
كانت ومـازالت البرامج االذاعيـة الصبـاحية لهـا حصة االسد
ـسـتـمـع اليـ من ا ـنـوعـات الـتي تـسـتـقـطب ا في بـرامج ا
ـلونـة بـاعـدادها ـتـابعـ لـبـرامج اذاعة بـغـداد ا الـعـاشقـ وا
ـهــا وعـنــاويـنــهـا لــتــكـون االولى بــ جـمــيع مـحــطـات وتـقــد
االذاعـات الـعـربـيـة اوال لـعـدم وجـود مـحـطـات اذاعـيـة مـحـلـية
منـافسـة مثل الـيوم حـيث انطـلقت عـشرات احملـطات االذاعـية
الـعـراقيـة ومـهـدت مرحـلـة مـابعـد سـقـوط النـظـام الـسابق الى
انـشـاء مـحـطات اذاعـيـة مـنـهـا تـابـعـة لـلـدولـة واخـرى الحزاب
وكـتل سـياسـيـة تتـسـابق لكـسب رضـا اجلمـهـور  لكن احلق
يقـال بل اليخـتلف اثـنان عـلى ان اذاعة بـغداد كـانت ومازالت
وسـتـبـقى احملـظـة االذاعيـة االولى الـتي نـالت رضـا اجلـمـهور
بكافـة شرائحة والعـائلة العراقـية التي الغـالبية منـها استغنى
عن الـقـنوات الـتـلـفازيـة االرضـيـة والفـضـائـيـة وفضل مـتـابـعة
اذاعـة بـغــداد ومـاتـعـده وتــقـدمه من بـرامـج  وهـذا مـاذكـرني
ـنـصـرم عـنـدمـا الـتقى ـوقف حـصل في ثـمـانـيـنات الـقـرن ا
وزيـر الـثـقـافـة انـذاك لـطـيف نـصـيف جـاسم الـدلـيـمي  بـكادر
االذاعة والـتلفزيـون في اجملمع االذاعي في الصـاحلية وكانت
ـناسـبة احـتفـال التـلفزيـون بعـيد تـاسيـسه فخـاطب مخرجي ا
ومـعـدي ومـشرفـي تلـفـزيـون قـنـاتي تـسـعـة وسـبـعـة وقال لـهم
بـاحلرف الـوحد (انـتـبهـوا لبـرامجـكم وماتـقدمـوه للـمشـاهدين
الن مد اذاعـة بغداد قادم اليـكم وبدات اذاعة بغـداد تستقطب
اجلمـهورين االذاعي والتلفزيوني وخوفا ان ينساكم اجلمهور
عليكم اللحاق ببرامج اذاعة بغداد). نعم انها كلمات اتذكرها
جـيـدا بل زادتـنـا اصرارا عـلى االبـداع والـتواصل والـتـجـديد
ستمع فكان برنامج نوافذ الصباح الذي لتقد مايكسب ا
ــدرس وكـنـت اخـرجـه واسـهم تــعــده وتــقـدمـه الـســيــدة امل ا
بــاعـداد بــعض زوايــاه مــطــلع الــثــمــانـيــنــات كــان قــد احـدث
ـتـابـع انـذاك احـدث ثورة الـبـرنامج وبـشـهـادة الصـحـافة وا
اذاعـيـة مــنـوعـاتـيـة وكـان امـتـداداً لـبـرامج صـبـاحـيـة قـدمـتـهـا
اصـوات واخـرجـهـا زمالء سـيـبـقـون في الـذاكـرة امـثال نـاظم
فـالح  خـطـاب عـمـر  مـاجـد عـبـد احلق الـراحل ريـاض عـبـد
االميـر وآخـرون  نعم كـان احلب لالذاعـة والتـفاني هـو الذي
قـادنـا وشـجـعـنـا الى فـتح نـوافـذ الـصـبـاح التـي كـانت سـاعة
ـعـلـومـة واالرشادات ـوسـيـقى وا مـنـوعـاتـية تـضم االغـنـيـة وا
ووصـفـهمـا الفـنان سـتمع  ـتع ا والـكـلمـات والشـعر وكل مـا
نـوعات وجواد الـعلي الكـبيـر ليث عـبد الـلطيـف رئيس قـسم ا
مديـر اذاعة بـغداد انـذاك  بـالنـوافذ الـتي تـفتح االمل والـعمل
ر بظروف عصيبة والهمـة للعراقي في مرحلة كـان العراق 
في الثمـانينـات نتذكرهـا جيدا ونوافـذ الصباح كـان البرنامج

