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�شارك��ت الفنانة امل�رصية غادة عب��د الرازق جمهورها 
عل��ى  موقعه��ا يف "ان�شتغ��رام" مبقط��ع طري��ف لفت��اة 
م�رصي��ة تتحدث باللغ��ة االنكليزية وتعل��ق على طالق 
النجم��ن اجنلين��ا جويل وب��راد بي��ت بطريق��ة طريفة. 
و�شخ��رت غادة من طريقة نطقها لالإنكليزية، م�شرياً اىل 
انها بنف�شها ال جتيد تكلم هذه اللغة بطالقة وعلقت على 
املقط��ع الطريف قائلة: "بتفك��رين بنف�شي يف مهرجان 
ال�شينم��ا واأنا بتكل��م انكليزي". تفاع��ل اجلمهور ب�شكل 
وا�ش��ع م��ع اعرتاف غ��ادة عبد ال��رازق  ال�رصي��ح  الذي 
حتدثت عن املو�شوع ب��كل عفوية وهذا ال�شيء معروف 
عنه��ا والقى اعجاب االالف منهم وتعليقاتهم ال�شاخرة 

على املقطع الطريف.

ك�ش��ف الفنان امل�رصي نادر اأب��و الليف عن حقيقة 
برامج املقالب الذي يعر�ض خالل �شهر رم�شان.

واأّك��د يف لق��اء بربنام��ج "املتوح�ش��ة" عل��ى قناة 
"النه��ار" امل�رصي��ة اأن املقالب متف��ق عليها بن 
مع��ّد الربنامج وال�شيوف مقابل االموال، موؤكداً اأن 
"اجلمه��ور يعرف م�شبق��ًا ان الربامج مزيفة وم�ض 

�شحيحة".
واإع��رتف اأبو الليف اأنه كان على علم مبقلب الفنان 
رامز ج��الل يف برنامج "رامز عن��خ اآمون"، م�شرياً 
اىل اأن��ه وافق على هذا االمر رغ��م علمه باأنه مقلب 
مف��ربك، قائاًل: "كن��ت عايز اآكل عي���ض وال اأ�شحك 

على اجلمهور الن غالبيته يدرك حقيقة املقالب".

ك�ش��ف النجم الرتكي  كيفي��اجن تاتليتوغ ال�شهري 
مبهند تفا�شيل احللقة االأوىل من م�شل�شله اجلديد 
"ج�شور وجميلة"، التي يقوم من خاللها باإنقاذ 
البطلة توبا بويوك�شتون ال�شهرية بالعامل العربي 

با�شم ملي�ض  من ال�شقوط من فوق احل�شان.
كيفياجن اأكد يف ت�رصيح الإحدى ال�شحف الرتكية 
اإن��ه مل ي�شتع��ن بدوبل��ري كما ت��ردد، وق��ال: "لقد 
تدرب��ت كث��رياً قبل ه��ذا امل�شهد ولك��ن ال اأنكر اأن 
خدع الكامريا جعلته يظهر ب�شكل كثري االإثارة".

وع��ن العمل مع النجم��ة توب��ا بويوك�شتون قال: 
"اأ�شبحن��ا ثنائ��ي رائ��ع واجلمه��ور �شوف يحب 

م�شاهدتنا".

عم��ران  جل��ن  ال�شعودي��ة  االعالمي��ة  �شارك��ت 
جمهوره��ا عل��ى "ان�شتغ��رام" مبقطع فيدي��و ممّيز 
لهدية تلقتها مبنا�شبة عيد ميالدها ال�39. والهدية 
عب��ارة عن لوحة لوجه  جلن عم��ران م�شممة من 
ال�شرتا�ض واالحجار احلمراء بطريقة مميزة وملفتة، 
الق��ت اعجابه��ا ب�شكل كب��ري حيث ع��ربت عن ذلك 
م��ن خ��الل تعليق قال��ت في��ه: " كل ال�شك��ر واحلب 
الأه��ل الذوق والكرم على املفاجاأة الرائعة والهدية 
اجلميل��ة رب��ي ي�شعدكم. نرده��ا لكم باالأف��راح...". 
يذك��ر اأن جلن احتفلت بعيد امليالد بطريقة مميزة 
بن اأ�شدقائها وطغت على االجواء الرق�ض واملرح 

االمر الذي القى اعجاب االالف من متابعيها.
�أحدث  عن  �أو�سكار  جائزة  على  ح�سولها  باإمكانية  تكهنو�  �لذين  �ملر�قبني  �هتمام  بورمتان  ناتايل  �لأمريكية  �ملمثلة  جذبت 
مهرجان  �إطار  �لأ�سبوع يف  هذ�  "جاكي" �لذي عر�ض  �جلديد  �لفيلم  كينيدي يف  �سخ�سية جاكلني  فيه  �لتي جت�سد  �أدو�رها 

نيويورك.

