
استقبال ملكي لعياش في المغرب 

القصبي: قرار الملك سلمان تأريخي

طرح أعمال ريكلز عبر اإلنترنت

أصالة تتلقى تعليقات ساخرة

و�س��ل البوب �ستار رامي عيا���ش اإىل املغرب، ومت ا�ستقباله 
م��ن قبل جماه��ره وحمبيه كا�ستقبال الأم��راء  فقد احت�سد 
حمبي رامي عيا�ش اأم��ام الفندق ليتم ا�ستقباله بح�سد كبر 
م��ن جمهوره بالورود وفرقة مغربي��ة ا�ستقبلته باملو�سيقى 
والرق���ش املغرب��ي، فرح��ة رام��ي عيا���ش به��ذا ال�ستقبال 
جعلت��ه يقف ويحيي حمبي��ه فرداً فرداً، ب��ل وقام مب�ساركة 
الفرق��ة املو�سيقي��ة الرق�ش على طريقت��ه اخلا�سة. يذكر اأن 
رام��ي عيا���ش ي�ساف��ر اإىل املغرب م��ن حني لآخ��ر، خا�سة 
واأنه ميتل��ك هناك موؤ�س�سة "رامي عيا�ش للطفولة"، وتهدف 
اجلمعي��ة التي اأ�س�ش لها رامي عيا���ش فرعًا يف املغرب بعد 

تاأ�س�سه الفرع الأول يف لبنان.

 اأع��رب الفن��ان الكومي��دي والنج��م ال�سع��ودي نا���ر 
الق�سبي، عن �سعادته بقرار امللك �سلمان بن عبد العزيز، 
بال�سماح للمراأة بقيادة ال�سي��ارة. وقال نا�ر الق�سبي 
مغ��رداً بها�ست��اق "املل��ك ينت�ر لقي��ادة امل��راأة" عرب 
توتر: "واأخراً قرار تاريخي �سكراً �سلمان.. �سكراً حممد 
ب��ن �سلم��ان". و�س��در، م�ساء  ام���ش، اأمر �س��اٍم باعتماد 
تطبي��ق اأح��كام نظ��ام امل��رور ولئحت��ه التنفيذية، مبا 
فيه��ا اإ�سدار رخ�ش القيادة، عل��ى الذكور والإناث على 
ح��د �سواء. وت�س��كل جلنة على م�ستوى ع��ال من وزارات 
الجتماعي��ة(  والتنمي��ة  والعم��ل  واملالي��ة  )الداخلي��ة 
لدرا�س��ة الرتتيب��ات الالزم��ة لإنفاذ ذلك. وعل��ى اللجنة 
الرفع بتو�سياتها خالل 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ 

من 10/ 10/ 1439 ه�، 

طرح��ت اآخر اأعمال املمثل الأمريك��ي الكوميدي الراحل 
دون ريكلز "Dinner with Don" )ع�ساء مع دون( 
كم�سل�س��ل مكون م��ن 13 حلقة على الإنرتن��ت، اعتباراً 
م��ن الي��وم برفق��ة نخبة م��ن فن��اين هولي��ود، وي�سارك 
يف بطول��ة امل�سل�س��ل جيم��ي كيمي��ل وبيل��ي كري�ست��ال 
موق��ع  عل��ى  م�ساهدت��ه  وميك��ن  ن��رو،  دي  وروب��رت 
)DinnerWithDon.com(.  ويحظ��ى امل�سل�س��ل 
مب�س��اركات للمغن��ي �سن��وب دوج واملمثل��ة اآميي بويلر 
وب��ول رود و�سارا �سيلفرم��ان، وماري�سا تومي وغرهم. 
و�رح نائب رئي�ش ا�ستوديوهات )AARP(، جيفري 
ايجي��ل: "يف البداية، الفكرة كانت اإقامة ج�ر بني جيل 
الكوميدي��ا البالغني وال�سب��اب"، م�سيف��ًا اأن "امل�سل�سل 
ب��ات بعد وفاة ريكلز مبثابة عمل تكرميي ل�سخ�سه" يف 

اإ�سارة اإىل املمثل الراحل.

