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تستفز منتقديها في المستشفى؟

 ه��ل يدخ��ل حممد ع�س��اف كت��اب غيني���س للأرقام 
القيا�س��ية؟ ه��ذا ال�س���ؤال ب��داأ ُيط��رح بع��د الأخب��ار 
الت��ي تناقلته��ا بع�س امل�اق��ع الفنية ع��ن اأن النجم 
الفل�س��طيني ال�س��اب يتح�رض لهذه اخلط�ة وذلك عرب 

كليب اأغنيته )�سي�ف العز(.
ووفق املعل�مات فاإن حممد �س��يدخل كتاب غيني�س 
من خ��لل الفيدي��� كليب ال��ذي �سي�س���ره للأغنية، 
اإذ �سي�س��م ع��دداً كبرياً م��ن راق�س��ي الدبكة يف عمل 

م�س�ر. 
الأغني��ة من كلمات �س��عيد حديفة واأحل��ان رواد رعد 
وم��ن اإنتاج �رضكة بلتين�م ريك���ردز التي ما زالت 

وحممد يتكتمان عن الإف�ساح عن هذه املفاجاأة. 

 ي�س��تعد املط��رب اإبراهي��م احلكم��ي اإىل دخ�ل قف�س 
الزواج الذهبي، حيث يحتفل النجم ال�س��ع�دي ال�ساب 

بزواجه خلل اأيام يف اإحدى القاعات مبدينة جدة.
وم��ن املق��رر اأن يق��ام حفل ال��زواج بعيداً ع��ن اأعني 
الإعلم والأ�س���اء واحل�س���ر الفني، حيث �سيقت�رض 

على ت�اجد الأهل واأقارب العرو�سني فقط.
و�رضح اإبراهيم احلكمي منذ اأ�سهر قليلة ح�ل تفكريه 
يف ال��زواج يف ال�ق��ت احل��ايل اأو ارتباط��ه عاطفي��ًا 
قائ��ًل: "ل اأفك��ر حاليًا يف ال��زواج، رمب��ا قريبًا، ول 

اأعي�س ق�سة حب".
وع��ن م�ا�س��فات فت��اة اأحلمه ق��ال: "اأهم �رضط يف 
فت��اة اأحلم��ي اأن تقب��ل و�س��عي كفن��ان وعلقت��ي 

باجلمه�ر واملعجبات".

 �س��من حف��لت �س��فينة النج���م "�س��تارز اأون ب�رد"، 
اأحي��ت الفنانة اللبنانية نان�س��ي عجرم حفل �س��خما 
عل��ى م�س��بح ال�س��فينة، عل��ى الرغ��م م��ن ح��رارة اجل� 
املرتفع��ة، تفاعل��ت نان�س��ي م��ع جمه�ره��ا وقدم��ت 
ت عن �س��عادتها ب�ج�د هذا  اأح��دث اأغانيه��ا، كما عربرّ
الع��دد الكب��ري من اجلمه���ر غري اآبهني باحل��ر. وقامت 
نان�س��ي باإلتق��اط ال�س���ر التذكاري��ة م��ع احل�س���ر، 
ت نان�س��ي عن مدى �سعادتها بنجاح حفلتها  كماعربرّ
الأخرية. ظهرت نان�س��ي خلل احلف��ل باإطللة ناعمة 
تتنا�س��ب مع اجل� الع��ام للحفل، حيث اأرّطلرّت بف�س��تان 
اأبي�س ناعم، مطرز على ال�س��در، وقد لقى ا�ستح�س��ان 

جمه�رها.

 ت�س��تعد الفنانة امل�رضية منة �سلبي، لت�س�ير دورها 
يف م�سل�سل "واحة الغروب"، مع الفنان خالد النب�ي، 
واملاأخ���ذ ع��ن رواي��ة بنف���س ال�س��م للروائ��ي بهاء 
طاه��ر، وكتب له ال�س��يناري� مرمي ناع���م، وتخرجه 
اأب��� ذك��ري. وقال��ت م�س��ادر يف ك�الي���س  كامل��ة 
امل�سل�س��ل، اإن من��ة ا�س��رطت عل��ى ال�رضك��ة املنتجة 
اأن يعر���س امل�سل�س��ل، خارج ال�س��باق الدرامي للعام 
2017، لزدحام��ه بالعديد م��ن الأعمال الدرامية، 

خ�فًا من اأن يظلم امل�سل�سل.
وتدور اأحداث امل�سل�سل ح�ل �سابط يدعى حممد عبد 

الظاهر يتم نقلة اإىل واحة �سي�ة
 اأعلنت النجمة العاملية ليدي غاغا Lady Gaga من خالل �ضفحتها اخلا�ضة على تويرت اأن ال�ضرطة اأوقفتها يف ماليبو. واأو�ضحت النجمة البالغة من العمر 
30 عامًا اأن الأمر ح�ضل ب�ضبب عدم وجود لوحة الرقم على �ضيارتها، لأنها مل حت�ضل عليها بعد. والتقطت عد�ضات الباباراتزي �ضورًا للنجمة اأثناء توقيف 

ال�ضرطة لها، حيث كان الالفت يف ال�ضور اأن غاغا مل تتفاجاأ اأبدًا باملوقف الذي ح�ضل معها.

