهان الـناس وا
مـنهم خـاصة حـتى اضمـحل دورها في احلـصار االمـريكي
لـلـعـراق وانـتـهت فـاعـلـيـتـهـا بـعـد االحـتالل االمـريـكي لـلـبـلد
وجـرى نسف مبانيها في عهد احتالل تنظيم داعش للمدينة.
ـوصل مـلـيـئـة بـدورالـعـرض الـفـخـمـة واالنـيقـة والـتي كـانت ا
الـعوائل تـرتادهـا في أجنـحة خـاصة بـها .لم يـستطـع خطيب
عــلى مــنــبــر جــامع غــلق ســيــنــمــا واحــدة أو الــتــأثـيــر عــلى
وصل مثالً ألنّ عدد دور الـسينمـا فيها جـمهورها .أسـوق ا
أكـثر من عددهـا في العاصـمة بغـداد ففيـها سيـنما غـرناطة
وســيـنــمـا حــمـورابـي وسـيــنـمــا روكـسـي وسـيــنـمــا االنـدلس
وسـيـنـمــا اخلـيـام وسـيـنـمـا الـنـجــوم وسـيـنـمـا سـمـيـر أمـيس
ركز الطالبي وسـينما اجلمهورية وسينما اشـبيلية وسينما ا
ـوصل جرى وصل وسـواها الحتـضرني  وألنّ ا بـجامـعـة ا
ــهـتـريء ووصـفــوهـا بـحـاضــنـة الـفـكـر ظـلــمـهـا في االعالم ا
ــتــشــدد وهي أبــتـلــيت بـه حـ تــســلل إلــيــهــا من ثــغـرات ا

حكومية وأمريكية واضحة.. 
دور الـسيـنمـا داللة عـلى انتـقال اجملـتمع من حـالة الالإنـتماء
لــلـعــالم والــضــيـاع فـي الـفــوضى الى حــالــة مـدنــيــة تــعـطي
ـتعـة والـفن والـتـرفيه االنـطـبـاع باحـتـرام الـنـاس للـمـعـرفـة وا
وهم يـضـعـون كل . أراهم يـعـبـثــون ويـضـيـعـون الــوقت مـعــاً
ثــقــلــهم في اجلــانب األمــنـي تـارةً  ويــنــزلــقــون في اجلــانب
الـطائـفي تـارةً أخرى ظـنّاً مـنـهم  انهم يـحاربـون االرهاب .
دينية لـو  عملوا على ملـف إحياء احلياة الثـقافية والفنـية وا
ـا وجـد االرهـاب بـابـاً يـتـسـلل مـنه. أعـلـم انّ هـنـاك أولـويات
ـسـكن والـقـوت لهم اعـادة الـنـازحـ الى مـنازلـهم وتـأمـ ا
قـابل يجب أن يـكون هنـاك دوائر تـشتغل من أجل لـكن في ا
ـديــنـيـة الـتي مـنح احلــيـاة الـعـراقــيـة هـويـتـهــا احلـضـاريـة ا
اشـتـغل االرهاب عـلى حتطـيـمهـا قبل أن يـتـمكن من الـرقاب.
ـعـاهد دوراً أسـاسـاً في عـلـيـنـا أن نـتـذكـر أنّ لـلـجـامـعـات وا
ــعـركـة تــخص الـعــقـول وال شيء قــبل ذلك أو بـعـده ذلك. ا
ولـكن من أين نـأتي بهـا وهي موجـودة ومركونـة? .. تلك هي