حر�ست املطربة اأ�سالة على ح�سور فعاليات الأيام 
الأخرة من مهرج��ان اجلونة ال�سينمائي مع زوجها 
املخرج طارق العريان. واأطلت اأ�سالة على ال�سجادة 
احلم��راء يف مهرج��ان اجلون��ة ال�سينمائ��ي، حل�سور 
عر���ش فيلم "فوتو كوبي"، رغم غيابها وزوجها عن 

ح�سور حفل الفتتاح بالرغم من دعوتهما.
ولفت��ت اأ�سال��ة الأنظ��ار باإطاللته��ا، الغريب��ة خالل 
فعاليات اأم�ش، ب�سبب الألوان الغر متنا�سقة وت�سابه 

لون اإطاللتها مع ال�سجادة احلمراء التي ظهرت بها.
يذك��ر اأن اأ�سال��ة مازال��ت حتتف��ل بنج��اح األبومه��ا 
الأخ��ر "مهتمة بالتفا�سيل" وال��ذي حاز على ن�سبة 

ا�ستماع عالية للغاية على موقع يوتيوب.

ال�سينما  فيها  اقتحمت  التي  املتعددة  واأدوارها  ف�ساًل عن متثيلها  واأناقتها  ب�سحرها وجمالها  اإليها  الأنظار  التي جذبت  مراأة هندية  اأديتي غوبتا 
الهندية وعامل بوليوود.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
ح��ل الفنان اأحمد �سالمة �سيفًا عل��ى برنامج تلفزيوين، وك�سف 
ع��ن الكثر م��ن الأم��ور التي تخ���ش حيات��ه الفني��ة واخلا�سة 
وعالقت��ه ببناته. وخ��الل احللقة حتدث اأحم��د �سالمة عن ابنته 
املمثلة �سارة �سالمة، وك�سف عن راأيه يف مالب�سها اجلريئة بعد 
الهج��وم الكبر ال��ذي تتعر�ش له يف كل اإطالل��ة لها. قال اأحمد 
�سالم��ة اأنه عندما �ساركت ابنته �س��ارة �سالمة يف م�سل�سل "ابن 
حالل" كانت تبلغ من العمر 18 اأو 19 عامًا، م�سراً اأنها كانت 
�سغ��رة يف العمر، ومل تكن لديها اخلربة التي ت�ستطيع اأن حتكم 
م��ن خاللها عل��ى الأمور، م�س��راً اأنه لي�ش هن��اك اأي م�سكلة يف 
ارت��داء ابنته �سورت، معلقًا "م��ا هي اجلرمية الفظيعة يف ارتداء 
�س��ارة ل�سورت"؟. واأ�س��اف اأحمد �سالمة اأن ابنت��ه قدمت ال�سكل 
ال��ذي كان مكت��وب لها يف ال��دور، م�سيف��ًا اأن النا�ش يف بع�ش 
الأحيان تخلط بني حياة الفنان اخلا�سة وحياته الفنية، م�سيداً 
ب��دور ابنته يف م�سل�سل "احلالل"، واإذا كان هناك اأي ملحوظات 
عل��ى ابنته فهي ملحوظات فني��ة. وك�سف اأحمد �سالمة اأنه يحب 
بنات��ه للغاية، ويراوده القلق با�ستم��رار اجتاههم خوفًا عليهن، 
ودائم��ًا م��ا يهاتف �س��ارة �سالمة وي�ساأله��ا اأين اأن��ت، م�سراً اأن 
ابنته من املمكن اأن ت�سبح من اأهم املمثالت يف م�ر يف حال 
تركيزه��ا ب�سكل كبر يف عملها، م�سراً اأن اأحد عيوبها اأنها غر 
مركزة، وج��اءت عليها فرتة غر ملتزمة يف مواعيدها لكنه �سد 

عليها ولفت انتباهها لذلك.

اإنته��ت الفنانة ديانا حداد "برن�سي�سة الغن��اء العربي" من ت�سجيل 
اأغني��ة منفردة جديدة �ستطلقها خ��الل الأيام املقبلة، بعد الإنتهاء 
من عم��ل "املك�ش" النهائي لالأغنية التي حتم��ل عنوان "اإىل هنا" 
وتعاون��ت بها لأول م��رة مع امللحن العراقي املتمي��ز علي �سابر، 
ال��ذي تواجد يف ال�ستودي��و خالل عملية الت�سجي��ل وو�سع �سوتها 
عل��ى الأغني��ة، حيث حتمل مو�سوع��ًا خمتلفًا وجدي��داً على �سعيد 

