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سلسل (الفندق) وكواليس تصويره لصق الترويجي  eOL²∫ ا  qLŽ
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ـهـندسـ بـالسـويداء ـهـندس الـسـوري ضيـفه فـرع نقـابة ا ا
عـنونـة (أنشـودة األيام). بحـفل توقـيع مـجمـوعته الـشعـريـة ا
تـضم120 قـصـيـدة شـعـريـة مـوزعـة عـلى 260 صـفـحـة من

توسط. احلجم ا
 w{«d « »U¼u « b³Ž

رئـيس احتـاد الـنـاشـرين الـعـراقـيـ بـحث مع وزيـر الـثـقـافـة
والـســيـاحـة واآلثــار عـبـد االمـيــر احلـمـداني إقــامـة مـعـرض
لـلــكـتــاب بـالـتــعـاون بـ الــوزارة واالحتـاد خالل لــقـاء جـمع

احلمداني بالراضي و الروائي احمد سعداوي.

العبة الـكرة الطائرة العراقية نعتها
االوسـاط الـرياضـيـة الـعراقـيـة بـعد
ـوت عن 28 عـامـا اثر ان غـيـبـها ا
مـرض عـضـال والـراحـلـة من بـلدة

بخديدا قرة قوش بسهل نينوى .
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ـلـتقى الـقـاهرة الـدولي الـسابع الـكاتب االردنـي شارك في 
لإلبـداع الـروائي والــقى فـيه شـهـادة أدبـيــة بـعـنـوان (فـضـاء

افتراضي لتزييت عجالت السرد).
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ــصـري خـضع لـعــمـلـيــة جـراحــيـة في ســاقه بـعـد ــمـثل ا ا
تعرضه إلصـابه خالل تصوير مـسلسله (ولـد الغالبة) طمأن
مـتــابــعــبه عــبــر مـواقـع الـتــواصل االجــتــمــاعي عــلى حــالـته
الصحية بقوله (واحلمد لله انا احسن دلوقتي.. دعواتكم).

 w³FJ « bFÝ«

الصحـفي العراقي القى محاضرة في الدورة االعالمية التي
نـظمـهـا البـيت الـثقـافي في الـشـعلـة بـعنـوان (مـصادر اخلـبر

الصحفي).

ـارسـة الـريـاضـة سـتـسـاعـدك عـلى تـنظـيم اعـلم أن 
حياتك.رقم احلظ 9.
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 يـفتـرض أن تفـكر في االسـتقـرار جديّـاً وخصـوصاً
ناسب موجود . أن الشريك ا

Ê«eO*«

ال تتكـاسل عن أداء أعمالك اليومية حتى ال تدخل فى
دوامة كبيرة مع مديرك .
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ابــتــعــد عـن كل مــا من شــأنه أن يـــدفــعك إلى تــنــاول
كميات كبيرة من الطعام.
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حـبــيـبك ســوف يـفــاجــئك بـهــديـة قــريـبًــا يـســعـد بــهـا
رقم احلظ 8. قلبك
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حاول أن تكـون أكثر رصانة في العمل وال تخلط ب
زح واجلد. ا
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ـدى حـبك وتـقـديرك حـاول أن تشـعـرالـطـرف االخـر 
له وامنحه االهتمام.
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 الـصراحة غـالباً مـا تترك تـأثيرات سـلبيـة إذا تخطّت
سموح بها. احلدود ا
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إنـتـبه إلى كـميـة الـلـحوم الـتي تـتـنـاولـها وابـتـعـد قدر
اإلمكان عن الدهنيات.

bÝô«

ــصــارحــة من الــعــوامـل الـســلــبــيــة في الــتــردد في ا
رقم احلظ.3 العالقة بالشريك
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عـليـك أن تكـون صـريـحـاً في عالقـتك بـاآلخريـن لئال
تدع مجاالً للشكوك.
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حاول أن تكـون منفتح القـلب فترتاح أكثـر.يوم السعد
الثالثاء.
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عــلى اإلطـالق مــتــفــوقــة عــلى الــرقم
الـــقـــيــاسي الـــســابـق الــذي ســـجــله
ـــة (آل مــــســـلـــسـل اإلثـــارة واجلـــر