ستعصية. عادلة ا ا

‰U*« …—U š

…œU¹“ »U³Ý√ s

 UO u «

 ÊU e «≠ „—u¹uO½

أكدت دراسة جديدة أن الرضع
الـذين يــتم إعــطـاؤهم مــضـادات
حــــيـــــويـــــة أو أدويــــة مـــــضــــادة
لــلــحــمـــوضــة قــد يـــزيــد لــديــهم
ـا احـتــمـاالت اإلصــابـة بــاألكـز
ـئـة بـنـســبـة تـصل إلى  400بـا
وعـــــــادت حـــــــاالت اإلصـــــــابـــــــة
باحلساسيـة مرة أخرى بصورة
كـبــيــرة في الــسـنــوات الــقـلــيــلـة
ـاضــيــة مع ارتــفــاع حــاد بـ ا
األطفـال من بيـنهم آثـار جانـبية
ســلـبــيــة خــاصــة فـيــمــا يــتــعـلق
بـاحلــسـاسـيــة الـغــذائـيــة. ويـعـد
الـــبــحـث اجلـــديـــد من جـــامـــعــة
ـــوحـــدة لـــلـــعـــلـــوم اخلـــدمـــات ا
الصحية فى نيويورك دليالً آخر
عـــلى أن الـــتـــوازن الـــدقـــيق في
بكـتيـريا األمـعاء  –الذي يـزعجه
كال الـنــوعــ من األدويـة  –هـو
مفتـاح صحتـنا ومنـاعتنـا بشكل

عام.
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اعترفت الـفنانة الـلبنـانية ناديـن الراسي بعدم صـحة خطـبتها من
جـديد وكشـفت عن أنهـا قررت مـداعبة مـحبـيها بـإعالن ارتبـاطها

مستخدمة (كذبة أبريل).
زار القديس مار شربل الراسي نـشرت صورة من أجواء زيارتهـا 
وكتبت مـعلقة عليها: (ينعاد عـاجلميع وأنشالله كذبكُن يكون بس
ـدّ معكُن… كلّ نـيسـان وإنتوا بـخيـر كذبة بـيضا بـأوّل نيسـان ما 
تـسـلّيـنـا شـوي وهـلّق وقـد اجلـدّ… يـا مـار شـربل إنـت بتـعـرف لـيه

جيت لعندك).
وكـانت نـادين قــد فـاجـأت اجلـمــيع ونـشـرت صـورة
ظهرت فـيهـا ترتدي خـا خطـبة وكتـبت معـلقة
عليها: (كل ما اريده هو أن أقضي حياتي معك
وأن أجــعـلك سـعــيـداً) دون الـكــشف عن هـويـة
خـطـيــبـهـا إال أن عـددا كـبـيـرا مـن مـتـابـعـيـهـا
توقعوا أن يكون اعالن ارتباطها مجرد (كذبة

أبريل).
يُــذكــر أن لـــنــادين الــراسي جتــربــتي زواج
األولـى عــام  1996مـن حـــا والـــد ابـــنـــهــا
األكـبـر مـارك حـيث كـانت تـبـلغ حـيـنـهـا 17
عاماً من عـمرها والـثانيـة من رجل األعمال
اللـبناني جيسكـار أبي نادر الذي انفصلت
بـعــد خالفـات وصــلت لـلــمـحـاكـم وانـتـهت
بـفوزهـا بـحضـانـة طفـلـيـها مـنه (مـارسيل

وكارل).
من نـاحـيـة أخــرى تـشـارك نـادين الـراسي
قـبل بخـماسـية ارثـون الرمـضـاني ا في ا
ـتـوحـد) ضـمن مسـلـسل بـعـنوان (طفـلي ا
(حـدوتـة حب) من تـألـيف مـحـمـود حـبّال
وإخـراج وائل أبو شـعـر وتشـارك الراسي
في بــطــولــة هــذه اخلــمــاســيــة إلى جــانب
مـجـمـوعـة من الـفـنـانـ الـلـبـنـانـيـ منـهم
جـهـاد األندري نـور صـعب عـلي مـنيـمـنة
ـون عـازار مـيّ سـحـاب رنـدة كــعـدي ور

وغيرهم.