ــرحــلـة الـذي يــخــفف اعــبــاء ووطــأة تــلك ا
لـلـمـسـتـمع  ومـااجـمل ان تـفـكـر االذاعة
باعـادة مثل هذه البـرامج تعيد لالذاعة
الــقــهـا ولــلــمــسـتــمع ذكــريــاته لــتــبـقى
نـوافــذنـا الــصـبـاحــيـة تــسـتــقـبل االمل

واحملبة.
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ــرض ألكــثـر من  3 ســنـوات بـعــد صــراع مع ا
صـري رشوان تـوفيق و ـمثـل ا تـوفـيت زوجة ا
تـشــيـيـع جـثــمـان الــراحــلـة الى مــثــواهـا األخــيـر
ـاضي.وبـان احلـزن بـشكـل كـبيـر عـلى الـثالثـاء ا
وجه تــوفـيق اثــنـاء تـشــيـيع شــريـكـة حــيـاته حـيث
انــهــمــرت دمــوعه فـي وقت شــارك في اجلــنــازة
ـصـريـ أشرف زكـي وعدد من مـثـلـ ا نـقـيب ا
ـــوقع الـــفن.وتــزوج األقــارب واألصـــدقــاء وفـــقــا 
توفـيق من الـراحلـة عام  1957وله مـنها  3أبـناء
مـن بـيــنــهم اإلعالمــيــة هـبــة رشــوان ولم يــفـارق
تــوفـيـق زوجــته خالل مــرضــهــا حــيث مــكث الى
جانـبـهـا ألكـثر من  3سـنـوات ورفض الـعديـد من

االعمال في تلك الفترة.

ـكن رؤيـتـهـا حـريـصة وفي الـصـور 
عـلى إخــفـاء وجـهـهــا. بـاإلضـافـة إلى
ذلـك أثــارت جـــاكـــلـــ الـــكـــثــيـــر من
الـتسـاؤالت حـيث رصـدتـهـا عـدسات
الـــبــابــاراتـــزي وهي حتـــاول إخــفــاء
هـويــتـهــا من خالل تـغــطـيـة وجــهـهـا
بــوشـاح.هــذا ورصــد فـيــرال بــايـاني
ـشاهـير الـنجـمة صـور ا عـروف  ا
الــبـولــيــووديــة الـتي ظــهــرت تــخـفي
مالمـحـهـا بـوشـاح وردي ولـتـفـسـيـر
ـوقع تــولــيـوود:( األمــر قـال فــيــرال 
اضطرت جاكل إلى ركوب قارب عام
بــعــد انـــقالب قــاربــهــا اخلــاص لــذا
احـتــاجت إلى إخـفــاء هـويـتــهـا).هـذا
وبـدت جـاكـلـ حـريـصـة علـى إخـفاء
مالمـحهـا حـيث ظـهـرت وهي تـغطي

{ نـيــودلـهي  –وكـاالت - مــنـذ
فتـرة تسـتمـتع الفـنانـة جاكـل
فـيـرنـانـديـز بـوقـتـهـا في الـسـفر
والـــــذهــــاب فـي رحالت ألمـــــاكن
حتــتــضن الــطــبــيــعــة ولــكــنــهــا
تــعـــرضت حلــادث انـــقالب قــارب
كـــانت عـــلى مـــتــنـه أثــنـــاء إحــدى
رحالتـهـا مـؤخـرا.فـأثـنـاء سـفرهـا إلى
جـزيـرة فـي مـومـبـاي عــلى مـ قـارب
خـــاص كـــاد أن يـــتــحـــول األمـــر إلى
كابوس حيث انقلب قاربها بعد فترة
وجيزة من نشرها صـور رحلتها على
إنـــســــتـــغــــرام.ولــــكن وفــــقًـــا جملــــلـــة
ز لم تصب انترناشونال بيزنس تا
جـاكلـ بـأذى حـتى أنـها اسـتـكـملت
رحـلــتـهـا من خالل ركــوب قـارب عـام

