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قـام املـركــز الثقـايف للـطفل التـابع لـدائـرة
ثقــــافــــة األطفــــال بـفعــــالـيــــة يــــوم الــطـفل
العــراقي الـذي جــري االحتفـال به يف يـوم
اخلميس املصادف الثالث عشر من الشهر
اجلاري وتـضمن استعـدادات اطفال املـركز
ومشاركـتهم بتقدمي اغـنية القطـار ونشيد
املــركـــز وهمـــا من كـلمــات د. فـــاتن اجلــراح
واحلــان الفنـان الـشـاب اميــر علي وتقـدمي
نــشيــد املـطــر بـــاللغــة االنكـليــزيــة لـطـلبــة
املرحـلة االبـتدائـية ونـشيـد النـصر بـاللـغة
ـــــة ـــــة املـــــرحل ـــــة أيـــضـــــاً لــــطلــب ـــــزي ـاالنــكلــي ـ ـ ـ ـ ـ

بغداد / املدى : صد حديثاً خلبير املقام العراقي
حامـد السـعدي كـتابـه اجلديـد )املقـام العـراقي وبـحور
االنغــــام( يـتــضـمـن فــصــــوالً يف تــــاريـخ املقــــام ودراســــة
حتـليـليــة عـنه مع نـصــوص مـغنــاة وقــد ارفـق البـــاحث

غني الدايني.بالكتاب شريطني باملقامات اخملتارة بصوته.

*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 الـتلفــزيـــوني اجلــديــد: )الـســرداب(
اعداد عـباس احلـربي عن قـصة للـشاعـر الراحل
يـوسـف الصـائغ.. اخــراج محمـد شكـري جـميل،
يقـــوم الفـنـــان قـيـــس الكـــرخـي.. حـــالـيـــاً.. بـــاداء
شخـصـيــة وجـيه خـيــر بــاملــسلــسل الـتلفــزيــونـي
الـــذي يجــري تـصــويــره: )زمـن حـيــران( تــألـيف
صـبــــاح عــطــــوان.. متـثــيل فــــارس عجــــام وانعــــام

الربيعي وآخرين... اخراج جمال عبد جاسم.

* اخلير يفوت
ــــــوي للــــطفـل العــــــراقــي، 13 متــــــوز..  عــيــــــد ســن
احتفـلت به، هـذا العـام، دار ثقـافـة األطفـال، يف
وزارة الـثقـافــة مبهـرجـان كـبيــر اقيـم علـى قـاعـة
الفــانــوس الــسحـــري التــابعــة للـــدار، 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 بـيـنـيــــان الــــى بـيـكـيـت( كـتــــاب مـن تــــألــيف
ولفكــاتك آيـزر، صــدر عن دار الـشــؤون الثقــافيـة
العـامــة، يف وزارة الثقـافـة، تــرجمــة هنـاء خـليف

ـ

ــــى هــــذا وبغــيــــة تــــسلــيــط الــضـــــوء عل
املـسلسـل الذي تـقوم بـانتـاجه شـركة دار
السالم لالنتاج الفني.. الـتقينا مبخرج

املسلسل سيفان عبد اهلل الذي قال:
- تــدور احــداث هــذا املــسلـسـل يف سيــاق
كــــومــيــــدي مــن خـالل مجــمــــوعــــة مــن
الــشـبـــاب الـــذيــن افقــــدتهـم الــظـــروف
الـراهنـة امكـانيـة التغيـير فـهم بال عمل
ومعـدمـون وامكـانيـاتهم املـاديـة ضعيفـة
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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..

سيتـم كسـر القـالب الـكومـيدي املـعروف
ويبقى احلكم للمشاهد..

ــــسـل *بـقــي ان نــــشــيــــــر الــــــى ان املــــسـل
ســيــشــــارك فــيـه نخــبــــة مــن املع جنــــوم
الـتلفزيـون يف العراق يف مقـدمتهم االء
حـسني.. كما سيتم اختيار مواقع مهمة
لـتــصـــويـــر مــشـــاهـــده وتـــوفـيـــر افــضل
االجهـزة واملعدات الـتلفزيـونيـة للخروج
بعـمـل تلفــزيــونـي مــتكــامل مـن جـمـيع

الوجوه.
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وهــم يقفــون بال حــراك وال ايــة فــائــدة
بجــنــــــون وهــم سـكــــــان اغــنـــــــى بلــــــد يف
العالـم.. يرون ثروة بالدهم تهدر وتنهب
حتـت مخـتـلف العـنــاويـن .. ويـتعــرفــون
من خـالل االنتــرنـيت )الــدردشــة( علــى
فتاة عراقـية تسكن يف الـواليات املتحدة
اسـمهــا )لــورا( فنـكتــشف ان )لــورا( هي
ابـنــة لـــرجل اعـمــال قــرر ان يــأتـي الــى
العــراق ليـنفــذ )مـشــاريـع استـثمــاريــة(
وهـو يـسكـن يف املنـطقــة اخلضـراء الـتي

