
تعكف  العراقي,  بالفن  لالرتقاء  فريدة  خطوة   يف 
يف  وعراقيني  عرب  جنوم  م�شاركة  على   7c قناة 
من  نوعها  من  الأوىل  تعد  التي  الإنتاجية  دورتها 
التي  اأعمالها  امل�شاركني يف  الفنانني  خالل حجم 

�شرتى النور بعد انطالقتها الفعلية.
اإنتاج �شخم

3 مدن هي ) بغداد _  وتنتج الأعمال الدرامية يف 
العراقية  الدراما  ت�شويق  ( بهدف  القاهرة_ بريوت 
النجوم  ابرز  م�شاركة  العربي من خالل  العامل  اىل 

العرب والعراقيني .
الرباجمية  دورتها  احت�شان  القناة  اهداف  و�شمن 
,العمال البولي�شية والكوميديا مع مراعاة العمال 
زاوية  من  العراق  تاريخ  حتاكي  التي  التاريخية 
حني  يف  املطروحة.  العمال  عن  متامًا  خمتلفة 
�شمن  ال�شحراء"  فا�شل  "زعرت  م�شل�شل  يندرج 
واعدة  لنطالقة  حاليا  اجلارية  القناة  ا�شتعدادات 
اأجواء لطاملا حلم بها  العراقي اىل  حتمل اجلمهور 

امل�شاهد العراقي.

امل�شل�شالت 
تلفزيوين  م�شل�شل  انتاج  على   7c قناة  وتعكف 
يوا�شل  الذي  كوم"  "ال�شيت  نظام  وفق  كوميدي 
واإخراج  تاأليف  من  وهو  ت�شويره  القناة  طاقم 
العمل  يف  ي�شارك  حني  يف  التميمي,  عمران 
البارزة  العراقية  الكوميدية  الوجوه  من  جمموعة 

يف ال�شاحة الفنية.
حداثوية  بطريقة  البدوي  الطابع  امل�شل�شل  يحمل 
الروح  بني  املزج  على  الأوىل  بالدرجة  تعتمد 
العراقية  ال�شا�شة  فقدتها  التي  والكوميديا  البدوية 
على  الفني  الطاقم  ركز  وقت  يف  طويلة,  مدة  منذ 
رغباته يف  وتلبية  العراقي  امل�شاهد  ذائقة  احرتام 
ال�شا�شة  امام  عائلته  جتمع  ممتعة  اوقات  ق�شاء 

الذهبية.
يف  ح�شورها  كوم"  "ال�شيت  م�شل�شالت  وفر�شت 
حتى  خمتلفة  عربية  �شا�شات  على  الأخرية  الآونة 
ول�شعوبة  الرائجة,  امل�شل�شالت  اأهم  من  اأ�شبحت 
الـ   هذا النوع من الأعمال الكوميدية حر�شت قناة 

الطرق النتاجية لإظهار  ا�شتخدام اف�شل  7c على 
العربية  العمال  تواكب  مميزة  ب�شورة  العمل 

املتقدمة. 
من هو زعرت؟

 30 يف  ال�شحراء"  فا�شل  "زعرت  م�شل�شل  يقع 
تدور  الواحدة,  للحلقة  �شاعة  ن�شف  بواقع  حلقة, 
و�شول  تنتظر  ع�شرية  �شيخ  عائلة  حول  احداثه 
ابنها ال�شغر العائد من امريكا الذي خالف رغبة 
ال�شينمائي بدًل عن  ال�شيخ بدرا�شته الإخراج  والده 
القبيلة  وقا�شي  الوجهاء  بتدخل  ولكن  الطريان 

حال المر دون معاقبته.
على  الكوميدية  الوجوه  ابرز  التمثيل  يف  وي�شارك 
ال�شاحة الفنية العراقية وهو من بطولة اياد را�شي, 
انعام الربيعي, علي جابر, ماجد ابو زهرة , حياة 
حممد   , العبداهلل  فائز  ومتثيل   , �شولف   , حيدر 

ناجي , كرمي ال�شيخ , �شاهندا , حنان.
التميمي  عمران  امل�شل�شل  وموؤلف  ويو�شح  خمرج 