الكلمات واللحن يقدم لأول مرة على �سعيد الأغنية العربية.
واأب��دت ديانا حداد حر�سًا كبراً على الإنتهاء من جميع جتهيزات 
ط��رح الأغني��ة يف اأقرب وق��ت ممكن، نظ��راً حلما�سه��ا واإهتمامها 
لروؤي��ة رد فع��ل اجلمه��ور على العم��ل اجلديد، حيث تق��ول: "اأبحث 
دائمًا خالل عملية اإختي��اري لالأغنيات عن املوا�سيع اجلديدة يف 
الأف��كار املغناة، والقريبة م��ن اجلمهور يف حياتن��ا اليومية، وقد 
لف��ت نظري كلم��ات اأغنية )اإىل هنا( بالإ�ساف��ة اىل حلنها املتميز 
من قب��ل امللحن العراقي على �سابر الذي اأتعاون معه لأول مرة"، 
موؤك��دة وثوقه��ا لنجاح الأغني��ة عند اجلمهور اخلليج��ي والعربي، 
و�س��ط تاأكيدها اأنها تعمل م��ن اأجل تقدمي كل ما هو منا�سب لذوقه 

ب�سكل عام �سمن منهاجها واأ�سلوبها الغنائي واملو�سيقي.
وم��ن جهت��ه، اأب��دى امللح��ن علي �ساب��ر �سع��ادة كب��رة بتعاونه 
الأول ال��ذي جمع��ه  -كم��ا و�سفه��ا - م��ع "الربن�سي�س��ة" وق��ال: 
"حتمل الفنانة ديانا حداد �سوتًا مميزاً يف عامل الأغنية العربية، 
واأحبب��ت من خالل عمل��ي الأول معه��ا الذي �سيحمل عن��وان )اإىل 
هن��ا( اأن يكون خمتلفًا من جمي��ع زواياه، الكلمة واللحن والتوزيع 
املو�سيقي، وقد جنحنا باأن و�سلنا اإىل عماًل اأمتنى اأن ينال اإعجاب 
اجلمهور، خا�سة واأنن��ي �سعيد بالتعاون معها ومع جمهورها من 
خ��الل ه��ذا العمل، اىل جان��ب الأعم��ال القادمة الت��ي �سيت�سمنها 
األبومه��ا اجلدي��د"، موؤكداً اأنه جّهز لها جمموع��ة اأغنيات �ست�سمهم 

اىل اأغنيات األبومها اجلديد التي حت�ّر له.

والد سارة سالمة يكشف أسرارها 

الملحن العراقي علي صابر 
وديانا حداد في عمل مشترك 

تتصالح مع أحمد 
الفيشاوي 

عبد الرزاق تتعرض 
لالنتقاد مجددًا

 �ساحل��ت الفنان��ة امل�ري��ة، ب���رى، مواطنه��ا الفن��ان اأحم��د 
الفي�س��اوي، بعدما نعتته بلفظ غ��ر لئق عرب �سفحتها ال�سخ�سية 
مبوق��ع التوا�س��ل الجتماعي "في�ش ب��وك"، اعرتا�س��ًا منها على 
م��ا �س��در منه يف حف��ل افتتاح ال��دورة الأوىل ملهرج��ان اجلونة 
ال�سينمائ��ي.  واك��د م�س��دراأن ب���رى اجته��ت للفي�س��اوي اأثن��اء 
ح�سوره العر�ش اخلا�ش لفيلم "فوتوكوبي"، م�ساء اأم�ش الأثنني، 
وحتدثت مع��ه ب�سكل ودي، موؤك��دة اأن اعرتا�سها جاء على تلفظه 
بلفظ غر لئق ولي�ش على �سخ�سه كما تردد، حيث اأكد الفي�ساوي 
له��ا اأن��ه ل يحمل يف داخل��ه اأي �سغينة جتاهه��ا. يذكر اأن ب�رى 
ق��د نعتت الفي�س��اوي ب�سكل غر مبا�ر قائل��ة: "عندما ظن الف�سل 
اإن��ه جي��م كاري"، وذلك غ�سبًا من اعرتا���ش الفي�ساوي بلفظ غر 
لئق عل��ى �سا�سة العر�ش التي عر�ست فيلم��ه "ال�سيخ جاك�سون" 

يف افتتاح املهرجان.

