
أمير يؤجل "رأس شيطان"

هنيدي: الغياب جيد أحيانًا

هيفاء تعود للسينما 

حلمي و رسالة كوميدية

تبدأ "حجر جهنم"ينهار على الهواء 

بعييد العديد ميين جل�ضات العمل للتح�ضييرات الأولية 
مل�ضل�ضييل "راأ�ييس �ضيطييان"، الذي كان ميين املقرر اأن 
يخو�ييس به الفنييان اأمر كرارة ال�ضبيياق الدرامي يف 
رم�ضييان املقبل، قييرر فريق العمل تاأجيييل امل�ضل�ضل 
للعييام بعييد املقبييل.   وتعاقييد الفنييان اأميير كييرارة 
علييى م�ضل�ضل "كالب�ييس" لكي ل يتخلييف عن املو�ضم 
الدرامي املقبل، وهو من تاأليف باهر دويدار واإنتاج 
حممد عبد احلميد ووائل علي، ويجري حاليًا التعاقد 
مييع باقييي فريق العمييل.  وقالت م�ضييادر مقربة من 
اأميير كييرارة ، اأنييه اقييرح على فريييق العمييل اأن يتم 
حتويل �ضيناريييو "راأ�س �ضيطان" اإىل فيلم �ضينمائي، 

لكن مل يتم البت يف الأمر بعد.

 ي�ضتعييد الفنان حممد هنيدي لبييدء ت�ضوير م�ضل�ضله 
اجلديييد "اأبيييه فتحييي" الييذي �ضيخو�س بييه ال�ضباق 
الدرامي يف رم�ضان املقبل.  ويعكف حاليًا املوؤلف 
يو�ضييف معاطييي علييى النتهيياء ميين كتابيية باقييي 
احللقييات، بعد اأن انتهى ميين كتابة ن�ضف امل�ضل�ضل. 
وقييال هنيدي ، اإنه ل يخ�ضى زحام املو�ضم الدرامي، 
معتييراً ذلك من الأ�ضياء اجليدة، حيييث اأن املناف�ضة 
تخلييق مو�ضمييًا دراميييًا جيييداً ومليئييًا باملفاجاآت. 
واأ�ضيياف هنيييدي: "لي�ييس ميين ال�ييروري خو�ييس 
املو�ضم الدرامي كل عييام، لأنه اأمر �ضعب للغاية اأن 
جتد عماًل جيداً كل عام، بالإ�ضافة اإىل اأنه اإذا تركنا 

اجلمهور ي�ضتاق لفنانه املف�ضل �ضيكون اأف�ضل".

تعود الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اإىل ال�ضينما جمدداً، 
بعد اأن تعاقدت على بطولة فيلم جديد مع املنتج حممد 
ال�ضبكييي، بعييد فيلمهما "حالوة روح" الييذي ُطرح بدور 

العر�س يف 2014.
 وقالييت م�ضادر داخل �ركة ال�ضبكي ، اإن هيفاء اتفقت 
مييع ال�ضبكييي اأن يكون فيلمهييا اجلديد جذابييًا من حيث 
امل�ضمييون، لأنها ل تريييد اأن ي�ضعها اجلمهور يف قالب 
معيين بعد "حييالوة روح"، ، واأنها تريييد �ضيناريو جيداً 

يرز مواهبها التمثيلية.
ويعمييل املنتج حممد ال�ضبكي حاليييًا على اختيار باقي 
فريق العمييل لبدء ال�ضتعدادت الأولييية للفيلم حيث من 

املقرر بدء الت�ضوير قبل نهاية العام احلايل.

بعييد حفل الزفيياف ال�ضخم للنجمن اإميييي �ضمر غامن 
وح�ضيين الييرداد، علييق الفنييان اأحمييد حلمي علييى المر 

بطريقته الكوميدية الب�ضيطة.
ن�ر حلمي �ضورة للزوجن وعلق عليها قائاًل: "مروك 
يييا ح�ضن مروك يا اميي.. تاين يييوم جواز عدى اهوه . 
�ضفتييوا اجلواز حلييو ازاي.. عقبييال ميييه وخم�ضن �ضنة 

جواز يا رب ونفرح بولد ولدكوا واحفاد اأحفادكوا".
واأ�ضيياف: "يييا رب دميييا مب�ضوطيين ومييع بع�ييس لأبد 