غ��اب املغربي �شعد ملجرد عن التناف�ض على جائزة "املو�شيقى االأفريقية 
AFRIMA"، بناء على ت�شويت اجلمهور الذي ي�شتمر حتى 5 ت�رصين 
الث��اين )نوفم��رب( املقب��ل، اإىل جان��ب عدم دخ��ول امل�رصي تام��ر ح�شني 
�شم��ن قائمة الت�شويت، رغم اأن��ه كان ا�شمه قد طرح عند االإعالن عن بدء 

الرت�شيحات للجائزة منذ اأ�شهر.
ووف��ق م��ا اأعلنت اجله��ة املخت�شة بتوزي��ع جوائز لنج��وم املو�شيقي يف 
الق��ارة ال�شم��راء، فقد ت�شمنت القائم��ة اأ�شماء عدد كبري م��ن ال�شخ�شيات 
املعروفة يف العامل العربي، من بينها امل�رصي عمرو دياب الذي يتناف�ض 
مع عدد من جنوم �شمال اأفريقيا على جائزة اأف�شل فنان يف �شمال اأفريقيا 
لعام 2016، اإ�شافة اإىل الفنان الليبي اأمين االأعرت واملغربي حامت عمور 
واأحم��د �شوق��ي واأحمد �شلطان. اأم��ا بخ�شو�ض فئة املطرب��ات فقد �شمت 
القائم��ة: املغربية �شمرية �شعيد اإىل جان��ب املغربية اأوم، لطيفة التون�شية 

وامل�رصية اأنغام، فيما غاب ا�شم �شريين عبد الوهاب عن القائمة.

�شاركت الفّنان��ة العراقية �شذى ح�ّشون جمهورها 
�شورتها عرب �شبكات التوا�شل االجتماعي، حيث 
ظهرت �شفتاها ممتلئتان اأكرث من العادة، ما اثار 
ج��داًل حول قيام جنمة املو�شم الرابع من برنامج 

اأكادميي" بعمليات جتميلية يف وجهها. "�شتار 
ون�رصت ح�ّشون عرب ح�شابها الر�شمي على تطبيق 
معلق��ًة  للج��دل،  املث��رية  ال�ش��ورة  "ان�شتغ��رام" 
بكلمات م��ن اأغنياتها: "يف وج��ودك يكتمل �شعد 

عمري".
ورّجح م�شتخدم��و مواقع التوا�شل االجتماعي اأن 
تك��ون الفّنانة ال�شابة خ�شعت حلق��ن "الفيلر"، اأو 
اأّنها جل��اأت اىل حي��ل املكي��اج التجميلية لتكبري 

حجم �شفتيها طبيعيًا، كا�شتخدام "الكونتور".

الفن��ان العراقي �شاحب خف��ة الدم والكوميدي��ا الهادفة 
ال��ذي يتابعه االالف اجلماهري عرب ال�شو�شل ميديا وكذلك 
على خ�شبة امل�رصح والذي حقق وخالل مدة وجيزة �شهرة 
كب��رية ي�شتحقها وبج��دارة ان��ه الفنان غ�ش��ان ا�شماعيل 

الذي خ�ض )اجلورنال( بهذا احلوار ..
من هو غ�شان ا�شماعيل عرفنا عن نف�شك ؟

غ�ش��ان ا�شماعي��ل كرمي م��ن موالي��د 1979 حا�شل على 
البكالوريو�ض من كلية الفنون اجلميلة ق�شم امل�رصح 

ه��ل ا�ش��اف غ�ش��ان ا�شماعي��ل لوالي��ة بطي��خ ام الوالية 
ا�شافت لغ�شان ؟

حينم��ا اتكل��م ع��ن والية بطي��خ يج��ب ان اذك��ر �شانعه 
وخمرج��ه االخ وال�شدي��ق عل��ي فا�ش��ل ال��ذي ا�شاف يل 
الكث��ري ونحن كمجموعة بالتايل نعم��ل لنجاح الربنامج 