هو  وال�شا�س  الأول  الهدف   " اأن   ,» لـ»اجلورنال 
العراقي  للم�شاهد  واملتعة  البهجة  ا�شافة 

بنكهة  عراقية  قناة   7c الـ  لكون  والعربي 
�شيت كوم  اول  العمل هو  اأن  موؤكدا  عربية, 
توفري  على  القناة  ادارة  عكفت  لذا  بدوي, 
كل ال�شبل لتنفيذه مبا يتالءم مع ما تبثه 
الفن  مب�شتوى  لالرتقاء  العربية  القنوات 
الكوميدي العراقي". واأ�شار التميمي اىل 

بالن�شبة  �شهلة  تكن  مل  "التجربة  اأن, 
اقوم  بدوي  عمل  اول  لكونه  يل 

بكتابته واخراجه, واي�شا 
مل  للممثلني  بالن�شبة 

عليهم  �شهلة  تكن 
رقيبًا  كنت  فقد 

لغويـــــًا وم�شكاًل 
يــــــًا  لهــــــــجو

ومـــــــــطالبًا 
جـــــادة  باإ

للهجة  ا

تتطلب  التي  الكوميديا  عن  ف�شال  طريقة  باأف�شل 
لأول  اكتبها  التي  اللهجة  ا�شتنباطها من  جهداً يف 

مرة".
ت�شور  كوم  ال�شيت  اعمال  "لكون  التميمي  وتابع 
ي�شيف  المر  هذا  فاإن  داخلية,  ا�شتوديوهات  يف 
يف  خا�شة  والفنيني  املخرج  على  كبرية  �شعوبة 
توفري  مبعيتي  كان  لذلك  الالهبة  الأجواء  هذه 
بالإ�شافة  امل�شاهد  لإقناع  حقيقية  بدوية  اأجواء 
اىل ا�شتخدا  الكورما والكرافيك خللق حالة ت�شوير 

واقعية وحياتية" .
اأ�شهر جنوم الدراما

 , التميمي  اأكد  التمثيلي  املالك  يخ�س  وفيما 
الذين  العراقية  الكوميديا  جنوم  اأهم  م�شاركة 
قيادة  اما   , والمتاع  النكهة  العمل  اىل  ي�شيفون 
الت�شوير  مدير  قبل  من  متت  فقد  الت�شوير  وادارة 
املحرتف طارق بريو مع فريق فني عايل امل�شتوى 
والت�شوير  ال�شاءة  حيث  من 
التي  احلديثة  واملعدات 
�شاهمت واعطت للعمل 

كامل حقوقه.
علي  املمثل  امـــــــا 
اكد  فقد  جابر 
حـــــــــــــديثه  يف 
 , لـ»اجلورنال« 
م�شل�شل  اأن 
"زعرت 

م�شريتي  يف  بدوي  عمل  اول  ال�شحراء" هو  فا�شل 
اللهجة  يف  كبرية  �شعوبة  واجهت  فقد  الفنية, 
مركز  العمل  خمرج  واأن  خا�شة  احلقيقية,  البدوية 
جدا عليها حتى انه ي�شطر يف بع�س الأحيان اىل 
اإعادة امل�شهد لكرث من مرة  لكي يفهمه امل�شاهد, 

لكونها لهجة يدق ايقاعها اآذاننا لول مرة.
قائال:   علي  حتدث  امل�شل�شل  يف  دوره  وعن 
على  ركزت  العمل  هذا  يف  التمثيلة  "حماولتي 
لكوين  ال�شفاف  عن  بعيدة  بطريقة  الكوميديا  اداء 
"م�شحن" ابن ال�شيخ واخو زعرت الكبري الذي يحاول 
بو�شفي  متوازنة  بطريقة  العائلة  كونرتول  �شبط 
العن�رص لإيجابي يف العمل والتوفيقي يف العائلة. 