ح���رت الفنانة غادة عبد ال��رازق املوؤمتر ال�سحفي الذي اأقامه 
املخ��رج خالد يو�س��ف م�ساء اأم�ش، لالإعالن ع��ن تفا�سيل فيلمه 
اجلدي��د "كارم��ا" الذي يعود ب��ه اإىل ال�سينما بع��د 6 �سنوات من 
الغي��اب، لن�سغال��ه باحلي��اة ال�سيا�سة. ح�ر املوؤمت��ر ال�سحفي 
اأبطال العمل غادة عبد الرازق، عمرو �سعد، زينة، خالد ال�ساوي، 

وفاء عامر، جمدي كامل، ودلل عبد العزيز وح�سن الرداد.
ويع��د ه��ذا الفيلم ه��و الأول الذي يجم��ع بني غادة عب��د الرازق 
وخال��د يو�س��ف بعد ف��رتة �سهدت الكث��ر من اخلالف��ات بينهما 
منذ اآخ��ر اأفالمهما "كف القمر" الذي عر���ش يف ال�سينمات عام 

.2011
ولفت��ت غادة عبد ال��رازق الأنظ��ار يف املوؤمت��ر ال�سحفي ب�سبب 
اإطاللته��ا اجلريئة، يف اأول ظهور لها بعد الأزمة التي �ساحبتها 

ب�سبب الفيديو ال�سهر.

الأخ��رة ظاه��رة  الآون��ة  ملح��وظ يف  ب�س��كل  تزاي��دت     
ال�سالموفوبي��ا، وحمارب��ة احلج��اب وبخا�س��ة يف البلدان 
الأوروبي��ة واأمري��كا، اإل اأن��ه وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك جنح 
الإ�س��الم ومو�س��وع املراأة املحجبة بتحقي��ق نقالت نوعية 
عن��د الثقافات الأجنبي��ة، حيث جنحت امل��راأة املحجبة يف 
اقتح��ام عامل الأزي��اء ومن�س��ات املو�سة، والدخ��ول اأي�سًا 
اإىل ع��امل التمثيل والف��ن من خالل جت�سي��د �سخ�سية املراأة 
املحجب��ة، بهدف ت�سلي��ط ال�سوء على امل�س��كالت والعقبات 

التي تواجههم.
ونورد فيما يل��ي بع�ش اأ�سماء تلك الأعمال الفنية الأجنبية 

التي تطرقت اإىل هذا املو�سوع:
اأمريكا    -The black orange

ب��داأت �سل�سل��ة نيتفليك�ش الت��ي حتظى ب�سعبي��ة كبرة ب�سم 
ال�سخ�سي��ة املحجب��ة يف املو�س��م الراب��ع، والت��ي ج�س��دت 
�سخ�سيتة الفتاة املحجب��ة املمثلة الأمريكية اأماندا �ستيفن 
املحجبة بدور "األي�سون عب��داهلل"، ال�سيدة الذكية امل�سجونة 
يف �سج��ن ليت�سفيلد، كما ي�سلط دورها يف امل�سل�سل الدرامي 
ال�سوء بو�سوح ومهارة على واقع املراأة امل�سلمة والتحديات 

وال�سعوبات لتي تواجهها يف املجتمع الأمريكي.
Degrassi -كندا 

تركز فك��رة هذا امل�سل�سل الدرامي الكن��دي "دغرا�سي" حول 
الثانوي��ة  ط��الب املدارا���ش املراهق��ني وخا�س��ة مرحل��ة 
والتحديات التي تعرت�سهم مثل العنف الأ�ري، الجها�ش، 
النتح��ار، تعاطي املخدرات، العن�ري��ة واملوت، وتتواجد 
ب��ني اأحداثه �سخ�سي��ة املحجبة "غولد ناه��ر"، وهي قائدة 
طالبي��ة وع�س��وة ن�سطة للدفاع ع��ن حقوق امل��راأة، ولعبت 

دورها املمثلة �سوما باتيا.
SKAM- الرنويج:

لعب��ت املمثل��ة "اإمي��ان مي�سكين��ي" خ��الل ه��ذا امل�سل�س��ل 
ال�سبابي الرنويجي �سخ�سي��ة "�سانا بكو�ش"، وقد اأطلت يف 
املوا�س��م الثالثة من امل�سل�سل الدرام��ي، وتعي�ش �سانا حياة 
املراهق��ة العتيادي��ة كاأي فت��اة اأخ��رى، وحت�ر احلفالت 

برفق��ة اأ�سدقائها، وحت�سل عل��ى ميدليات وجوائز، بف�سل 
احرتافها ريا�سة كرة ال�سلة.