تعيش يف زمن آخر..
*ويـضيف اخملـرج: تبـدأ نقطـة التحـول
يف املــــسلــــسل عــنــــدمــــا يـــــدخل هــــؤالء
الــشبـاب الــى املنـطقــة اخلضـراء ويـرون
ــــدار بالدهـم مـن هـــذه املـنــطقـــة كــيف ت
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(.
*واشــار اخملــرج الــى ان املــسلــسل كـتـبه
الكــاتب والـشـاعـر حــسن دكــسن اضـافـة
الى اشعاره حيث هنالك توظيف درامي
لالغـنـيــة هـي اقــرب الــى االســتعــراض
مـنهــا الــى التـطــريب الـغنــائـي املعــروف
والقصـد منهـا ترسـيخ احلالـة الدرامـية
وعـبــور بــالــزمـن بـني مفــاصـل احلكــايــة
دون اثـقــــــال احلــــــدث الــــــدرامــي بـهــــــذه
االستعراضات بحيث نستطيع ان نقول
انهــا اسـتعــراضــات من جـسـم احلكــايــة

واحلدث الدرامي..
*ويـؤكد اخملـرج: ان شخصيـات املسلسل
لـيــسـت غــريـبــة علـيـنــا فهـي تـتكــون مـن
مجـتــمعـنـــا وحتـمـل فلـــسفـــة اجملـتــمع
العــراقـي لكـنهــا تـطــرحهــا من مــوقعهــا
مبـتعــدة عـن التـكلف الــذي طغــى علــى
االعمـال الـسـابقـة.. مـشيـراً الــى انه لم
يـتـم حــسـم اخـتـيـــار الفـنـــانـني الـــذيـن
ــــانــتــظــــار ســيـلعــبــــون ادوار املـــسلـــسل ب
التــوقـيع الـنهــائـي علــى العقــود وهنــاك
وجــوه جــديــدة فــضالً عـن بعـض جنــوم
الكــوميــديــا املعــروفني بـخبــرتـهم حـيث
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يف املركز الثقايف للطفل
استعــــدادات ليــــوم الطفــــل العــــراقي

املـتــوسـطــة، كـمــا جــرى تقــدمي مـســرحـيــة
حتـمل عنــوان )الهـر ابـو جـزمـة( وهـي من
اعـداد واخراج د. فـاتن اجلـراح اضافـة الى
تقــدمي عـــرض لالزيــاء الــشعـبـيــة ولــوحــة
راقــصــــة.. وقــــد شــــارك األطفــــال يف تلـك
ـــــــوا عـلـــيـهـــــــا خـالل ـــــــدرب الـفـعـــــــالـــيـــــــات وت
مـــواظـبـتهـم علـــى حــضـــور الـــدورات الـتـي
اقــــامهــــا املــــركــــز يف مجــــاالت املــــوســيقــــى
ــــة واملــــســــرح ــــزي ــــاء والـلغــــة االنــكلــي والغــن
واحلـــاســـوب لـتـمـثل اهـم انــشــطـــة املـــركـــز

للعطلة الصيفية احلالية..
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املقام العراقي وبحور األنغام

واشنطن: حذرت شركة انترت سيكيوريتي
سـيـــسـتـمــــر الـــشــــرق االوســط  ISSMEمــن خالل
مكـتـبهـــا االقلـيـمـي بـــالقــاهــر مـن قـيــام دودة جــديــدة
املعـــروفـــة بـــاسـم  W32.worm.zade.Aبـــارســـال
نفــــسهـــــا علــــى نــطــــاق واسـع داخل رســـــائل الـبــــريــــد
االلكـتـــرونـي حتـت اسـم كــــأس العـــالــم لكــــرة القـــدم.
ومبجـــرد اصـــابـــة احـــد اجهـــزة احلـــاسـب بهـــا تــسعـــى
الـــدودة الـــى حتـمـيل وتــشغـيـل ملف مـن جهـــاز خـــادم
 Serverبعـيـــــد وتقــــوم بـــــاغالق بـــــرامج مـكـــــافحــــة
الفــــايــــروســــات واي بـــــرامج جــــدران حـمــــايــــة نــــاريــــة
شخــصيــة. وقــال جـيمــس رينــدل احـــد كبـــار اخلبــراء
التقـنيني بشركـة التراث سييـوريتي سيستـمز يبدو ان

قـراصنـة االنتـرنت لن يـتورعـوا عن استغالل
اجلانب الـطيب من عشاق كرة القدم.

كـمـــا انهـــا املـــرة الـــوحـيـــدة الـتـي
نــــــرى فـــيهــــــا قــــــراصــنــــــة

ــــــــت االنــــــــتـــــــــــــــــــرن
يـقــــــــــومــــــــــــون

بــاســتغالل
جـــــو املـــــرح

واملــــــتــعــــــــــــــــة
الـــذي يـــوفـــره

كـــــــأس العــــــالــم إال
انـــنـــــــا نــــــشـك يف انـهـــــــا

سـتكـــون الـبـــدايـــة مـن جـــانـب
املهاجمني.

واضـــاف انه يف هـــذا الـــوقـت الـــذي جتـتـــاج
العــالـم فيـه حمــى كــأس العـــالم، فـــاننــا نحـث كل

مـسـتخـــدمي احلــاسـب بعــدم فـتح أي رســائل بــريــد
الكتروني او مـرفقات مشكوك فـيها وإال سيسمحون

للقراصنة باحراز اهداف كثيرة يف مرماهم.
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