الأبدين امن يارب العاملن. امن امن امن امن".
تفاعييل اجلمهييور ب�ضييكل كبيير مييع ال�ضييورة وانهالت 
التعليقييات ونال تعليقييه اعجاب اللف ميين متابعيه 

كارينا كابور واحدة من جنمات بوليوود البعيدات عن ال�صو�صيال ميديا والتوا�صل الجتماعي، خ�صو�صًا يف الفرتة الأخرية، بعد الإعالن عر "في�ضبوك".
عن حملها من زوجها النجم �صيف علي خان ، اإذ اأ�صبحت "بيبو" بعيدة من الأ�صواء اإل من بع�ض الإطاللت.

حتييدث الفنييان امل�ييري طلعييت زكريا للمييرة الوىل عيين تفا�ضيل 
خطوبة ابنته اإميي على الإعالمي عامر طاهر.

واأثناء حديثه بكى عندما روى خطيب ابنته تفا�ضيل تقدمه خلطبتها 
مييع ومييا دار بينييه وبيين زكريييا خييالل ا�ضت�ضافته 

مقدميية  احل�ضيين  اأبييو  �ريهييان  الإعالمييية 
برنامج "�ضت احل�ضيين" املذاع على �ضا�ضة 
"طلعييت  ال�ضيياب:  "onE" ، حيييث قييال 
زكريا قييايل كل اللي انا عايييزه اأن بنتي 
متخبطت�ييس عليييا الباب يف يييوم وتيجي 
زعالنيية". وتابييع: "قييال ليا اأنييت جاي 

تاخييد عينييي وكل التفا�ضيل التانية 
اتفقييوا عليهييا انتم �ضييوا وانا 

ملي�س دعوة".

اأول     بييداأت النجميية ال�ضورييية كنييدة علو�ييس، ت�ضوييير 
م�ضاهدهييا يف م�ضل�ضلها اجلديد "حجيير جهنم"، بداية هذا 
الأ�ضبوع لتعلن عن انطالق ت�ضوير امل�ضل�ضل، الذي يتكون 
امل�ضل�ضل من 45 حلقيية كتبتها هالة الزغدي ومن اإخراج 

حامت علي.
 وي�ضييارك كندة بطولة العمل، كل ميين النجوم اإياد ن�ضار 
واأروى جييودة و�ضرين ر�ضا وهاين عادل و�ضلوى عثمان 
وفرا�س �ضعيييد ورمي م�ضطفى، ومن املتوقع عر�س العمل 
خييارج املو�ضييم الرم�ضيياين. "حجيير جهنييم"، هييو العمييل 
الثيياين الذي يجمييع كندة باإييياد ن�ضار بعييد "اأفراح 
القبيية"، الذي عر�ييس يف رم�ضان املا�ضي، 
والثاين اأي�ضًا الذي يجمعها باأروى جودة 

و�ضرين ر�ضا بعد "العهد".

بتوليفة جمعت بن جنوم الفن والإعالم والريا�ضة واجلمال 
والتقليييد وعر�س الأزياء، كمييا يف موا�ضمه ال�ضابقة، انطلق 
برنامج "رق�س النجوم"، و�ضط �ضيل من النتقادات، وجدت 
فيه ركاكة و�ضعفًا، ووا�ضفة اإياه بي"اململ"، بعد اأن و�ضلت 

مدة عر�ضه الأربع �ضاعات متوا�ضلة.
بييدا لفتًا جهل بع�ييس امل�ضاركن باأ�ضييول الرق�س وكاأنه 
متت ا�ضت�ضافتهم جلمالهم اأو ل�ضتعرا�س اأ�ضكالهم اجلميلة 
بهييدف ا�ضتقطيياب امل�ضاهدين لي�ييس اأكرث، هذا عييدا اعتماد 
بع�س امل�ضاركن ال�ضتعرا�س الكالمي يف تعليقاتهم، كما 
فعل ملييك جمال لبنان بييول ا�ضكندر الذي اأبييدى ا�ضتعداده 