وجههـا بالـوشاح حتى أثـناء ركـوبها
ســيــارتــهـا. وكــمــا هــو مــتـوقـع أثـار
ظــهــور جــاكـلــ الــكــثــيـر مـن اجلـدل
والـتـكـهـنـات بـشـأن مـا إذا كـان هـنـاك
سـبب جـدي وراء فـعـلـهـا ذلك أن أنـها
محاولـة عدم الـكشف عن إطاللتـها قد
قرر تتعـلق بفـيلمـها اجلـديد ساهـو ا
ـقـبل. و تسـتـعد عرضـه في شهـرأب ا
جـاكلـ لـلـظـهـور في فـيلـم كيك  2مع
ـقـرر عـرضه الـنـجم سـلــمـان خـان وا
في كريسماس هذا العام كما تستعد
النـطالق فيـلـمهـا مـسز سـيـريال كـيـلر
عــلى شـبــكــة نـتــفـلــكس. و لم يــصـدر
تـعــلـيـق من فـيــرنـانــديـز عـلـى واقـعـة
انـــقالب قــاربـــهــا وتـــفــســيـــر إخــفــاء

هويتها.
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ـــطــرب نـــبــيل { الــكــويت  –وكــاالت - طـــرح ا
شـعيل مـيني ألـبوم اجلـديد (أفـارق) عبـر تطـبيق
تيزر لـلموسـيقى وموقع (يـوتيوب) بـعد فترة من
اإلعالن عنه عـبر مواقع التـواصل االجتماعي من
رئيات تضمن قبل شركـة (روتانا) للصوتيات وا
مـيـني ألـبـوم نـبـيل شـعـيل اجلـديـد ثالث أغـنـيات
بالـلـهـجة اخلـلـيـجـية وهي (أفـارق) وهي األغـنـية
الــرئــيــســيــة من كــلــمــات: األمــيــر بــدر بن عــبــد
احملـسن أحلـان: عـصـام كـمـال توزيـع: مـيشـيل
فـاضل والـثـانـية هـي (عـزة النـفـس) من كـلـمات:
األمـير عـبدالـله بن سـعد بن عـبد الـعزيـز أحلان:
ادهم صــبـــاح هــادي الــغــفــاري تــوزيع: عــبــاس
صـبـاح. أمـا األغـنـيـة الـثـالـثـة واألخيـرة مـن ميـني

ألـــبــــوم نــــبـــيـل شـــعــــيل
(أفـارق) هي أغنية
ــــكن) من (نــــعم 
كـــلـــمــات: أحـــمــد
الـصــانع أحلـان
فـايــز الـســعـيـد
تــــــوزيـع : زيـــــد
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ي الـعـراقي يـحل ضـيـفـا والـشـاعـر عـبـد اخلـزاف و األكـاد
الـسالم احملـمـدي مـسـاء الـيوم االحـد عـلى قـنـاة (الـشـرقـية)
ضــمـن بــرنـــامج ( اطـــراف احلــديث) الـــذي يـــعــده ويـــقــدمه

االعالمي مجيد السامرائي.
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االعالمي الـعــراقي تـلــقى الــتـعـازي
من االوساط الـصحفـية والسـياسية
لـــــوفـــــاة ابن اخـــــته عـالء حـــــســــ
الــسـاعــدي بــحـادث مــؤسف.وتــقـام
الــفــاحتــة عـلـى روحه الــطـاهــرة في
حـســيـنـيــة الـرســول بـحي الــقـاهـرة
ـدة يـومـ بدءا من امس ببـغـداد من الـسـاعة 4 - 7 مسـاء 

السبت.
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اخملـرج اللبـناني افـتتـح فيلـمه (كود مـورنيـنك) عروض لـيالي
الفيلم الـعربي التي ينظـمها قسم الـسينما في مـؤسسة عبد
احلمـيد شـومان في صـالة سـينـما الـرينـبو بـجبل عـمان في

