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للمرة االولى يف مسيرة الدراما العراقية

املنطقة اخلرضاء موضوعاً
ملسلســل عراقـــي جديـد
بغداد  /املدى

من املسلسالت اجلديدة
التي ستأخذ طريقها
الى الشاشة املسلسل
التلفزيوني اجلديد كرين
زون اي (املنطقة
اخلضراء) الذي يتصدى
بشكل او بآخر لهذه
املنطقة التي تصدر
منها مختلف القرارات
التي تتعلق مبصير
العراق والعراقيني
وبصور وبأشكال
مختلفة ال تقف عند
حدود معينة سواء
بإطارها احمللي ام
االجنبي..
وبغــي ـ ــة ت ـ ــسلــي ــط ال ــضـ ـ ــوء عل ـ ــى ه ـ ــذا
املـسلسـل الذي تـقوم بـانتـاجه شـركة دار
السالم لالنتاج الفني ..الـتقينا مبخرج
املسلسل سيفان عبد اهلل الذي قال:
 تــدور احــداث هــذا املــسلـسـل يف سيــاقك ـ ــومــي ـ ــدي مــن خـالل مجــم ـ ــوع ـ ــة مــن
الـ ـشـبـ ــاب الـ ــذيــن افق ـ ــدتهـم الــظـ ــروف
الـراهنـة امكـانيـة التغيـير فـهم بال عمل
ومعـدمـون وامكـانيـاتهم املـاديـة ضعيفـة

وهــم يقف ــون بال ح ــراك وال اي ــة ف ــائ ــدة
بجــن ـ ـ ــون وهــم سـك ـ ـ ــان اغــنـ ـ ـ ــى بل ـ ـ ــد يف
العالـم ..يرون ثروة بالدهم تهدر وتنهب
حتـت مخـتـلف العـنــاويـن  ..ويـتعــرفــون
من خـالل االنتــرنـيت (الــدردشــة) علــى
فتاة عراقـية تسكن يف الـواليات املتحدة
اسـمهــا (ل ــورا) فنـكتــشف ان (ل ــورا) هي
ابـن ــة لـ ــرجل اعـم ــال ق ــرر ان ي ــأتـي ال ــى
الع ــراق ليـنفــذ (مـشــاريـع استـثمــاريــة)
وهـو يـسكـن يف املنـطقــة اخلضـراء الـتي
تعيش يف زمن آخر..
*ويـضيف اخملـرج :تبـدأ نقطـة التحـول
يف امل ـ ــسل ـ ــسل عــن ـ ــدم ـ ــا يـ ـ ــدخل ه ـ ــؤالء
الــشبـاب الــى املنـطقــة اخلضـراء ويـرون
كــيف ت ـ ــدار بالدهـم مـن هـ ــذه املـن ــطقـ ــة
املـســورة وعبــر اسلــوب كــوميــدي يبـتعــد
عـن املبـالغــات الكــوميـديـة الـتي تعـودنـا
عليهـا يعتمـد علـى الفعل ورد الفعل يف
محـاولـة البـراز كـوميـديـة الـواقع الـذي
نعيـشه وهــو اشبه مــا يكـون بـ(املـضحك
املبكي).
*واش ــار اخمل ــرج ال ــى ان املــسلــسل كـتـبه
الكــاتب والـشـاعـر حــسن دكــسن اضـافـة
الى اشعاره حيث هنالك توظيف درامي
لالغـنـي ــة هـي اق ــرب ال ــى االســتع ــراض
مـنهــا ال ــى التـط ــريب الـغنــائـي املعــروف
والقصـد منهـا ترسـيخ احلالـة الدرامـية
وعـبــور بــالــزمـن بـني مفــاصـل احلكــايــة
دون اثـق ـ ـ ــال احل ـ ـ ــدث ال ـ ـ ــدرامــي بـه ـ ـ ــذه
االستعراضات بحيث نستطيع ان نقول
انهــا اسـتعــراض ــات من جـسـم احلكــايــة
واحلدث الدرامي..
*ويـؤكد اخملـرج :ان شخصيـات املسلسل
لـي ـسـت غــريـب ــة علـيـن ــا فهـي تـتكــون مـن
مجـتــمعـنـ ــا وحتـمـل فلـ ــسفـ ــة اجملـتــمع
العــراقـي لكـنهــا تـطــرحه ــا من مــوقعهــا
مبـتعــدة عـن التـكلف الــذي طغــى علــى
االعمـال الـسـابقـة ..مـشيـراً الــى انه لم
يـتـم حـ ـسـم اخـتـيـ ــار الفـنـ ــانـني الـ ــذيـن
س ـيـلعــب ـ ــون ادوار املـ ــسلـ ــسل ب ـ ــانــت ــظ ـ ــار
التــوقـيع الـنهــائـي علــى العقــود وهنــاك
وجــوه جــديــدة فــضالً عـن بعـض جنــوم
الك ــوميــديــا املع ــروفني بـخبــرتـهم حـيث