سوبرانو) في عام 2002).
وبـعـد ثــمـانـيـة مـواسم و 73حـلـقـة
سلسل لنهايته بوفاة أخرى وصل ا
غـيـر متـوقـعـة واعـتالء شـخـصـية لم
تــكن مــرجــحــة الــعــرش.واســتــمـرت
احلـــلـــقـــة األخــــيـــرة من مــــســـلـــسل
الـعــصـور الـوســطى اخلـيــالي نـحـو
ســاعـة و 20دقــيــقــة وأنــهت مــســاء
ــاضي حـكـايــة أكـثـر من 12 األحـد ا
سلسل شخصـية وحبكـة شائكـة. وا
مــقــتـــبس عن روايــات جــورج آر.آر.
نـافسة الشرسة في مارتن.وانتهت ا
ــســلــسل عــلـى الــعــرش احلــديـدي ا
صـنـوع من مـئات الـسـيوف بـوفاة ا
ن أوال ثم بـــاخــتــيــار غــيــر مــتــوقع 
ـــلـــكــة ويـــســـتـــيــروس ســيـــحـــكم 
ــســلـسل اخلــيـالــيــة. وبـذلك وصل ا
الــــذي أصــــبح حــــجـــر األســــاس في
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نـصوص (مـشـاعر حـسن حـسني ) الـتي أفـصح عنـها
في كتـاب صدر له عن مؤسـسة األنس في ايار 2019
بـعد غـياب عن حبـيبـته بغـداد قارب من الـعشـرين عاما
قربتنـي من الفنان حسن حسني بـشكل كبير جداً عما
كـانت عـليه نـفـسي في انـشراحـهـا له مع كل عـمل فني
يكون مـوجوداً فيه  وهذه النصوص حفزتني ألن أقول
فيه وأسـجل له انه في التواضع عـنوان واحساس راقٍ
ــمــتـــلــئــة ــســـته في روعـــة وجــمــال نـــصــوصه هـــذه ا
مـشـاعـرصـادقـة كـمـا راق لي من قـبل وال يـزال إبـداعه
الـفـني كـمـمــثل  أتـفـاعل مـعه فـي الـشـخـصـيـة وفي كل
االدوار  وهـا أنـا ذا أجـده يـأخـذني مـعه في مـشـاعـره
الـفـيـاضـة الـتي أضـحت نـصـوصـا قـد خـطت كـلـمـاتـها
نبضـات القلب وفيض الروح ونـقاء الدم  نصوصا في
حب االم وحب الـوطن الــسـاكن فـيه حــ يـكـون خـارج
أرضه  وحب سـمـا عـنده ألخـيه االنـسـان فـصـار وفاء
لصـديق عزيزٍ عن دنياه قـد رحل  يا جلمالٍ اخاذٍ انت
فيه  أينـما حطت مـشاعرك تـبقى حسن حـسني إنسان

تفيض حباً وعطاءً جميـــل .
 البكريعلي البكري

رئــيـس الــهـــيـــئـــة االداريـــة لـــنــادي
الــهـنــديـة االجــتـمــاعي في الــعـراق
تلقى التعازي من االوساط الثقافية
والــدبـــلــومــاســـيــة بــوفــاة شـــقــيــقه
الــدكــتـــور خــالــد هــنـــدو واقــيــمت
الــفــاحتـة عــلـى روحه في كــنــيــسـة

سيدة النجاة ببغداد.