 ن�رضت الإعلمية حليمة ب�لند فيدي� لها على ح�س��ابها ال�سخ�س��ي 
قب��ل عل��ى ان�س��تقرام اأثار �س��دها م�جة م��ن النتقادات  م��ن 

بع���س متابعيه��ا. ظه��رت حليم��ة ب�لن��د يف 
الفيدي��� وه��ي تق��ف عل��ى مدخ��ل اإح��دى 
الغرف يف منزلها مرتدية ف�س��تانًا ومت�س��ك 
بكع��ب حذائها مع وج�د اأغنية يف اخللفية، 

لتتمايل عليها بع�س ال�س��يء. ت�سبب 
ه��ذا الفيدي��� يف م�ج��ة م��ن 

واأن  خا�س��ة  الت�س��اوؤلت 
حليمة ب�لن��د مل تعلق عليه 

ن�رضه��ا،  �س��بب  تك�س��ف  ومل 
ليبدو الأم��ر وكاأنه ا�س��تعرا�س لها 

بل جدوى.

ح�س���ن  اأعادت النجمة العراقية �س��ذى ح�س���ن ن�رض 
�س���رة بدت فيها على فرا�س املر�س يف امل�ست�سفى، 
كان قد ن�رضها احل�س��اب الر�سمي ل�رضكة روتانا عرب 
م�قع الت�ا�س��ل الجتماعي ت�ي��ر، واأرفقها بجملة 

"احلمداهلل ع ال�سلمة". 
�س��ذى الت��ي مل تك�س��ف عن تفا�س��يل ما ح��دث، ومل 
يع��رف م��ا اإن كانت حقيق��ة ترقد يف امل�ست�س��فى اأو 
اأن ال�س���رة تاأتي �س��من اأحداث الكلي��ب التي انتهت 
من ت�س���يره لأغنيته��ا اجلديدة الت��ي حتمل عن�ان 
"اأيخبل  اأيخبل"  حتت اإدارة املخرج فادي حداد يف 

لبنان. 
الأغني��ة م��ن كلم��ات فرا�س احلبي��ب، واأحل��ان علي 
�سابر، واإنتاج �رضكة روتانا للمرئيات وال�س�تيات.

 قبل اأكرث من ع�رضين عامًا ظهر ممثًل �س��ابًا يف م�رضح 
ال�س��لم ا�س��مه عب��د جعفر النج��ار، ومتكن خ��لل فرة 
زمني��ة ق�س��رية من ال�س��تح�اذ على اهتم��ام اجلمه�ر، 
كم��ا ا�س��تطاع اأن يل��ج قل���ب النا���س من خ��لل ادائه 
الر�سيق. وجنح النجار يف التمثيل ثم حت�ل اإىل الإخراج 
م�س��تهديًا مبعلم��ه الفن��ان حم�س��ن العل��ي يف ام�س��اكه 
للع�س��ا من املنت�س��ف يف جمال خلق املتعة والفكرة 

يف اآن واحد.
قلت لعبد النجار:   

*ملاذا الغياب ل�ضيما عن اعمال التليفزيون؟
_يف امل���رضح م�ج���د .. وتقريب��ًا كنت �س��ابقا متفرغا 
لإخ��راج م�رضحيات فرقة م�رضح احلياة، اأما التليفزي�ن 
فاأن��ا يف غياب فعًل .. ت�س���ر يف ع�رضي��ن عامًا قدمت 

�ستة اعمال فقط.
ورمبا اإن ال�سبب – ح�سبما ا�سمعه من الزملء – اأن عبد 
جعفر نح�س يف قب�له الأدوار واي�س��ًا نح�س يف الأج�ر، 
ويطل��ب اأجراً ل ي�س��اوم عليه. وانت تع��رف اأن منتجينا 
الي���م ل يرغب���ن يف ذل��ك، لأنهم يري��دون ممثًل طيع 
رغباته��م يف الأج��ر وقب���ل ال��دور بل نقا���س. وهذا ل 

ير�سيني ول اريده مهما كانت الظروف.
*ماهي ال�ضخ�ضيات التي ترف�ض ادائها؟ 

-ال�سخ�س��يات غ��ري امل�ؤث��رة يف احداث العم��ل وكذلك 
الأدوار التي ل حتظى بقب�ل عليها اجراً عاليًا. 