سيتـم كسـر القـالب الـكومـيدي املـعروف
ويبقى احلكم للمشاهد..
*بـقــي ان نـ ـ ـشــي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــى ان املـ ـ ـسـلـ ـ ـسـل
ســي ــش ـ ــارك ف ـيـه نخــب ـ ــة مــن املع جن ـ ــوم
الـتلفزيـون يف العراق يف مقـدمتهم االء
حـسني ..كما سيتم اختيار مواقع مهمة
لـتــصـ ــويـ ــر م ــشـ ــاهـ ــده وتـ ــوفـيـ ــر اف ــضل
االجهـزة واملعدات الـتلفزيـونيـة للخروج
بعـمـل تلف ــزي ــونـي مــتك ــامل مـن جـمـيع
الوجوه.

دودة هتاجم حمبي كرة القدم
واشنطن :حذرت شركة انترت سيكيوريتي
سـيـ ـسـتـمـ ــر الـ ـشـ ــرق االوســط ISSMEمــن خالل
مكـتـبه ــا االقلـيـمـي ب ــالقــاهــر مـن قـيــام دودة جــديــدة
املع ــروف ــة ب ــاسـم W32.worm.zade.Aب ــارس ــال
نفـ ــسه ـ ــا علـ ــى ن ـطـ ــاق واسـع داخل رس ـ ــائل الـبـ ــريـ ــد
االلكـت ــرونـي حتـت اسـم كـ ــأس الع ــالــم لكـ ــرة الق ــدم.
ومبج ــرد اص ــاب ــة اح ــد اجه ــزة احل ــاسـب به ــا تــسع ــى
ال ــدودة ال ــى حتـمـيل وتــشغـيـل ملف مـن جه ــاز خ ــادم
Serverبعـي ـ ــد وتقـ ــوم ب ـ ــاغالق ب ـ ــرامج مـك ـ ــافحـ ــة
الفـ ــايـ ــروسـ ــات واي ب ـ ــرامج جـ ــدران حـمـ ــايـ ــة نـ ــاريـ ــة
شخــصيــة .وقــال جـيمــس رينــدل اح ــد كب ــار اخلبــراء
التقـنيني بشركـة التراث سييـوريتي سيستـمز يبدو ان

املقام العراقي وبحور األنغام
بغداد  /املدى  :صد حديثاً خلبير املقام العراقي
حامـد السـعدي كـتابـه اجلديـد (املقـام العـراقي وبـحور
االنغـ ــام) يـت ـضـمـن ف ـصـ ــوالً يف تـ ــاريـخ املقـ ــام ودراسـ ــة
حتـليـليــة عـنه مع نـصــوص مـغنــاة وقــد ارفـق الب ــاحث
بالكتاب شريطني باملقامات اخملتارة بصوته.

يف املركز الثقايف للطفل

استعــــدادات ليــــوم الطفــــل العــــراقي

قـام املـركــز الثقـايف للـطفل التـابع لـدائـرة
ثقـ ــافـ ــة األطفـ ــال بـفعـ ــالـيـ ــة يـ ــوم ال ـطـفل
العــراقي الـذي جــري االحتفـال به يف يـوم
اخلميس املصادف الثالث عشر من الشهر
اجلاري وتـضمن استعـدادات اطفال املـركز
ومشاركـتهم بتقدمي اغـنية القطـار ونشيد
املــرك ــز وهم ــا من كـلمــات د .ف ــاتن اجلــراح
واحلــان الفنـان الـشـاب اميــر علي وتقـدمي
نــشيــد املـطــر ب ــاللغــة االنكـليــزيــة لـطـلبــة
املرحـلة االبـتدائـية ونـشيـد النـصر بـاللـغة
ـض ـ ـ ـاً لـ ــطلــبـ ـ ــة املـ ـ ــرحلـ ـ ــة
ـزي ـ ــة أي ـ ـ
االنــكلـ ــي ـ ـ ـ