للتخلي عن "تي �ضرت" لك�ضب اأ�ضوات اجلمهور.
الرنامييج الذي جمع يف مو�ضمه احلايل جنومًا كباراً ترفع 
لهييم القبعة، كالفنان الكبر رفيق علي اأحمد الذي ا�ضتمرت 
رحليية التفاو�ييس معه مييدة ثالث �ضنييوات كامليية، اأ�ضاف 
بح�ضييوره ثقيياًل اإىل الرنامج، كما يفعييل يف اأي عمل يطل 
ميين خالله، �ضاركييت فيه اأي�ضًا جنميية ال�ضتعرا�س الغائبة 
عن الأ�ضواء الفنانة مادونا، والتي باتت ت�ضتغل اأي فر�ضة 
للظهييور، لكييي تقييول اإنهييا موجودة، مييع اأنها بييدت لفتة 
بر�ضاقتهييا وخفتها، اأكرث بكثر ميين بع�س ال�ضتعرا�ضيات 

اللواتي ي�ضغرنها �ضنًا.
كمييا كان لفتييًا ح�ضييور الفنييان بديييع اأبييو �ضقييرا الراقييي 
والر�ضيييق، حتييى اأن املنتييج مروان حييداد غرد لييه "رق�س 
النجييوم. الدرامييا تتفوق علييى اجلمييال والريا�ضة وعر�س 
الأزييياء. بديييع اأبو �ضقرا يح�ضييم ال�ضباق ميين احللقة الأوىل 
ثقيية وح�ضور وتقنية وخفيية". بينما علقت املمثلة ندى اأبو 
فرحات، التييي �ضاركت يف املو�ضم املا�ضييي من الرنامج، 
بتغريييدة عرت من خاللها عن اإعجابهييا بعرو�س مادونا 

ورفيق علي اأحمد وبديع اأبو �ضقرا.

اإىل تلييك الأ�ضماء �ضييم الرنامج اأ�ضميياء ل ميكن العراف 
منتجيية  وكاأن  الرنامييج،  ا�ضييم  يوؤكييد  كمييا  بنجوميتهييا 
الرنامييج جنييان مييالط، وبهييدف تخفيييف اأعبيياء مادييية 

فر�ضتها عليها م�ضاركيية اأ�ضماء معروفة باأجورها العالية، 
اأن ت�ضحييي مب�ضاركيية اأ�ضماء "غيير جنمة" ميكيين اأن تقبل 
باأجييور متوا�ضعيية، كمييا هييو احلييال بالن�ضبيية اإىل اإحييدى 
�ضقيقات عبد العزيز، و هذا الأمر تعك�ضه ت�ريحات ملنتجة 
الرنامييج جنان مالط التي اأ�ضارت اإىل اأنه كان يف ال�ضابق 
�ريكان يف الإنتيياج، الأول "فوك�س موفيز" التي ا�ضرتها 
جهيية قطرية، وال�ريييك امل�ري الذي يواجييه اأزمة مالية 

فلم ي�ضتطع اأن ي�ضارك يف الإنتاج.
كمييا كانت لفتة اإطاللة بع�س امل�ضاركيين يف نف�س الليلة 
عيير حمطات اأخرى كمييا ح�ضل مع روين فهد الذي اأطل يف 
برنامج "نق�ضت" على الي LBCI، وهذا الأمر يوؤكد التحدي 
الكبيير بيين حمطتييي الييي "LBCI و"MTV" وحماوليية 

الأوىل ت�ضجيل هدف يف مرمى الثانية.
ي�ضييار اإىل اأن جنييان مييالط، اأكييدت عيير اإحييدى الو�ضائييل 
الإعالمية بيع بطاقات حلقات "رق�س النجوم" بي 20 األف 
لرة لبنانية، يف حمالت "الفرجن ميغا�ضتور" لي�س بهدف 
ك�ضب املييال بل بهدف تنظيم اجلمهييور والركيز اأكرث على 

الرنامييج، معترة اأن هذا الأمر يتيح اأمام اجلمهور ح�ضور 
الرنامييج كي ل يبقى ذلك حكراً على املقربن من املحطة 

اأو العاملن فيها.
 MTVبرنامييج "رق�ييس النجوم" الذي انطلق عيير �ضا�ضة
هييو الن�ضخيية العربييية ميين الرنامييج التلفزيييوين العاملي
Strictly Come Dancing ، وت�ضييم جلنيية حتكيمه 
دارييين بينيت، مييرا �ضماحة، ربيع نحا�س ومييازن كيوان، 
وهييو من تقييدمي كارل حداد وو�ضام بريييدي، واإنتاج جنان 