ما الجر الذي تطلبه؟
يف التليفزي�ن، بالرغم من انه قليل بنظري، لكن املنتج 
يعتربه كبرياً ..انا اطلب 300 دولر عن احللقة يف حني 
انه��م يقدم�ن ماب��ني )-150 200( دولر . وه� قليل 

جداً. 
*واجور امل�ضــرح؟

_تختلف لأين كنت ا�س��تلم راتبًا كمخرج يف فرقة تابعة 
مل�ؤ�س�س��ة ثقافية وفني��ة. ويراوح الجر م��ا بني 6-8 
ملي���ن دين��ار، وكذل��ك ي�س��تلم املمثل النج��م بحدود 6 
واحيان��ًا 8 ملي���ن وه��� رقم جيد اي مب��ا يعادل 150 

األف دينار ي�ميًا. 
*عدم م�ضاركتك يف التليفزيون �ضببه اأنت ترف�ض اأم ل 

تعر�ض عليك الأعمال؟
_يف ه��ذا امل��س��م املا�س��ي مل يعر���س عل��ي ول دور 

بالرغم من وج�د �ستة اعمال خمتلفة. 

رمبا اإن ال�س��بب يع���د اإىل اأن اعمالنا تنفذ بيد خمرجني 
م��ن  الردن و�س���ريا وه��م ل يعرف�ن جمي��ع الفنانني 

العراقيني.
رمبا يك�ن ذلك �سببًا. علمًا اين مل اخرج من العراق اثناء 
ف��رة تنفيذ اعمالن��ا يف خارج العراق، ب��ل ظللت داخل 

العراق واقدم اعمايل فيه. 
*ال يحز يف نف�ضك واأنت بعيد عن اأعمال التيلفزيون؟

_فعًل يحز يف نف�سي ..لكن ماذا تق�ل ؟رمبا حظك ماك� 
*اهم �ضخ�ضياتك يف التيلفزيون؟ 

_مثل��ت �سخ�س��ية )مهدر���س( يف رباعي��ة بي��ت الطني 
وبح��دود 120 حلق��ة تليفزي�ني��ة مل��دة اربع��ة اع���ام 
على الت�ايل، وهي �سخ�س��ية احبها النا�س ومازالت يف 

ذاكرتهم. 
*ماذا ت�ضعى اإليه يف اخراجك للم�ضرحيات؟

-ا�سعى اإىل خلق املتعة وتقدمي الفكرة يف اآن واحد وقد 
جنحت يف ذلك متامًا.

هذا ما كان ي�سعى اإليه املخرج حم�سن العلي يف اعماله 
اخلا�س��ة بامل�رضح الع�سكري من خلل م�سك الع�سا من 

املنت�سف؟ 
�س��حيح متامًا وانا متاأثر ومقلد للأ�س��تاذ العلي اإىل حد 

كبري.
لن النا���س تري��د فكرة وتريد متع��ة يف اآن واحد فلماذا 

ل نقدم لهم ذلك؟ 
يف  اخلالدي  علي  املذيع  ا�ضتخدام  اإن  �ضمعت   *

م�ضرحياتك كان مفرو�ضا من املوؤ�ض�ضة؟
- ل �س��حة لذلك، لأين اخرته بنف�سي وقد ا�ستغرب اأهل 

امل�ؤ�س�سة من ذلك.
*لكنه ممثل �ضعيف؟

_ان��ه خري��ج معه��د فن�ن ق�س��م امل���رضح واأج��د فيه ما 
يقنعن��ي يف امل���رضح. وم��ع ذلك ه��� يحت��اج اإىل مران 

ومتابعة لتاأدية بقية الدوار.