املـتــوسـطــة ،كـمــا جــرى تقــدمي مـســرحـيــة
حتـمل عنــوان (الهـر ابـو جـزمـة) وهـي من
اعـداد واخراج د .فـاتن اجلـراح اضافـة الى
تقــدمي ع ــرض لالزيــاء الــشعـبـيــة ولــوحــة
ـص ـ ــة ..وقـ ـ ــد شـ ـ ــارك األطف ـ ــال يف تلـك
راقـ ـ
ـدرب ـ ـ ــوا عـلـ ـيـهـ ـ ـ ــا خـالل
وت ـ ـ ـ ـ
الـف ــع ـ ـ ــال ـ ــي ـ ـ ــات ـ
م ــواظـبـتهـم عل ــى ح ـض ــور ال ــدورات الـتـي
ـرك ـ ــز يف مجـ ــاالت املـ ــوســيقـ ــى
اق ـ ــامهـ ــا املـ ـ ـ
ـ
ـلغ ـ ــة االنــكلــيـ ـ ــزيـ ـ ــة واملـ ــس ـ ــرح
والغـ ــن ـ ــاء وال ـ
واحل ــاس ــوب لـتـمـثل اهـم ان ـش ـط ــة امل ــرك ــز
للعطلة الصيفية احلالية..

قـراصنـة االنتـرنت لن يـتورعـوا عن استغالل
اجلانب الـطيب من عشاق كرة القدم.
كـم ــا انه ــا امل ــرة ال ــوحـي ــدة الـتـي
نـ ـ ــرى ف ــيهـ ـ ــا قـ ـ ــراص ـنـ ـ ــة
االنـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــت
يـق ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ــون
بــاس ــتغالل
ج ـ ــو امل ـ ــرح
وامل ـ ـ ـتــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ــذي ي ــوف ــره
ك ـ ـ ــأس العـ ـ ــالــم إال
انـ ـن ـ ـ ــا ن ـ ـ ـشـك يف انـه ـ ـ ــا
سـتك ــون الـب ــداي ــة مـن ج ــانـب
املهاجمني.
واض ــاف انه يف ه ــذا ال ــوقـت ال ــذي جتـت ــاج
العــالـم فيـه حمــى كــأس الع ــالم ،ف ــاننــا نحـث كل
مـسـتخ ــدمي احلــاسـب بعــدم فـتح أي رســائل بــريــد
الكتروني او مـرفقات مشكوك فـيها وإال سيسمحون
للقراصنة باحراز اهداف كثيرة يف مرماهم.

عيــــــــون النـــــــــــــاس
* اخلير يفوت

 13متـ ـ ــوز ..ع ـيـ ـ ــد ســن ـ ـ ــوي للـ ــطفـل العـ ـ ــراقــي،
احتفـلت به ،هـذا العـام ،دار ثقـافـة األطفـال ،يف
وزارة الـثقـافــة مبهـرجـان كـبيــر اقيـم علـى قـاعـة
الفــانــوس الــسح ــري التــابعــة لل ــدار ،متـضـمنــة
مسرحيـات وعرض ازياء مع اغنيـة (قطار اخلير
يفــوت) فـضـالً عن رســالــة وجـهت بــاسـم اطفــال
العـراق الــى السـادة رئـيسـي اجلمهـوريـة والـوزراء
وأعضاء الـبرملان ،للنـظر بعني العطف لـلطفولة
العــراقـيــة ،اآلخــذة بــالـتــداعـي يف ظـل االنفالت
األمني الذي نعيشه.

* امناط االتصال

(القـارئ الـضمـني ..امنــاط االتصـال يف الـروايـة
مـن بـيـنـيـ ــان الـ ــى بـيـكـيـت) كـتـ ــاب مـن تـ ــألــيف
ولفكــاتك آيـزر ،صــدر عن دار الـشــؤون الثقــافيـة
العـامــة ،يف وزارة الثقـافـة ،تــرجمــة هنـاء خـليف

غني الدايني.

*ما حسبتك

الفنـان العراقـي حسن فـالح ..انتهـى من تلحني
اغنيـة (مـا حـسبتـك) من كلمـات الشـاعـر طـالب
السوداني ،للمطرب الكويتي محمد البلوشي.

* شخصيتان

بعـد ان انتهـى من اداء شـخصيـة صـاحب مقهـى
يف املــسلــسل الـتلفــزي ــوني اجلــديــد( :الـســرداب)
اعداد عـباس احلـربي عن قـصة للـشاعـر الراحل
يـوسـف الصـائغ ..اخــراج محمـد شكـري جـميل،
يق ــوم الفـن ــان قـي ــس الك ــرخـي ..ح ــالـيـ ـاً ..ب ــاداء
شخـصـيــة وجـيه خـيــر بــاملــسلــسل الـتلفــزيــونـي
ال ــذي يجــري تـصــويــره( :زمـن حـيــران) تــألـيف
صـبـ ــاح ع ـطـ ــوان ..متـثــيل فـ ــارس عجـ ــام وانعـ ــام
الربيعي وآخرين ...اخراج جمال عبد جاسم.