عمل كبري
�شعادتها  عن  حيدر  حياة  الفنانة  عربت  حني  يف 
جناحًا  �شيحقق  كبري  عمل  لأنه  امل�شل�شل  بهذا 

و�شدى وا�شعًا يف الدراما العراقية وحتى العربية.
وتقول الفنانة حياة حيدر يف حديث لـ »اجلورنال 
�شخم  عمل  ال�شحراء  فا�شل  زعرت  "م�شل�شل  اإن   »
وعلى م�شتوى عاِل من الحرتافية وخا�شة حر�س 
كي  العمل  جناح  �شبل  توفري  على  املنتجة  اجلهة 
الفني  بالواقع  وينه�س  العراقية  بالذائقة  يليق 
ويرتقي به اىل اعلى امل�شتويات, موؤكدة ثقل العمل 
وانتاجه  لمعني  وجنوم  كبرية  ا�شماء  وم�شاركة 

مطمئن اذا قورن باأعمال عراقية اخرى".
البدوية  العمال  من  الكثري  "عملت  وا�شافت: 

امل�شل�شل العربية  هذا  ولكن 
راأي  وح�شب 

وخربتي �شيحقق ا�شافة نوعية  للدراما العراقية". 
"جتربة زعرت مهمة وخطرة لعدة  اأن  واكدت حيدر 
البدوية,  اللهجة  على  العمل  اعتماد  منها:  ا�شباب 
على  طاغية  غري  البداوة  لهجة  العراقيون  ونحن 
كوميدي  ب�شكل  مكتوب  "العمل  م�شيفة  حياتنا, 
وافكاره الكوميدية كبرية واملتلقي العراقي حقيقة 
الكوميدي  البدوي  العمل  على  معتاد  غري  القول 
وهذا ما �شيجعل امل�شل�شل يحقق ا�شداء طيبة لدى 
ذاته  ال�شياق  يف  العربي".  وحتى  العراقي  ال�شارع 
احلواجز  جميع  ك�رص  "العمل  اأن  اىل  حيدر  ا�شارت 
خالل  من  البدوية  والتقاليد  بالعادات  املتمثلة 
بو�شفنا  ونحن  بدوية  كوميدية  ق�شية  تناوله 
ممثلني حذرون جدا وم�شتعدون يف كل م�شهد نقدمه 
خمرج  لأن  الأجواء  يف  واإدخاله  امل�شاهد  لإقناع 
العمل حري�س جداً ومتابع معنا خطوة بخطوة, يف 
كل كلمة وحركة ويعمل على ادق التفا�شيل الفنية 
املمثلة  اما  واملثيل".  واحلوار  والفكرة  الن�س  من 
امل�شل�شل  يف  دورها  اأن  اىل  ا�شارت  فقد  �شولف 
وا�شمها  "م�شحن"  لل�شيخ  الأكرب  البن  "زوجة  هو 
امراأة  وهي  زوجها,  على  جدا  تغار  التي  "�شعدة" 
واأخريا من املعروف  مثقفة ومتطورة وطموحة" . 
اأن الكتابة الكوميدية هي واحدة من اأ�شعب املهام 
العربي  الوطن  يف  اأننا  خا�شة  واملمثل,  للكاتب 
احلقيقية  الكوميدية  الكتابة  لتلك  نفتقد  اأ�شبحنا 
النابعة من عاداتنا وجمتمعنا, لكن من املوؤكد اأن 
عماًل  �شيكون  ال�شحراء"  فا�شل  "زعرت 
بامتياز  ناجحًا  عراقيًا  كوميديًا 
القناة  علية  تعمل  وما  وهذا 
 7c قناة  ان  يذكر  املنتجة. 
عراقية  ف�شائية  وهي 
اىل  ,تطمح  عربية  بنكهة 
جديدة  اعمال  تقدم  ان 
وتكون  تقليدية  وغري 
ومميزة  منفردة 
تقدمه  ما  يف كل 
بــــــــــرامج  من 
وم�شل�شالت . 

 يرى احمد علي , اأن جناح حمالت التوعية 
املرورية حتتاج اإىل اقتناع امل�شتهدفني بها, 
 فكثري من ال�شائقني ل يلقون لها باًل, ولبد 
وذات  مقنعة  الإعالمية  الو�شائل  تكون  اأن 
عقل  وتخاطب  الواقع,  من  وقريبة  مغزى, 
 املتابعني, كما لبد األ تنق�شها امل�شداقية, 
كاأن تطلب من قائدي املركبات اللتزام  يف 
اأو  ال�شوارع,  حفر  من  �شيارتهم  تعاين  حني 