�شويا 
ماذا قدمت والية بطيخ لل�شعب العراقي براأيك ؟

والية بطيخ ا�شب��ح الربنامج االول للم�شاهد العراقي ملا 
في��ه م��ن تعبري ع��ن معاناة وم�ش��اكل املجتم��ع العراقي 

ونقلها للمعنين بطريقة �شخرية حديثة 
من االقرب لك من جنوم والية بطيخ ؟

كل جنوم برنامج والية بطيخ قريبن مني واخوتي ولكن 
املخ��رج عل��ي فا�شل �شديق��ي منذ 14 �شن��ة لذلك توجد 
بين��ي وبينه تفا�شيل و�رصاك��ة امل وفرح وجناح ومراحل 

كثرية وق�ش�ض جميلة 
كي��ف تتعامل م��ع ال�شهرة الت��ي ح�شلت عليه��ا يف وقت 

وجيز
تعامل��ي م��ع ال�شهرة ج��دا ب�شيط مل اتغ��ري و حمبة النا�ض 
جتعلن��ي ا�شع��ر مب�شوؤولية كب��رية ولكن اح��اول دائما ان 

اكون ب�شيط وقريب من جمهوري 
مدى حبك للقب "املتحجي"

املتحج��ي هو وجه ال�شعد والنجاح واالنت�شار ومن خالله 
عرفني واحبني اجلمهور لذا هو احب �شخ�شياتي يل 

لق��ب املتحج��ي يالزمك فق��ط يف التمثي��ل ام يف حياتك 
اليومية ؟

لق��ب املتحج��ي يالزمني يف حيات��ي فهو اللق��ب اال�شهر 
واالحب  يل 

هل تواجهون م�شاعب يف عمل الربنامج ؟
عملن��ا يف اال�ش��ل مبني عل��ى امل�شاع��ب الن الكوميديا 
لي���ض كما يراه��ا النا�ض فهي فن معقد ج��دا ويحتاج اىل 

تركيز ودقة عالية 
ماهو امل�رصوع املقبل املتفق عليه بالتعاون مع برنامج 

الب�شري �شو
عن امل���رصوع املقبل مت االتفاق بن املخرج علي فا�شل 

واحم��د الب�ش��ري �شاح��ب برنام��ج الب�ش��ري �ش��و ولك��ن مل 
يطلعن��ا على التفا�شيل وانه �شوف يحدثنا عنه يف الوقت 

املنا�شب 
كلمة اخرية جلمهورك ومتابعيك ؟

اود ان اق��ول جلمهوري انتم عائلت��ي وا�شدقائي ووطني 
واحبه��م ومدي��ن له��م دوما وامتن��ى ان اك��ون دائما عند 

ح�شن �شنهم وار�شم االبت�شامة على وجوههم 

غسان اسماعيل: والية بطيخ أصبح البرنامج األول للمشاهد العراقي
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هناك ع��امل طبي كان يبحث يف الدامن��ارك عن و�شيلة 
او عملي��ة يف امل��خ متكننا من حذف م��ا ال يعجبنا من 
ذاكرتن��ا. العامل ي�شتطيع ان ميح��ي الذاكرة كليا. ولكن 
هذا فيه حماذي��ر. فاحلرامية الذين �رصقوا املالين من 
الع��راق �شين�شون اين اخفوه��ا. واإذا كانت لهم ع�شيقات 
ف�شين�ش��ون ارق��ام تلفوناته��ن. واذا كان��ت له��م زوجة 
�شين�ش��ون اي��ن تركوها و مع م��ن؟ نعم الذاك��رة مهمة. 
و لك��ن فيها اي�ش��ا ما ال نحبه و نتمن��ى التخل�ض منه. 
هذا هو ما ي�شعى اليه هذا الفا�شل. فهو لي�ض من هوؤالء 
االإ�شالمين الذي��ن يقتلون النا�ض عمي��اوي. اإنه ي�شعى 
لغر���ض نبي��ل حمدد. كي��ف يح��ذف م��ا ال يعجبنا من 

ذاكرتنا و يبقي ما ينفعنا.  
فكرت ب��اأن ات�شل به واعر���ض عليه نف�شي   
. فعندي م��ن الذكريات ما ينغ�ض  ليج��ري جتاربه عليَّ
حيات��ي، وما اكرثه��ا. و من �شتى االل��وان و اال�شكال و 
االزم��ان. اأح�شن ميدان لتجارب��ه. واإن اأخطاأ و م�شح كل 
ذاكرت��ي فمعله�ض! لي�ض فيها ما ي���رص االن�شان او ينفع 
بن��ي االن�ش��ان. و اول م��ا �شيح�ش��ل ه��و ان ان�شى دفع 