االردن.
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ــوسـيـقي الـعـراقي يــلـتـقي وفـرقـته ا
ـغربي وللـمـرة الـثـانـية بـاجلـمـهـور ا
هـرجان صيف االوداية الذي يقام
في الــربـاط في الـ  29 من الـشــهـر

اجلاري.
s¹œU;« WMO¦Ð

ـكـتـبـة الوطـنـيـة ضمن يـة االردنـيـة ضيـفـتـهـا دائرة ا االكـاد
أمــسـيــات نـشــاط (كــتـاب األســبــوع) لـلــحــديث عن كــتـابــهـا

(اإلنسان في فلسفة ابن سينا).
ÍbN  w¼U½

ـمثل الـعراقي تـلقى تـعازي الـوسط الفـني لوفـاة زوجته (ام ا
سائـل ـرض ـوت بعـد صراع ضـد ا اسيـاد) الـتي غيـبهـا ا

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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ـيـة االردنـيـة ضـيـفـهـا امس الـسـبت  مـنـتـدى الـرواد االكـاد
الـكـبــار في مـحـاضــرة بـعـنـوان (إطاللــة عـلى أدب الـرحالت

ورحالت عربية مبكرة الى الغرب).
w½UCO³ « XLJŠ

ركـز الثقافي في اخملرج العـراقي ضيفه يـوم امس السبت ا
االحتاد الـعـام لالذاعيـ والتـلـفزيـونيـ مع عـرض عمـل له

الية). هما (دجلة حكاية وطن ) و(صديقة ا

ي من جــهــته يــســتـعــد الــنــجم الــعـا
شــاروخـان لــلـمــشـاركــة في مـســلـسل
رعب جـــديــد بــعــنـــوان (بــيــتــال) مع
اخملــرج الــهــنــدي الــشــهــيــر نـيــخــيل
ماهجان.ويتألف العمل من  7حلقات
ويتـحدث عن أربـعة ضـباط مـخابرات
هنود يعـملون في قسم االسـتخبارات
ـــرّون بــاوقــات صـــعــبــة الـــهــنــدي 
ويـــواجــهـــون أمــورا خـــطـــيــرة خالل
نقلهم معلومات سـرية للهند وبعدها
ــــــمــــــسك بــــــهـم ويــــــتــــــعــــــرضـــــون يُ
لـلـتـعـذيب.وكـشف شـاروخـان مـؤخـرا
ه أداء صـــوتـي في فـــيـــلم عن تــــقـــد
لك االسد) بالنسـخة الهندية الذي (ا
طـرح في صــاالت الـســيـنــمـا  في  19

من تموز اجلاري.

w1√ ez«uł  U×Oýdð —ÒbB²¹ ‘ËdF « Ÿ«d

 تسير نـحو اهدافك بثقة. اسبوع حاسم بالنسبة إلى
هني. وضعك ا

qL(«

رقم  تـضع خـطة لـلهـجوم عـلى اخلصم إذا لـزم األمر
احلظ .7

Ê«eO*«

ـــدى  مــــا تــــؤســـسـه اآلن يــــكـــون لـه صــــدى عـــلـى ا
البعيد.يوم السعد االربعاء.

—u¦ «

ـهم أن حتافظ مـا تؤسـسه يـرتـكـز على بـنـاءٍ صـلبٍ. ا
على متانة أعصابك.

»dIF «

عـنـويات أقـوى من الـسابق وبـبـراعة  تتـابع طـريـقك 
وحسن تصرف.رقم احلظ.8

¡«“u'«

حــــاول ان ال تـــخــــطئ الــــتــــقـــديــــر أو تـــنــــغــــمس في
استثمارات غير محسوبة.

”uI «

 تـتصـرف بثـقة حـتى لو طـرأ ما يـضايق مـساعيك أو
يؤخر بعض االستحقاقات.

ÊUÞd «

ال غيـر متوقـعة وتـسافر بـحثًا قـد تتلـقى مبـالغ من ا
عن جديد.