ذكرت { الـرياض (أ ف ب) -  
الـسلـطـات السـعـودية االربـعاء
أن أول صـالة سـينـما سـتتـفتح
في الـســعــوديـة لــلــمـرة االولى
مـــنــــــــــــذ أكـــــــــثـــر من ثـالثــة
عــــــــــقـود في مـديـنـة الـرياض
في 18 نــيـــســـــــــان/ابـــــــريل
بـــــعـــــد رفــــــــــع احلـــــظـــــر عن
افـتــتـاح دور الــسـيــنـمــا الـعـام

اضي. ا
وقـــد مــنـــحت وزارة الـــثــقـــافــة
واإلعالم االربــعـاء أول رخــصـة
تــشـغـيل دار عـرض سـيـنـمـائي
لشـركة (ايه إم سي) األميـركية
بـــــحـــــسب وكـــــالـــــة االنـــــبـــــاء

السعودية الرسمية. 
ـتوقع وقـالت الـوزارة انه من ا
أن تفتح الشركة 40 دار عرض
ســيـــنــمــائـــيــة في 15 مـــديــنــة
ســــعـــوديـــة خـالل الـــســـنـــوات

قبلة.  اخلمس ا

واضــافـت الــوزارة ان (شـــركــة
أيه إم سي تخطط الفـتتاح أول
دار عرض سينمائي جديدة في
الـعاصـمـة السـعـودية الـرياض
في 18 نــيـســان/أبـريل (طــبـقـا

للوكالة.  
ويـــــأتي ذلك بـــــعــــد أن وقــــعت
الـــشــركـــة (مــذكـــرة تــفـــاهم مع
صـــنـــدوق االســــــــــتـــثـــمــارات
الــــــــعــــــــامــــــــة في تــــــــشــــــــرين
الثاني/نوفمبر 2017) بحسب

الوكالة.
ونـــقــــلت الــــوكـــالــــة عن وزيـــر
الــــثـــقــــافـــة واإلعـالم عـــواد بن
صــالـح الـعــواد قــوله ان (مــنح
هــذه الـــرخــصــة األولـى يــتــيح
فــرصـــاً اســتــثـــمــاريــة مـــهــمــة
ــــــشــــــغــــــلـي دور الــــــعــــــرض

السينمائي … 
ملكة دون سن ومعظم سكـان ا
شاهدة الثالث وهم يتوقون 

ــفـــضـــلـــة لـــديـــهم في األفـالم ا
وطنهم). 

وتــســعى شــركــات الــســيــنــمــا
الـــكـــبـــيـــرة لـــدخـــول الـــســـوق
الـــســــــــــعــــوديــــة حـــيـث عـــدد
الــسـكــان اكـثـر من 30 مـلــيـون
نـسمـة غالـبيـتهم دون سن 25

عاما.
وحتـاول احلـكـومـة الـسـعـودية
تــشــجــيع الــعــروض وأشــكــال
اخرى من نشاطـات الترفيه في
اطــــــار خــــــطــــــة طــــــمــــــوحــــــة
لـالصالحـــات يــــدعـــمــــهـــا ولي
العهد االمير مـحمد بن سلمان
رغـم مــــــعــــــارضــــــة االوســــــاط

تشددة. احملافظة ا
ويــنــفق الــســعــوديـون مـاليـ
ــشــاهــدة الــدوالرات ســنـــويــا 
عـروض سـيـنـمـا وزيـارة اماكن
لـلــتـرفــيه في أمـاكـن سـيــاحـيـة