الطرق غري املعبدة وغريها. 
نظره  وجهة  من  الأهم  العن�رص  اأن  وي�شيف 
ال�شائق  توجيه  هو  التوعية  م�شاألة  يف 
اإىل ما يجب عليه فعله من احرتام   وتثقيفه 
تبعيات  التهور  من  وحتذيره  املرور,  اأنظمة 
اأخطاء  مع  للتعامل  واإعداده  القيادة,  يف 
عن  والبتعاد  حدوثها  حالة  يف  الآخرين, 

الن�شغال بالهاتف. 
التزام  يف  ازدواجية  هناك  اأن  وي�شري  اإىل 
بع�س ال�شائقني, فالبع�س ين�شبط يف مكان, 
ويتغري يف مكان اآخر, فهو اإن �شافر اإىل دولة 
يف  �شارمة,  جتده  مرورية  باأنظمة  تتعامل 
اإن هو عاد اإىل  قمة اللتزام, وعلى النقي�س 
بالده, وكنا يف بالدنا نالحظ ان�شباط بع�س 
موظفي ال�رصكات الكربى الذين اعتادوا على 
مرورية  وجود  اأنظمة  مع  ال�شليمة,  القيادة 
اأن  البع�س  اإل  اأعمالهم,  �شارمة يف مناطق 
للطرق  خروجهم  عند  متامًا  يختلف  منهم 
العامة, وكاأنهم ن�شوا ما تعلموه  هناك, الآن 
والأ�شباب  الهوة,  وتقاربت  الو�شع  اختلف 
لإدارات  التثقيفية  احلمالت  اأهمها  كثرية 

املرور ل�شيما يف و�شائل التوا�شل.
اأهمية  حممد,  على  واثق  ي�شدد  جهته  من 
املالية  والغرامات  العقوبات  م�شاألة 

ال�رصع  التعزير  اأجاز  فكما  للمخالفني, 
على  مالية  غرامات  فر�س  جاء  باملال, 
الذين  يقطعون  املرور,  لنظام  املخالفني 
يخالفون  اأو  احلمراء,  ال�شوئية  الإ�شارات 
ال�رصعة املحددة, اأو ي�شريون مبخالفة اجتاه 
اإىل  يزالون  ما  الذي  املفحطني  اأو  ال�شري, 
اإىل  وغريهم  اأنف�شهم  يعر�شون  هذا  يومنا 
 اخلطر والهالك واخل�شائر الب�رصية واملادية, 

ل�شيما قبل نهاية الف�شل الدرا�شي.
�شهولة  اأن  اإىل   , نا�رص  �شعد  ي�شري  بدوره    
اأحد  هو  القيادة  رخ�شة  على  احل�شول 
اأ�شباب الفو�شى  املرورية, موؤكداً اأن �رصامة 
الأنظمة يف احل�شول على الرخ�شة املرورية 
اإذ يفرت�س  ال�شري,  دليل موؤ�رص ل�شبط حركة 
قبل  على  القيادة  تدريبية  دورة  تعقد  اأن 
ثم  اختبار,  يعقبها  الرخ�شة,  على  احل�شول 
تدريب  فاختبار وهكذا, فيما يرى عبدالكرمي 
من  تقلل  الغرامات  قيمة  رفع  اأن  �شندي 
احلمالت  اأن  كما  املخالفات,  ارتكاب 
مطالًبا  للغاية,  مهمة  والتثقيفية  التوعوية 
الغرامات  فر�س  قبل  بتثقيف  املواطنني 
الت�شيب  ملعاجلة  كافية  مدة  وترك  عليهم 
وهم  ل�شيما  ال�شابق  يف  عليه  كانوا  الذي 

متجهون للخارج, حيث اإنهم واجهة للوطن.
فيما يقرتح ثامر ح�شني ادرج �شمن العقوبات 
واملتهورين  املخالفني,  بحق  تطبق  التي 
اأن  املروعة,  واحلوادث  التفحيط  من  هواة 
ب�شبب  وامل�شابني  املقعدين  بزيارة  يقوموا 
اأو املنازل,  احلوادث, �شواء يف  امل�شت�شفيات 
ليعتربوا وي�شاهدوا ماآل التهور, وي�شيف اأنه 
قراأ خرًبا  متداوًل قبل اأيام مفاده اأن مواطًنا 