أجره 8 مليون في المسرح.. عبد جعفر النجار:

أطالب بـ 300 دوالر لكن المنتج يرفض ويستبعدني

بغداد

45    28 
الكتابــــة اأن متار�ض ازاحــــة القمامة عن ثياب 
ماينا�ضــــب روحــــك،  منهــــا  لتختــــار  الكلمــــات 
حتــــى ال�ضيــــوف التــــي تذبــــح الرقــــاب متتلك 
م�ضحة من اجلمــــال الذي يبحث عن لون الدم 
ليظهر بريق ف�ضته، ليوجد هناك ثياب تليق 
بالكاتــــب �ضــــوى مــــا تنتجــــه عنكبــــوت خياله 
التي ت�ضطادها قطعــــة... قطعة لت�ضرت عريه، 
اراأيت اننــــا اأوهن من بيت الكتابة ايها الهائم 
يف دنيــــا الب�ضــــر؟ مــــاذا تفعــــل كلماتــــك وانت 
تو�ضــــي احلــــروف بالر�ضا�ضــــات؟ وماتفعــــل 
عزفــــا  ي�ضمعونــــك  وهــــم  حروفــــك  مو�ضيقــــى 
منفــــردا بالكال�ضينكوف؟،هل �ضتغطي كلماتك 
ج�ضــــد ام هتكت ثيابها وهــــي تلطم على �ضدر 
خم�ضوف مثقل بالفقدان؟ ام �ضت�ضنع حروفك 
لعبــــة ليتيــــم تركــــه والــــده ليذهــــب باحثا عن 
ال�ضهادة هناك... عند الالين؟، اين تبحث عن 
اهلــــك؟ والع�ضائر توزعوا يف مي�ضيغان ونيو 
جري�ضي و" �ضار العمر حمطات عديتهن وما 
م�ض عرف، ويا ف�ضلة املايندل هله مبحطات".

يف الكتابة عليك اأن تفكر اين يحط م�ضحوفك 
الأبــــدي، انــــت اخرقــــت جميع �ضفنــــك بنف�ضك 
تاأ�ضيــــا بكذبــــة طارق بــــن زياد الــــذي مل ميلك 
�ضعر بنزين �ضيارته البور�ض فرمى ب�ضيجاره 
الكوبــــي غ�ضبــــا فا�ضتعلــــت ال�ضفــــن فلــــم يجد 
�ضــــوى ان يتقم�ض دور رئي�ــــض عربي فيكذب 
على مواطنيه بال�ضعارات والهتافات، مل يبق 
بلد عربي يحتفظ ببكارته لتقول حني ت�ضافر 
اليــــه انك عربي ابن ١٦ عربي، كل البالد التي 
تتكلــــم العربيــــة يجــــدون �ضوتــــك ن�ضــــازا يف 
جوقة الطبالني، مع هذا يتهمونك باأنك البوق 
ال�ضامي للمحتل، مل يبق �ضوى جغرافيا ثالثة 
بلدان ت�ضرتك معها بعطر الدم لتفتح لك منفذا 
للدخول كاأي حمام للدم العربي، اأو قل م�ضلخ 

لهذا املاء الذي يجري يف عروقك والفالفل.
اإذا اردت اأن تكــــون كاتبا حرا، عليك اأن ترتك 
بــــالدك مــــن اأجل حمايــــة را�ضك مــــن ال�ضيوف 
املتقاطعــــة، كل الكتــــاب الكبار هــــم مهاجرون 
اأو مهجــــرون، بــــالد العــــرب اأوطــــان للرقــــاب 
املقطوعــــة، بينمــــا يبقــــى الغــــرب ينظــــر اليك 
وانت ت�ضتم حكام بــــالدك يف بالدهم نظرتهم 
اىل خممــــور جديد ي�ضاف اىل قائمة املجانني 
العرب الذين �ضاهمت جامعــــة الدول العربية 

يف تفريقهم.
احلفــــاظ  هــــي  العــــراق  يف  الكاتــــب  حمنــــة 
علــــى راأ�ضــــه ملت�ضقــــا بج�ضــــده، بينمــــا حمنة 
والنــــكاح  احلــــرب  ودواع�ــــض  ال�ضيا�ضيــــني 
ان يعجلــــوا بقطفــــه لي�ضــــرخ ال�ضيــــخ نيوتن 

الداع�ضي: وجدته.
هــــي حمنــــة اإن تكــــون ان�ضانــــا بــــني جمموعة 
ذئــــاب، وحمنــــة اإن تكــــون خروفــــا حم�ضــــوا 
بــــني  ليفرقــــون  جائعــــني  بــــني   بالكلمــــات 

راأ�ض... وراأ�ض.
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الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ــــض بنــــا، واأي�ضًا الدخول اإىل اأي �ضفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ضــــًا كتابــــة اآرائك اخلا�ضة، كما ميكنك م�ضاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ضره على ح�ضاباتك اخلا�ضة 

على �ضبكات التوا�ضل الإجتماعي كالفي�ضبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوفر مجانا على كافة الهواتف الذكية
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجل�رنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �س�رة الك�د 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاج�نه ه� تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجل�رنال ... 

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم
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