مالط واإخراج با�ضم كري�ضتو.
اأما امل�ضاركون يف هذا املو�ضم من برنامج "رق�س النجوم" 
فهييم: الفنييان رفيق علييي اأحمد، لعييب كرة القييدم اللبناين 
العاملييي ر�ضا عنيير، املمثل بديع اأبو �ضقييرا، مارك حامت ، 
املمثييل نيكييول مزهر، ملك جمال لبنييان لعام 2016 بول 
ا�ضكنييدر، الليدي مادونييا، ملكة جمال لبنييان لعام 2015 
فالري اأبو �ضقرا، املمثلة ومقدمة الرامج بياريت قطريب، 
عار�ضيية الأزييياء التون�ضية العاملييية رمي ال�ضعيدي، بونيتا 

�ضعادة، ونادين عبد العزيز اإحدى �ضقيقات عبد العزيز

بغداد
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ماكانييت النجف لييومل يكن علي الأ�ييرف، وماكانت النجييف لول متّني 
النا�ييس ان يرقدوا حتييت قدمي �ضيدهييم ومولهم، اأبي تييراب، وماكانت 
املقييرة لييو مل تكيين " اأم عبييودي "اأمينة لعا�ضميية حزن الفقييراء، بينما 
اكتفييى الآخييرون بييكل ماا�ضتطالت اياديهييم لنهب ماتي�ييّر حمله وكر 
كر�ضييه، مقييرة النجف الأنزف رحييٌم يلد ال�ضهداء ليحا�ييروك وانت متر 
بينهم، واأمام عيونهم يجرونك ان تقراأ الفاحتة لأرواحهم التي جاورت 
اهليها اياما، وبالتايل جتد من املنا�ضب ان تلعن قتلتهم اأجمعن، مقرة 
لتهييب �ضييوى عطر املييوت ورائحة البقيياء لن علي ع هييو الباقي باإذن 
ربه، امللوك والمراء والعلماء وال�ضعراء اغم�ضوا عيونهم ون�ضيهم الهل، 
�ضييوى "عبييودي" او" عبييداهلل" الذي ميييوت كل يوم األف ميتيية م�ضهودة 
اأمييام النا�س، وال�ضاهييد الوحيد هو قلييب ام "عبداهلل"، الأرمليية العراقية 
التييي ودعييت زوجهييا واحتفظييت برائحتييه يف �ضغرها عبييداهلل او كما 
تدلّعييه "عبودي"، وحن اغم�س املوت عيني عبود دفنت اجلميع وبقيت 
تنتظيير املوت وحيدة اأمام النا�ييس، فيما يهرب اجلميع من ذكر املوت.... 
واأييين؟ يف مقرة النجييف الأعرف،مئات ال�ضنن متر علييى رملة النجف، 
ومئييات اللف ميين اج�ضيياد العراقين تنييزل اىل ال�ضفل لتكييون وليمة 
للحميية الوطنية،ال�ضم�س احلارقة حتول الراب اىل رمال،بينما تراب قر 