Íb'«

قـد تـتـلـقى وعـودًا واهـية وتـواجه خـصـومًـا يـحـاولون
اإلساءة إليك .رقم احلظ .9

bÝô«

تــــنـــتـــقل إلى مـــوقـع آخـــر وإلى مـــرحـــلـــة أخـــرى من
حياتك.رقم احلظ .4

Ë«b «

يحاول البعض سحب البساط من حتت رجليك. لكنك
تقاوم وتشق طريقك.

¡«—cF «

الـظروف الصـعبـة تدربك على كـيفيـة التكـيف مع كافة
األوضاع .

 u(«
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لـتقى االذاعي والتـلفزيوني يواصل ا
االحـتـفـاء برمـوز االذاعـة والـتلـفـزيون
بدع جلسات تكر ويقيم للرواد ا

ـــاضي كـــان وفـي مـــســـاء الـــثالثـــاء ا
لـتقى على مـوعد مع جـلسة اعضـاء ا
ذيعة الرائدة يز با جميلة واحتفاء 
نــضــال ســالم. قــدم اجلــلــســة رئــيس
لتقى صالح الصحن قائال (احلرفية ا
ـــهــنــة ان نـــتــمــاسك االخـالقــيــة في ا
ونـــتــواصل ونــشــهـــد لــهــا بــاالبــداع
ضــيــفــتــنـا صــاحــبــة تــاريـخ وعــطـاء
ومــنـجــز وهي احـدى اذكى الــتـجـارب
انــهـا مــذيـعـة حتــمل ثــقـافــة الـصـوت
وتــتــفــاعل مع احلــدث تــقــرا الــكــلــمـة
والـصورة مع الـصوت) وعن سـيرتـها
ـذيــعـة نـضـال ومـســيـرتـهـا حتــدثت ا

v ≈ WOÝUO « ÂuKF « s  oKDMð WF¹c

WŽÒuM Ë W¹dFý Z «dÐ
سالم قائلـة (دخلت االذاعة عام 1974
بـــعـــد تـــخــرجـي في كـــلــيـــة الـــعـــلــوم
السيـاسية بجـامعة بغـداد وكان هناك
بـث العالن تـــلــفـــزيـــوني يـــطــلـب فــيه
مذيـعات وكـان اخي االكبـر اكرم سالم
مـنـتـجـا لـالخبـار وهـو مـن اخـذ بـيدي
لـلــعــمل في هــذا اجملـال وفـي مـرحــلـة
توسطة واالعدادية كنت متقدمه في ا
الــلـــغــة الــعــربــيـــة من خالل قــراءاتي
سـتمرة وهي من عـملت لي حـصانة ا
وكانت اذاعة بغداد حاضرة دائما مع
وجـــود دورات اذاعــــيـــة كــــان هـــنـــاك
اســاتـذة كـبــار تـعــلـمـنــا مـنـهم الــلـغـة
وهـنـاك مـحـطات عـديـدة في مـسـيرتي
االذاعــيــة دخــلـت الــقــسم الــســيــاسي
تـدربت عـلى يد سـمـير الـقـاضي حيث
كـــنت اقــرا اخــبــار جـــريــدة الــرابــعــة
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بحق احملتـفى بها من زمالئـها ومنهم
الـرائـد خالـد الـعيـداني قـائال (كـنا في
الــســابق نــثــابــر ونـكــافح فـي سـبــيل
ـهـنـة ولم نـفــكـر بـبـاب الـشـهـرة كـنـا ا
نــتــعــلم الـلــغــة وااللــقـاء والــنــقـاء في
الصوت ومن الشخـصيات التي برزت
انــــــذاك نـــــضــــــال ســـــالـم جـــــاءت في
الـسـبــعـيـنـات وكـانـت شـغـوفـة جـاءت
لـتـتـعــلم دخـلت دورات عــديـدة عـمـلت
ـهــنـة وهي لـيالً ونــهـاراً فـي سـبــيل ا
ــذيــعــات بـشــكل انــفــردت عن بــاقي ا