فاتورته. 
و لك��ن الب��د يل اوال ان اح��دد ل��ه م��ا اري��د   
حذف��ه م��ن ذاكرت��ي. هات القل��م يا ول��د و اكت��ب. اوال 
اأن�ش��ى كل م�شاركات��ي يف املظاه��رات �ش��د  اري��د ان 
العه��د امللكي يف العراق. ثانيا اري��د ان ان�شى كل �شيء 
ح�ش��ل يف �شهر يوليو ) متوز( . ف��كل الثورات جرت يف 
هذا ال�شه��ر املحموم، من الثورة الفرن�شية اىل ثورة عبد 
الك��رمي قا�ش��م. ويف هذا ال�شهر عق��دت زواجي بزوجتي 
من��رة واحد. اكتب يا ولد قب��ل ان اأن�شى. ويف هذا ال�شهر 
تخرج��ت م��ن املدر�ش��ة و قبل��ت يف اجلامع��ة لدرا�ش��ة 
القان��ون يف بل��د ال يحرتم القان��ون و ال يكتب القانون 
غ��ري اجلهالء و املتخلفن عن ركب املدنية. اكتبها قبل 

ما تن�شاها انت! 
وخ��ذ ي��ا ول��د ورقة جدي��دة و اكت��ب. ال! ما   
ينف��ع! اح�ش��ن هات لك دف��رت جديد و اكت��ب. اكتب اريد 
م��ن الطبي��ب ان مي�ش��ح م��ن ذاكرت��ي كل م��ا كتبته يف 
مدح م��ن قام��وا بانقالب��ات وتول��وا �شوؤونن��ا و قادوا 
�شعبن��ا و خدعون��ا ب�شع��ارات زائف��ة و �شفقن��ا له��م و 
هتفنا باأ�شمائهم. اكتب! و حط كل من �شمى االنقالبات 

ثورات.
" اإه؟ اي�ض تقول يا ولد؟ تريد ا�شماءهم؟ "   

" وال يهم��ك! هم كله��م يف نف�ض الزاوية من   
املخ، الزاوي��ة التي خ�ش�شها اخلال��ق �شبحانه وتعاىل 
لل�شذاج��ات و االلعاب. هو الدكت��ور الدامنركي يعرفها. 

كان ي�شتغل يف اخلرطوم ثالث �شنن."   
افتح �شفحة جديدة يا ولد. اريد من الدكتور   
الع��امل ان يح��ذف م��ن ذاكرت��ي كل م��ن احببته��ن من 
املثقفات و هجرنني الأح�شان من يف جعبته املنا�شب 
وال��رثوات. اكتبه��ا. و اكتب كل هذا الغ���ض اجلاري بن 
ادع��وا  الذي��ن  االنتهازي��ة  و  احلرامي��ة  كل  املثقف��ن. 
باحلرك��ة الوطنية ليطردوا اال�شتعمار و ي�شعوا بالدهم 
يف جيوبه��م . قلت لك الدكت��ور الدامنركي يعرفها. كان 
يف ال�ش��ودان و طّب��ب عدي ابن �ش��دام و بعدين راح اىل 
ليبي��ا ، وم��ن بلد عربي لبل��د عربي. يعرفه��ا كلها. لكن 
امله��م ان يكت�ش��ف مكانه��ا يف خم��ي و ي�شتاأ�شلها من 
ذاكرت��ي. را�شي اح�شن ميدان لتجرب��ة حمي الذاكرة . و 
ح ابو���ض را�شه و قندرته من يكمله��ا و مي�شح كل هذي 

اخلزعبالت من راأ�شي.
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�لن , وملتابعة �خر �مل�س����تجد�ت �لتي تظهر على �ل�س����احة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية , وخلدمة 
�لخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �لجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�ض بنا, و�أي�س����ًا �لدخول �إىل �أي �س����فحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�س����ًا كتابة �آر�ئك �خلا�س����ة, كما ميكنك م�ساركة �خلرب �أو �إعادة ن�سره على ح�ساباتك �خلا�سة 

على �سبكات �لتو��سل �لإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .
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