فقد رجله بالكامل يف حادث.
وعلل ثامرامل�شكلة يف اإهمال تطبيق الأنظمة 
القدوة,  وغياب  وتدخل  املعارف,  ب�رصامة, 

الأكرب,  والأخ  الوالد  من  تبداأ  اأن  يجب  التي 
القيادة  اأن  يكونا حري�شني عند  الذين يجب 
بدورهم  �شيجل�شون  لأنهم  ال�شغار,  ومعهما 
ويقلدونهما  قريب,  عما  نف�س  املقعد  على 
فيما يفعالن, ثم تاأتي املدر�شة, مبا لها من 

ثقل يف  ت�شكيل اأفكار و�شلوكيات الأبناء.
دور  لها  العقوبة  اأن  ال�شويلم  ماجد  يرى  و 
قوي اأكرب من التوعية يف اإيقاف املخالفات 
الطرق  اأغرقت  التي  احلوادث   وارتكاب 
باأن  اللتزام  لذلك  وميثل  الأبرياء,  بدماء 
فيها  تتوفر  التي  الإ�شارة  عند  يتواجد  كله 
عند  الأمر  يختلف  فيما  �شاهر,  كامريات 
اأن  م�شيفًا  عد�شات  �شاهر,  من  تخلو  اإ�شارة 
املراوغة,  والإنكار  على  القدرة  له  اجلميع 

وخلق الأعذار. 
توجيه  �رصورة  اإىل  العتيبي  ح�شن  ويلفت   
الأفراد  من  كثري  اإىل  والتثقيف  التوعية 
تكون  اأن  على  "�شائق  خا�س",  مبهنة 
التوعية والتثقيف بلغتهم الأم, بعد اأن قدموا 
لوحة   "ال�شائق  بدليل  هنا  القيادة  ليتعلموا 
من  كثري  على  تو�شع  التي  التمرين",  حتت 
للغاية,  ولهم  كبري  هوؤلء  فعدد  ال�شيارات, 
الفو�شى,  ن�رص  اأو  اللتزام  يف  كبري  دور 
اإجبارية لهم  اإقامة دورات  فتثقيفهم وحتى 
مفيد  مقيم  هوية  اأو  الرخ�شة  جتديد   عند 
للغاية, لكبح جماح ما نراه يف  �شوارعنا مما 
مكانتها  ول  �شكانها  ول  باململكة  يليق  ل 
اأنه  فريى  خالد  مناف  اأما  الدول.   بني 
اإ�شافة اإىل اأهمية التوعية والتثقيف وفر�س 
احلوادث  اأحد  اأ�شباب  فاإن  املخالفات, 
وكرثتها هي �رصكات التاأمني, لأنه طاملا  اأن 
ال�شائق ي�شعر بالأمان بوجود جهات حتميه, 
اجليد  ارتكاب  احلوادث, ومن  فهو ل يخ�شى 

اأن اجلهات املعنية انتبهت اإىل ذلك.

بالتزامن مع انطالقتها الفعلية.. قناة الـ 7C تطلق باكورة أعمالها 
»زعتر فاشل الصحراء« 

أضخم إنتاج لمسلسل كوميدي عراقي على طراز » السيت كوم« 

وسط غياب األنظمة المرورية... شوارعنا ما بين مسرح للمتهورين وميدان تدريب للسائقين!

اعداد - فاطمة عدنان 
 هيفاء القره غولي

بغداد ــ متابعة
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تعترب احلركة املرورية من 
اأهم �ضمات و�ضروريات 

 احلياة التي ال غنى عنها ومع 
تزايد عدد ال�ضكان وارتفاع 
عدد  ال�ضيارات ب�ضكل كبري، 

اأ�ضبح لزاًما على الدولة 
و�ضع االأنظمة  التي ت�ضمن 

�ضري احلركة املرورية ب�ضكل 
اآمن، اإ�ضافة اإىل احلفاظ على 

املمتلكات العامة، ومبرور 
الوقت تبني اأن احلركة 

املرورية حتتاج اإىل اأنظمة 
ل�ضبطها، ثم تبني اأن  االأنظمة 

وحدها ال تكفي    لتحقيق ما 
ي�ضبو اإليه املجتمع من قيادة 

واعية، و�ضيارات  من�ضبطة.
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