عادل امام

{ لوس اجنلـوس - وكاالت - ذكرت
شــبـكـة (إتش.بـي.أو) الـتـلــفـزيــونـيـة
األمـريــكـيــة أن أكـثـر من  19مـلـيـون
مـشاهـد تـابعـوا احلـلقـة األخـيرة من
مـســلـسل ”صـراع الـعـروش) “جـيم

الفجر  3.25
الظهر  12.06
غرب  7.02 ا
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هُمَّ اجْعَلْنِي فِـيهِ مِنَ الْمُسْـتَغْفِرِينَ واجْـعَلْنِي فِيهِ مِنْ اللـَّ
َ َ واجْعَـلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَـائِكَ الْمُتَّقِ عِبَادِكَ الـصَّالِحِ
هُمَّ لَـا تُـؤَاخِـذْنِي فِـيهِ .الـلـَّ َ بِـرَأْفَـتِكَ يَـا أَكْـرَمَ الْـأَكْـرَمِـ
بِالْعَـثَرَاتِ وَأَقِلْنِي فِـيهِ مِنَ الْخَطَايَـا والْهَفَوَاتِ وَلَا
تَـجْـعَــلْـنِي غَـرَضـاً لِـلْـبَـلَـايَـا وَالْـآفَـاتِ بِـعِـزكَ يَـا عِـزَّ

.َ الْمُسْلِمِ
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ــاجــيــنــة عــلـى اصــوات اطــفــال ا
ـربعـات البـغدادية واغاني فـرقة ا
التـي تقـاطـعهـا صـيحـات الـ(بات)
لـفريق احملـيـبس الـتـقت الـعوائل
الــبـــغــداديـــة لــتـــمـــضي امــســـيــة
رمـضـانيـة أطـرتـهـا أجـواء احملـبة
والـسالم أقـامتـهـا وزارة الـثـقـافة
والسيـاحة واالثـار بالتـعاون ب
وسـيقيـة وقصر دائرتي الفـنون ا
مــســاء االثــنــ عــلى ــؤتــمــرات ا
ضــفـاف دجــلـة قــرب مـقــام خـضـر
ــــدرج عـــــلى الئـــــحــــة الــــيـــــاس ا
ـادي والتي اليـونـسكـو لـلتـراث ا
تـأتـي حتت شـعــار (مـتــحـدون مع
الـتـراث). وقـال مـعـاون مـديـر عـام

ÂUMNÐ dO¼“ ÈdÝ

عازف الـكمـان الـعراقي احـيا مـسـاء امس امسـيـة موسـيقـية
رمـضـانـيـة  في مـنتـدى بـيس بـغـداد الـكـائن عـلى شـارع ابو

نؤاس .
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عـــروض فــــتـــرة الــــذروة لـــشــــبـــكـــة
(إتـش.بي.أو) إلـى اخلــــــتـــــام لــــــكن
مــوسـمه األخــيــر كـان أيــضـا األكــثـر
ـعـجـبـون إثـارة لالنـقـسـام إذ وجـد ا
والنـقاد نقـاطا اعـتبروهـا سلـبية في
تطـورات معـينـة في احلبـكة خـاصة
ـتـعـلقـة بـإحـدى الـشـخـصـيات تـلك ا
الــرئــيــســيـة.وكــان أبــرز انــتــقـاد من
عـجبـ لتـحول شـخصـية دنـيرس ا
) الـتي تــارجـارين (مـلــكـة الــتـنــانـ
ـمـثـلـة إمـيـليـا كالرك تـلـعب دورهـا ا
إلى الــشـر إذ اســتـخــدمت تـنــيـنــهـا
ــمـــلــكــة بــعــد لــتــدمــيـــر عــاصــمــة ا
استـسالم أعدائـها.وتُـقتل تـارجارين
في احللـقة األخيـرة على يـد حبيـبها
مثل جون سنـو الذي يقـوم بدوره ا
كـيت هـارينـجـتـون خشـيـة أن يـكون
ن قبلها. استبدادها مجرد انعكاس 
بـعـد ذلك يـحـرق آخـر تـنـ لـها عـلى
قيد احلياة العرش احلديدي ويذيبه