متميز من خالل االلقاء).
وقالت االذاعـية الـرائدة هـدى رمضان
(نـضـال مـذيـعـة متـمـيـزة صـوتا واداءً
وثـقـافـة ولـغة وهـي شخـصـيـة اذاعـية
معروفة وكان لكـل مذيع صوت متميز
ــذيع قـائــد مـجــتـمع خـاص به كــون ا

عـصـرا. بــعـدهـا دعـانـي مـديـر االذاعـة
ذيع باذاعة ارشد توفيق الى قسم ا
بــغــداد وكــانت هــنــاك اســمــاء المــعــة
كــخــالــد الـــعــيــدانـي هــدى رمــضــان
كالدس يوسف التي شـجعتـني بعدها
بــدات اقـرا نــشـرة اخــبــار اخـر الــلـيل
واخلــتـــام) واضـــافت (كــنـت الــون في
صـوتي طـلـبـوني ان اعـمل مـع اخملرج
احـمـد هـاتف ببـرنـامج شـاعر واغـنـية
قــرات له فـاشــاد بـصــوتي بــعـد فــتـرة
قالوا لي: لديك برنامج ستديو  92مع
عالء مــحــسن وكـــان اول لــقــاء لي مع
كــاظم الـــســاهــر والـــشــاعــرة عـــاتــكــة
اخلــزرجي وجنـح الــبــرنـــامج وكــانت
عـالقــتـي جـــيـــدة مع اخملـــرجـــ هــذه
مـــســـيـــرة  29عـــامـــا مـن مـــحـــطـــاتي
االذاعـيـة). بــعـدهـا تـوالـت الـشـهـادات

ـتـمـيزين). وكـانت مـتـميـزة  في زمن ا
وفي شـهادة لـشقـيقـها اكرم سـالم قال
ح بـهــا مـيـوالً (مـنــذ بـدايــتـهـا كــنت ا
اعالمـيـة كــون السـيـاســة نـاجـحـة بال
اعالم ناجح النـها حتـمل بكـالوريوس
عـلـوم سيـاسـيـية فـصـار التـصـميم ان
تبـاشر عـملهـا في االذاعة بـعد الدورة
الــتــدريـبــة وكـنـت اسـتــمع لــصـوتــهـا
واصـغي لطـريقـة االلـقاء عـندمـا كانت
ذيع له ـذيعـ كون ا االذاعة تـهتم با
وقع مـهم لـلمـسـتـمع ويفـرز اصـواتهم

ويعدهم اسرة واحدة).
وفي خــتــام اجلــلــســة وقــبـل الــتــقـاط
الـصـور التـذكـارية قـدم اخملـرج صالح
الصحن درع اجلواهري للمحتفى بها
وقـدمت االذاعـيـة هـدى رمـضـان قالدة

لتقى لالعالمي اكرم سالم. ا

انقل مرادف ومعاني الكلمات التي
تسير انـطالقا من السهم مع عكس
دوران الـســاعـة لــتـصـل الى الـربط

الصحيح للحروف والكلمات:     
1- فيلسوف عربي

2- تـشــتـهـر بــهـا مــديـنــة حـمـاة
السورية

3-الطريق
4-كاتبهم

5-ب الصلبة والسائلة
6-يعشقان

7-حيوانات برية
8-من الفصول
9-اجلو

10-عكس يعلمان
11-لــــــــشــــــــرب

القهوة
12-يفتتحان

أس) للمخـرجة والكاتـبة آفا دوفارني
الذي نال  16ترشـيـحا وتـدور قـصته
حـول ســجن خـمــسـة مـراهــقـ سـود
ظلمـا بتـهمة االغـتصاب في نـيويورك

عام .1989

(تـــشـــيـــرنــوبـل) الـــذي يــروي وقـــائع
الــكــارثــة الــنـــوويــة الــتي حــدثت في
أوكـرانــيـا عـام .1986 ونـالت شــبـكـة
نـتــفــلــيـكس  117تــرشـيــحــا بـقــيـادة
مسلسل عندما يروننا (وين ذاي سي