"عبودي" يتحول اىل حديقة من الظل وال�ضجر...واحلزن املوؤبد..
ق�ضييية عبودي اكيير من ق�ضية تكتييب باللون ال�ضييود اوالبي�س، المر 
معقييد كثرا هنييا، املقرة املهولة التييي ياأكلها الليييل باأكملها يعجز ان 
ييياأكل قيير "عبودي" لن امه املثكولة تطعنييه بال�ضموع طيلة الليل كما 
تطعنييه طيليية النهييار بتوزيع امليياء وال�ضاي علييى زائري قبييور احبتهم 
الذييين اكلهييم الراب ليقييراأوا الفاحتة وهييم يعييزون الم املفجوعة بدل 
عيين تعزييية الفتى الييذي متالأ �ضوره �ضييارع املقرة، وحدهييا ام عبودي 
بوح�ضتهييا علييى رحيييل وحيدهييا قييد قلبييت املقييرة الكيير يف العييامل 
والعييراق اىل حديقيية يبكييي اللون الأخ�يير عند قر ولدهييا، زرعت منذ 
�ضنييوات ا�ضجييار الكالبتو�ييس لتظلييل قيير حمبوبهييا ال�ضغر الييذي كان 
يتقافز اأمامها وهي ت�ضاهده يكر...ويكر ليموت!!، جلبت له املاء لتبلل 
قره بامليياء... والدموع، وح�ضة الغبار بللتهييا بالدعية فانقلب الطريق 
اىل قلييب مع�ضب و�ضييط الطابوق واجل�ييس وقبور الفقييراء املتهدمة التي 
اعتييدى عليها �ضدام... وال�ضتوتات وحفييارو القبور، اأم عبودي ...وحدها 
التييي ادمنييت اليقظة حن اعتادت املقرة بكاملهييا ان تنام حتت قدمي 
علييي بيين ابي طالييب ع ، طيلة ليلها تنفييرد مع وح�ضتهييا وحزنهت لتعد 
وليميية لليييل حزن اآخر،..ت�ضعييل ال�ضمع وتع�ر اجفانهييا خ�ضية ان تبقى 
دمعيية خمتبئيية يف مكان مل يييدر حتى الن ان عبييودي ينام حتت كومة 
الييراب واملرمر وهي تقول له: منعييت ال�ضم�س عنك فاأ�ضبح قرك ماأوى 
للهاربيين من حييرارة الفراق، وظلمة الليل وهي تغّلييف كل �ضيء، مل يعد 
بو�ضعييي �ضوى ان اوقظك من نومتك البدية واأ�ييرخ يف ليل املقابر.....
ولللللللللللللللللك ميممممممممممممممممممممه عبووووودي...موَكتلك 
لتطلييع ميين البيت...طلعتك خلتنييي طول عمري طالعة ميين البيت ميه...
مية فرا�ضك يومية افر�ضييه لك...مالب�ضك بعدهن نظيفة ومعّطرة...�ضورك 
كلهييه تر�ضييت املقرة...ولييك �ضييدك �ضالوفة �ييرت بيين املقابر..�ضور 
مي�ضي وبر�ضلونه تار�ضة الغرفة ميممممممه...احلا�ضوب مالتك والتلفون 
ال�ضام�ضييوجن اجلديد بعده م�ضموم الييك ياعمري...�ضلون ويه املوت...هل 
يرحمنييي اهلل بروؤيتييك مييرة ثانية؟...حتى لوكانت يف الليييل بيني وبن 
ربييك �ريطيية ان تعود اىل قييرك يف الفجر وليين اأخر اأحييدا عنك،موتك 
اأطفاأ حياتي بالكامل... لهذا �ضاحفر قرا يل قرب قرك لنام فيه بعد ان 

تهزمتي ال�ضم�س والليل واملوت..
اأم عبييودي وجييع عراقي ينقييل للموتى اخبار العييراق، ماعليها �ضوى ان 
تقييول ل�ضبيهييا الذي دخل الييدار الآخرة ومازال ميلك لياقيية الهرولة ان 
العييراق يغييط يف �ضبات عميييق حتى يهييرول عبود ويرك اأمييه يف الليل 

ليوقظ املوتى ويقول: 
ايهييا  الييراب،  الغافييون حتييت  انف�ضهم...ايهييا  النائمييون علييى  -ايهييا 
امل�ضتعجلييون للرحيل عن العراق...اخلطيير الن حمدق يف الطابق العلى 
ميين رقودكم..مابينكم وبينه �ضوى انفتاحيية عن او حترك كف..حار�ضة 
املقييرة امي مهمتها نقل الخبييار الواردة اليها ميين الف�ضائيات...على 
الف�ضائيييات النتباه اىل الخبار ال�ضحيحة التييي يتم نقلها اىل املوتى 
ميين الطرفن:النائمن يف الطابق العلييى والراقدين يف الطابق ال�ضفل 
ميين تراب الوطيين، امي افرحتنييي ان مي�ضي مر�ضح لنيل الكييرة الذهبية، 
العراق يتقلب على فرا�س من جمر فاهداأوا ايها املوتى...لكن من يهّديء 

يل قلب اأمي التي ا�ضعل احلزن راأ�ضها على فراقي.
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الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامرا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج
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بغداد- متابعة 

الن ، وملتابع����ة اخر امل�صتجدات التي تظهر عل����ى ال�صاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ض بن����ا، واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�صة، كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل الإجتماعي كالفي�صبوك 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

ً

انطالقة متعثرة لبرنامج "رقص النجوم" وحضور الفت لمادونا ورفيق علي أحمد

عن عبودي...
وحارسة الموتى!!
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