بأنفاسه احلارقة.
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ـكـونة اكتب مـرادف ومـعـاني الـكـلمـات ا
من ســتـة حــروف ضــمن خــانــة الــدائـرة
ــظـلــلــة حتــصل عــلى حــروف الــكــلــمـة ا

طلوبة: ا
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1- مقاطعة هندية
2- صحيفة

3- مدينة عراقية
4- وسط االمور

5- ادلة
6- الوقت احلالي

7- مخادع
8- اسم شخصية معروفة

9- لهجاتهم
10- طبقة للغالف اجلوي
11- عالمة زيوت صناعية

ن 12- نقيض اال

ومن افــضل مــصـادر الــبـوتــاسـيـوم
ــوز وقت الــســـحــور فـــضال عـــلى ا
ـــشــــمش ا الــــتــــمــــر هـي:احلـــلــــيب
الــفـــاصـــولـــيــا الـــفـــســتـق اجملـــفف

والكاكاو الداكن).

يــــؤكــــد االطــــبــــاء ان
اإلكــــــــــثــــــــــار مـن
الـبـوتـاسـيوم
ـــــــــــــنـع
الــعـطش

تماماً
عـن صــــــــائم
مشـيرين الى (ان
ـــــــــــــــوز غــــــــــــــــنـي ا
بـالـبــوتـاسـيـوم وطـعـمه
لــذيـذ وهــو من األطـعــمـة
الـصـديـقـة لـلـقلـب.وموزة
واحــدة عـــلى الــســحــور

تقي العطش .

ـوسـيــقـيـة عـمـاد دائـرة الــفـنـون ا
جاسم (نقـيم امسـيتنـا قرب واحد
من الـصـروح واالبـنـيـة الـتـراثـيـة
في محاولـة للـتعريف بـالهدف من
تنـظـيم هكـذا ملـتـقيـات وامسـيات
ثـقـافـيـة نــنـبه فـيـهـا عـلى ضـرورة
الـــتــــضـــامن حلــــمـــايــــة الـــتـــراث
ــعــمـاري) مــشــيــرا الى (شــعـار ا
اليونسكو الـذي يؤكد على حماية
ارثـــنــا احلــضــاري). فـــيــمــا رحب
ـؤتـمرات مـدير عـام دائـرة قـصر ا
مــحـمــود أسـود الــقــره غـولي في
كلمتـه باحلضور شـاكرا (الدوائر
الـسانـدة إلجنـاح الفـعـالـية كل من
ــوســيـــقــيــة والــتــراث الـــفــنــون ا

الشعبي.
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حــلــقـتـه قـبـل األخـيــرة قــبل أســبـوع
والــــــذي ســــــجل  18.4مــــــلــــــيــــــون
مـشاهـد).وتـابـعت قـائلـة (إن احلـلـقة
األخــيــرة أصــبــحت أيــضــا احلــلــقـة
نفردة األعلى مشاهدة على الشبكة ا

تحدة اوف ثرونز) داخل الواليات ا
وهو مـا يـعد رقـما قـياسـيـا للـشبـكة.
وأضــافت ( أن الـــعــدد الــبــالغ 19.3
مــلـــيــون مــشـــاهــد يـــتــجـــاوز الــرقم
الــقـيــاسي الــسـابق لــلـمــســلـسل في

سنـوات الصـراع الـتي أعقـبت ذلك. وقال
ـثل ســابق وقـام حـسن حــسـني وهــو 
سلسل إن (العمل في مسلسل بإخراج ا
ــنــال). في بــغـــداد كــان حــلــمــا بـــعــيــد ا
سـاعدة في وأضاف أن (فـريـقه فخـور بـا
ــشــهــد الـثــقــافي فـي الــعـراق). إحــيــاء ا
وتـــابـع (الـــفن.. الــــثـــقــــافـــة.. األدب.. من
األولويات. يعني السالح قد يخطىء لكن
الـــفن ال يـــخـــطىء. خـــاصـــة من الـــنــاس
احلريـص عـلى اجملتـمع وعلى مـا يدور
فـي اجملــــتــــمـع ومن هــــمـــــوم اجملــــتــــمع
ـر بـهـا اجملـتـمع.. اآلن واألحـداث الـذي 
رسالـتنـا اإلنـسانـية نـقـدم للـناس ونـفتح
ـغـلـقـة وبـعض الـنـوافذ بـعض الـنوافـذ ا
غـيـر الـواضـحـة الـتي تـفـتـحـيـنهـا يـدخل