ــســلــسل (كـاتش .(22كــمــا لم يــنل ا
الــكـومــيــدي الـشــهـيــر (ذا بــيج بـاجن
ثيوري) الذي انتهى عرضه في مايو
أيار وكان أعلى مسـلسل كوميدي من
ـــشـــاهـــدة في تـــاريخ حـــيث نـــسب ا
التـلـفزيـون األمريـكي أي تـرشيـحات
في الـــفــئــات الـــكــبـــرى. وفي اجملــمل
حــصــلت شـــبــكــة (إتش.بي.أو) عــلى
ترشيحـا وهو رقم قياسي. ومن 137
ب هذه التشـريحات جاء (جيم أوف
قـدمـة بالـترشح في فـئة ثرونـز) في ا
ثل أفضل مـسلـسل درامي وأفـضل 
في عـمـل درامي لـكـيـت هـاريـنــجـتـون
ــــثــــلــــة فـي عــــمل درامي وأفــــضـل 
ـثالت في ـيـلـيــا كالرك وأفـضل  إل
دور مـســاعـد لـلــيـنـا هــيـدي وصـوفي
تـرنـر ومـيـزي ولــيـامـز وجـويـنـدولـ
ــثـلــ في دور كــريــســتي وأفــضل 
مـسـاعد لـبـيـتـر ديـنكـلـدج و نـيـكوالي
كــوسـتــر والــدو وألــفي ألن. ورغم أن
تـرشيـحـات (جـيم أوف ثـرونـز) كانت
سلسل متوقعـة رغم استياء مـحبي ا
من احللـقة األخـيرة الـتي عرضت في
أيار نالت شبـكة (إتش.بي.أو) أيضا
ـسـلــسـلــهـا الـقــصـيـر 19 تــرشـيـحــا 

ـرشـحـ هي األكـبــر من حـيث عــدد ا
اجلـدد في ثـمـانـي أعـوام إذ تـتـنـافس
تـــســـعـــة مــســـلـــسالت جـــديــدة عـــلى
اجلــوائــز الــكـبــرى فـي فـئــتي أفــضل
مــســلـــسل درامي وأفــضـل مــســلــسل
ــسـلـسالت كـومـيــدي.ومن بـ هـذه ا
مـسلـسل قـتل إيف (كـيـليـنج إيف) من
إنــتـاج شــبـكــة (بي.بي.سـي أمـريــكـا)
والذي نـال أيضا تـرشيـح لـبطـلتيه
سـلسل جودي كـومر وسـاندرا أو وا
الكـوميـدي (فلـيبـاج) من إنتـاج شركة
أمازون والذي نال  11ترشيحا بينها
سلـسل وبطـلته بـتكـرة ا ترشـيحـات 
ـــســــلـــسل فــــيــــبي والـــر بــــريــــدج وا
الكـومـيـدي الدمـيـة الروسـيـة (روشان
دول) من إنتاج شركة نـتفليكس الذي
كتبته وقامت ببطولته ناتاشا ليون).
ــســلـسالت وفي مــشــهـد مــزدحم بــا
الــــقــــويــــة كــــان جتــــاهل جنــــمي
السينـما جولـيا روبرتس وجورج
كـلونـي في التـرشـيـحـات من أكـبر
ي هـذا الـعـام. ولم مـفـاجـئـات اإل
تـــتــرشح روبـــرتس عـن دورهــا في
مـسـلـسل (هـومـكـامـيـنج) بـيـنـمـا لم
يـنل كـلونـي ترشـيـحـا عن مـسـلـسله

{ لـــوس اجنــلـــوس - وكـــاالت- نــال
مــسـلــسل الــدرامـا اخلــيــالي صـراع
الـعـروش (جـيم أوف ثـرونـز) عددا
قيـاسيا من الـترشـيحـات جلوائز
ي بــلغ  32تــرشــيـــحــا .لــكن إ
ــتـنــافـســ عـلى أهم مـعــظم ا
اجلوائز في مـجال التـلفزيون
كــــــــانـــــــوا من الــــــــوافـــــــدين
ـــيـــة اجلـــدد.وقـــالـت أكـــاد
التـلفـزيون (إن تـرشيـحات
ي لـهـذا اإل
الـــــعــــام

مشهد من (صراع العروش)

جاكل فيرنانديز
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