مجاورة مثل دبي.
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ـاليـة الكـبيرة كشـفت دراسة حـديثـة أن اخلسارة ا
ــــكن أن تــــقـــصــــر عـــمــــر اإلنـــســـان وأوردت أن
أمـيـركــيـ فـي مـنــتـصف الــعـمــر مـروا بــانـتــكـاسـة
اقـتــصـاديــة مـفــاجـئــة سـيــمـوتــون خالل الـســنـوات
ـقــبـلــة أي بـشــكل مـبــكـر مــقـارنــة بـأشــخـاص لم ا
اثلـة. وواجه قرابة شخص من يـكابدوا مشـكالت 
بــ كل أربـعــة أشـخــاص في الـدراســة مـا وصـفه
ـئـة أو الـعـلـمـاء (بـصـدمـة الـثـروة) أو فـقدان  75بـا
. ودرس أكـثـر من صـافي الـقـيـمـة عـلى مـدار عـام
العـلمـاء عـقدين من الـبيـانـات ألكثـر من تسـعة آالف
شخص وحـاولوا الـسيطـرة على اخملـاطر الصـحية
ـرور بـخـسـارة مـالـيـة كـبـيرة األخـرى. ووجدوا أن ا

ائة للوفاة.  مرتبط بخطورة أكبر بنسبة 50 با
ــكــنه إثــبـات وإزاء هــذا الــنــوع من الــدراســات ال 
الـسـبب والــنـتــيـجـة لــكن الـنــتـيــجـة اجلـديــدة تـبـرز
ـال والـصحـة. و نـشر عـروفـة ب ا االرتبـاطـات ا
الدراسـة يوم الثالثاء في دورية اجلمـعية الصحية
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تـكـهـنـات حتـيط بـهـويـة الـشـخص
الذي سيسير بجانب ميغان ماركل
ويوصـلها لـعريـسها األمـير هاري
ـــلــكـــيــة خـالل مــراسـم الــزفـــاف ا
خـاصـة وأن والـد الـعـروس يـعيش
في عزلة بعيداً تماماً عن األضواء
فــهل سـيـتــجـاوز األب مـخـاوفه من

أجل الوقوف بجانب ابنته?
رغم كثرة الـشائعات حـول إمكانية
حضوره حفل الزفاف الذي يترقبه
الـعــالم قـرر تــومـاس مــاركل والـد
مــيــغــان مــاركل خــطــيــبــة األمــيـر
هــاري حــفـيــد مــلـكــة بــريـطــانــيـا
حـضـور حـفل زفـاف ابـنـته بـالـرغم
مـن عــيــشـه في عــزلـــة بــعـــيــداً عن
ــكــســيك. وبــحـسب األضـواء في ا
تــقـــاريــر صـــحــيــفـــتي ديـــلي مــيل
و(صن) فإن والد ماركل (73 عاماً)
الذي يفضل االبـتعاد عن األضواء
قـرر الـتـخـلي عن مـخـاوفه وخـجـله

والـســيـر بـجــانب ابـنــته الـعـروس
ـقـرر له في خالل مـراسم الـزفـاف ا
الـــتـــاسع عـــشــر مـن مــايـــو (أيــار)
ـاضية قـبل. وشهدت األسـابيع ا ا
الـــكـــثــيـــر من الـــشـــائـــعـــات حــول
ـــفـــتــرض أن يـــوصل الـــشـــخص ا
الـــعـــروس إلـى عـــريـــســــهـــا خالل
الـزفــاف بـعـد أن خـرج والـدهـا من
همة رشح للقيام بهذه ا دائرة ا
بسـبب بعده عن األضـواء.  وتكهن
الــبــعض بـإمــكــانـيــة قــيـام األمــيـر
وليام الشقيق األكبر لهاري بهذه
ـهـمـة الـشرفـيـة. ونـقلت صـحـيـفة ا
(صن) عن صــديق لــعـائــلــة مـاركل
قـوله إن (تـومـاس شـديـد الـسـعادة
بـالـيـوم الـذي سـتـصـبح فـيه ابـنته
أمــيــرة ولــذا فـإنـه مــصـر عــلى أن
يكون بـجوارها في هـذا اليوم رغم
رفــضه الـدخـول فـي دائـرة الـضـوء
وتــفـــضـــيــله حلـــيـــاة الــعـــزلــة في

كسيك). ا