الضوء. فنحن الضوء).
وكان حـسـني قـد غـادر الـبالد عام 1996
عـنـدما سـحـقت الـعـقـوبـات الـدولـيـة ضد
حكومـة صدام حسـ االقتصـاد العراقي
ال من وجعلت من الـصعب علـيه كسب ا
خالل التـمـثيل.  وكـان يـنتـظـر االستـقرار
في بالده. وذهب خالل تــلـك الـفــتــرة إلى
لبـنان وسـوريا والسـعوديـة حيث واصل
الــتــمـــثــيل واإلخــراج.    وقـــبل خــمــســة
أشـهـر ســنـحت أمـامه الــفـرصـة بـعـد أن
أقـنــعه األصــدقـاء والــزمالء بـأن الــعـراق

ا يكفي للعودة. أصبح آمنا 

وقـــال الـــســـعـــدي إن (إحـــيـــاء االنـــتــاج
التلـفزيوني واألنـشطة الـثقافـية األخرى
يــظــهــر عــودة مــا يــشــبه بــالــهــدوء إلى
العراق). وأضـاف (الدرامـا أو باحلقـيقة
الــفن بــشــكـل عــام إن وجــد في مــكــان ال
ــكن أن يـــوجــد إال في مـــكــان آمن. في
مكان نوعا ما مسـتقر. عودنا هذا يجعل
الـنـاس تـشـعـر بــالـطـمـأنـيـنـة بـنـوع من
األمـان إنه خالص بـدأت عـجـلـة الـدرامـا

تدور وهذا شيء رائع).
وعلى الرغم من أن الكثـير من العراقي
شـاهدة إنـتاجـهم احمللي كانـوا سعـداء 
عـلى شاشـات الـتـلـفـزيـون إال أن آخرين
ثير للجدل في انتقدوا بشدة احملتـوى ا
احلـلـقـات.    ونـدد مـشـاهـدون وأعـضـاء
ان بتـصوير التدليك جلنة الثقافـة بالبر
ساج ومشاهد في ملهى ليلي وتعاطي ا

الكحول واخملدرات. 
وقـالت الــلـجـنــة الـثــقـافـيــة إن (الـعـرض
يــتـــنــاقض مع قـــيم اجملــتــمـع الــعــراقي

وقواعده). 
ــمــثل وقــال مــحــمــود أبـــو الــعــبــاس ا
ــسـلــسل إن (بــعض اخملــضـرم وجنـم ا
ــــواضــــيع قــــد يــــكــــون من الــــصــــعب ا
مــشــاهـدتــهــا لــكـنــهــا تــصــور الـواقع).
وأضـــاف (أنــهم ال يـــســـعــون لـــتـــشــويه
صــورة اجملــتــمع الـــعــراقي بل تــذكــيــر

اجلـمـاهـيـر بــأن من الـواجب الـنـظـر إلى
الداخل ومـراجعـة الـنفس).ومـضى قائال
تلـقي العادي يـجد فيهـا صعوبة ا ا (ر
كـبـيــرة في الـتـلــقي في تـلــقي مـثل هـذه
األفـعــال. لـكن هي بــاحلـقـيــقـة هي واقع

ضـيـوفه وهم يـصـارعـون ضـد العـنف او
يـــقــــعـــون فـي احلب. وجـــرى تــــصـــويـــر
ــســلـــسل في الــعـــراق حــيث تــضــررت ا