Quantico-اأمريكا 
ج�سدت من خالل ه��ذا امل�سل�سل الدرام��ي الأمريكي املمثلة 
امل�ري��ة يا�سم��ني امل���ري �سخ�سي��ة التواأم��ان "نيم��ا" 
"ورين��ا"، والتي ترت��دي واحدة منهما احلج��اب والأخرى 
ل ترتدي��ه، اإل اأن كالهم��ا تعم��الن يف مكت��ب التحقيق��ات 
الفدرالي��ة، وتلقى امل�سل�سل اإ�سادات اإيجابية من النقاد فيما 
ح�سل��ت عل��ى 8.05 مليون م�ساه��د يف ت�سنيف��ات نيل�سن 

خالل املو�سم الأول.
Mr. Robot اأمريكا والذي قامت فيه املمثلة الأمريكية 

�سونيتا م��اين باأداء �سخ�سية "�سم��ا بي�سوا�ش" وامللقبة يف 
الفيل��م با�س��م برين�ست��ون ترين��ون، و التي ترت��دي احلجاب 
لأنها تعي�ش مع والديها املهاجرين الإيرانيني يف بروكلني، 
ث��م ينته��ي بها املط��اف اإىل الهرب من املن��زل، خوفًا على 
�سالمته��ا، خا�س��ة بع��د تورطه��ا م��ع جمموع��ة القرا�سنة 

"ف�سو�سيتي".
Little Mosque on the Prairie -كندا

ت��دور فك��رة امل�سل�سل الدرام��ي الكندي ح��ول جمتمع م�سلم 
يعي���ش يف بل��دة �سغ��رة، وتوج��د في��ه اأكرث م��ن �سخ�سية 
حمجب��ة، ويرك��ز عل��ى حي��اة اجلالي��ة الإ�سالمي��ة يف بلدة 
خيالي��ة مبقاطعة �سا�سكات�سوان، و يعر�ش يوميات اأفرادها 
ما بني النظرة اخلاطئة لهم وم�ساكلهم العائلية واختالفات 
العقلي��ة والتفك��ر بني اأجي��ال اجلالية، كم��ا تتطرق بع�ش 
احللق��ات ملوا�سي��ع �سائك��ة بطريق��ة �سليم��ة وروح دعابة 
عالي��ة، والالفت يف هذا امل�سل�س��ل هو ن�سيد طلع البدر علينا 

�سمن �سارة النهاية لكل حلقة.
اأمريكا  -The Walking Dead

اأ�ساد متابعني هذه ال�سل�سلة من امل�سل�سل الدرامي التلفزيوين 
ب�س��م املمثل��ة نادي��ن ماري�س��ا يف �سخ�سي��ة نبيل��ة الفتاة 
املحجب��ة، الت��ي اأ�ساف��ت بعداً خمتلف��ًا اإىل العم��ل الدرامي 
عندما نقلت �سورة املراأة املحجبة التي تعي�ش يف املجتمع 
الأمريك��ي، وتكافح جمموع��ة من �سخ�سي��ات امل�سل�سل من 
اأج��ل البق��اء على قي��د احلي��اة وللتكيف يف الع��امل املروع 
الذي ملئت �سوارع��ه باملوتى ال�سائرون، ووجود اجلماعات 
املعادي��ة التي غالب��ًا ماتكون اأخطر م��ن املوتى ال�سائرون 

نف�سهم.
Grey’s Anatomy -اأمريكا

اأث��ار املو�س��م الثال��ث ع���ر م��ن امل�سل�س��ل الدرام��ي الطبي 
الأمريك��ي "Grey’s Anatomy" �سج��ة ع��رب مواق��ع 
التوا�س��ل الجتماع��ي لي�ش لأحداث��ه العاطفية، ب��ل ب�سبب 
ظه��ور طبيبة وممر�س��ة باحلجاب، وُعر���ش امل�سل�سل لأول 
م��رة ع��ام 2005، ويعترب من امل�سل�س��الت الأعلى م�ساهدة 
يف الولي��ات املتحدة عند حمطة اأي بي �سي، كما حاز على 

العديد من اجلوائز التلفزيونية.

أعمال تلفزيونية غير عربية جسدت شخصية المرأة المحجبة بشرى غادة

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا, واأي�سًا الدخول اإىل اأي �سفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�سة, كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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