صناعة الترفيه نتيجة احلروب.
ــســـلــسـل الــذي  انـــتــاجه ويــعـــرض ا
ـــيـــزانـــيـــة صــغـــيـــرة حلـــســـاب قـــنــاة
(الشـرقيـة) الـفضـائيـة في شـهر رمـضان
حـــــيث تــــلـــــتف األســــر حـــــول أجــــهــــزة
الـتــلـفـزيــون وهي تـتــنـاول اإلفـطــار بـعـد
ـسلـسل موضـوعات الصـيام. ويـتنـاول ا
حساسـة مثل الدعـارة وتعاطي اخملدرات
ا أثار انـتقادات من واالجتار بالـبشـر 
ـان واجلــمـهـور في بـعض أعــضـاء الـبــر

الـبـلـد احملـافظ ديـنـيـا. ونـتـيـجـة لـذلك 
ـشــاهـد.لــكن عـلي جــعـفـر حـذف بــعض ا
السـعدي وهـو أحـد منـتجي الـعرض لم
ــســلـسل. يــقـدم أي اعــتــذار عن  فــكــرة ا
ونـــقـــلت (رويــــتـــرز) في تـــقـــريـــر اعـــدته
مـراسـلـتـهـا في بـغـداد بـشـرى شـخـشـير
قــول الــســعـدي (إن الــفـن في نــظـره ال
ـشــاكل ولــكن يـســلط الــضـوء يـحـل ا
عـلى مـشــاكل مـعـيــنـة في اجملـتـمع).
وينظـر القائـمون على إنـتاج العمل
عـلى أنه جـزء من انـتـعـاش بـطيء
لصـنـاعـة السـيـنمـا والـتـرفيه في
العراق التي انهارت تـقريبا بعد
الغزو األمريكي عام  2003وفي
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في استوديو ببغـداد يشاهد مخرج بطال
من أبـطال عـمـله الـتلـفـزيـوني وهـو يرفع
ـثل زميـل في إعادة سـكيـنـا عـلى رقـبـة 
إحيـاء لصنـاعة الـترفـيه بالـعراق. وتدور
لكه أحداث مسلسل (الفندق) في فندق 
روائي يــقــوم بـــتــســجــيل ورصــد حــيــاة

مــلــمـــوس نــحــاول مـن خالل الــدرامــا ان
نــرصــدهـــا ال فــقط لــعــرضـــهــا لــتــشــويه
ا نـحاول من خالل اجملتـمع العـراقي وإ
هذه الصور أن نوكد للمتلقي أنك بحاجة

راجعة النفس وبحاجة إلى التثقيف).
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ـصـري عـادل إمـام ـمـثل ا يـسـتـعــد ا
السـتـئـناف نـشـاطه الـفـني بـعـد عـيد
ـقبل حـيث يـعـود لتـصـوير الـفطـر ا
مسـلسل (فـالنـتيـنو) الـذي خرج من
ــوسـم الــرمــضــانـي احلــالي.وكــان ا
مـــوقـع "الـــفن" قـــد عـــلم (أن صـــنّـــاع
الــفــيــلم قـرروا إســتــكــمـال تــصــويـر
مشـاهد الـعمل في فـترة مـا بعـد عيد
الـفــطـر وذلك بـعـد تــوقـفه وخـروجه
من الــــعـــرض فـي شـــهــــر رمــــضـــان
احلـالي عـلى الـرغم من تـصـوير 40
ـئة من أحـداثه. ويـتجه الـقائـمون با
سلـسل لإلنتهـاء من تصويره على ا
واإلنـتظـار الى شـهـر رمـضان 2020
لـــعــرضـه وعــدم عـــرضه فـي مــوسم
بـــعــيــد عن رمـــضــان خــصــوصــاً أن
مـيـزانـيـة الـعـمل كـبـيرة عـلى عـرضه
في موسم غير شهر رمضان وسيتم
حتـــديــد ذلـك بــاإلتــفـــاق مع الـــقــنــاة

تعاقدة على عرضه). ا

حسن حسني


