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يب��د�أ �لفن��ان �مل���ري، حمم��د رم�صان، ت�صوي��ر �أوىل 
م�صاهد فيلمه �جلديد "�لديزل"، نهاية �لأ�صبوع �جلاري. 
ويك�ص��ف ح�ري��ًا، تفا�صيل �أوىل م�صاه��د �لفيلم، �لذي 
يلعب فيه رم�صان �صخ�صية "فتحي ديزل"، وهو دوبلري 
يف �لأفالم �ل�صينمائية، حيث يظهر رم�صان ب�صخ�صيته 
�حلقيقية يف هذ� �مل�صه��د، �إذ يقدم "فتحي" م�صهد�ً بدًل 
من��ه بحكم طبيع��ة عمله كدوبلري لنج��وم �ل�صينما، كما 
يظهر خمرج �لفيلم، كرمي �ل�صبكي، ب�صخ�صيته �حلقيقية 
�أي�ص��ًا يف �مل�صه��د نف�صه. وي�ص��ارك يف بطولة "�لديزل" 
يا�صم��ن �ص��ري وهن��ا �صيح��ة وفتح��ي عب��د �لوهاب 

و�صيماء �صيف. 

تقي��م �أ�رة فيل��م "�لفندق"، من بطول��ة �أحمد بدير وعال 
غامن، عر�صا خا�صا للعمل يوم �لثالثاء �ملقبل، ، ليعر�ض 
�لفيلم جماهرييا بدء� من �لأربعاء �ملقبل، وكان �ملخرج 
عاطف �صكرى، قد �نته��ى �لأ�صبوع �ملا�صى من عمليات 
�ملونت��اج و�ملك�صاج �لأخ��رية. يذكر �أن فيل��م "�لفندق"، 
م��ن بطولة عال غامن و�أحم��د بدير وحج��اج عبد �لعظيم 
وحمم��د جناتى و�للبناني��ة مروى و�أحمد ك��ر�رة وممثل 
م�رح م�ر �إبر�م �صمري، وحممد �ل�صاوى و�أحمد �صادق 
و�أحمد �حللو�ن��ى ودعاء حجازى و�لإعالمى عبد �ملجيد 
خ���ر، تاأليف �أ�صامة فهمى عبد�لظاهر، و�إخر�ج عاطف 
�صكرى، و�إنتاج جمال �صك��رى وعاطف �صكرى، وت�صوير 
حممد �صفيق ومونتاج مها ر�صدى ومك�صاج حممد فوزى 

وقام بو�صع �ملو�صيقى �لت�صويرية خالد حماد

م��ا ز�ل��ت �أ�صد�ء قر�ر من��ع هيفاء وهبي م��ن �لتمثيل يف 
م���ر، و�ل��ذي �أ�صدرت��ه غرف��ة �صناع��ة �ل�صينم��ا تلق��ي 
بظالله��ا عل��ى فيل��م "موت��ة ملوك��ي"، �ل��ذي كان م��ن 
�ملفرت���ض �أن ت�ص��ارك فيه م��ع حممد رم�ص��ان.  و��صطر 
رم�ص��ان ب��دء ت�صوي��ر م�صاه��ده �لأوىل بالفيل��م، حل��ن 
و�ص��وح �ملوقف �لنهائي لهيفاء، وه��ل يتم حل م�صكلتها 
�أم ي�صن��د �لدور لفنان��ة �أخرى، خا�ص��ة و�أن رم�صان لديه 
�رتب��اط باجلزء �لثاين من "�لكنز"، م��ا و�صعه يف موقف 
حمرج.    يذكر �أن غرفة �صناعة �ل�صينما �أ�صدرت قر�ر منع 
هيف��اء من �لتمثيل حل��ن ت�صوية خالفاته��ا �ملالية مع 

�ملنتج حممد �ل�صبكي.

حتر���ض �لفنانة هالة �صدقي على معرفة �آر�ء زوجها 
يف �ختيار�ته��ا �لفنية، موؤكدة �أنه ل يتدخل �أو يفر�ض 
عليه��ا �صيئ��ا معين��ا، وتق��ول �إن زوجه��ا ل ي�صتطي��ع 
متابع��ة �لأعم��ال �لفنية �لتى تقدمه��ا، لأنه مقيم فى 
�أمري��كا بحك��م عمله ولذل��ك ل ي�ص��ع �روطا حمددة 

خلو�صها �لتمثيل .
و�أ�صاف��ت �أنها تبحث يف �ختيار�ته��ا د�ئما عن �لدور 
�ملنا�ص��ب �لذى يحرتم تاريخه��ا �لفنى، لأنها ل تعمل 
لإثب��ات وجودها، و�إمنا لت�صي��ف �إىل ر�صيدها �لفنى 
�أعم��اًل هادف��ة وذ�ت قيم��ة، تظل تفتخ��ر بها طو�ل 

حياتها.

املمثلة جي�صيكا روث،بطلة فيلم  Happy Death Day �صعيدة جدا بايرادت الفيلم التي و�صلت اىل 39 مليون دوالر اىل االن 

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
قال �ملمثل �لهندي �صاروخان �إن �صهرته لن تكون لها فائدة �إذ� وجد 
نف�صه يتاأثر بنجاحات زمالئه. ونقل موقع بوليوود ليف �لإلكرتوين 
�ملعن��ي باأخبار �مل�صاهري عن �صاروخان �لقول: "ما فائدة �أن �أ�صبح 
جنم��ًا كب��ري�ً، �إذ� كنت �ص��وف ��صتمر يف �تب��اع �لخري��ن �أو مقارنة 
نف�صي بالآخرين". وقال �صاروخان: "لي�ض من منطلق �لغرور، ولكن 
�لكثريي��ن يرغبون يف �أن ي�صبحو� �صاروخان، و�أنا �صاروخان، لذلك 
مل��اذ� �أري��د �أن �أ�صبح �صخ�صًا �آخ��ر؟"، و�أ�صاف �صاروخ��ان: "عندما 
�ن�صمم��ت لقطاع �ل�صينما مل �أك��ن �أمتلك ماًل ول منزًل ول م�صتقباًل، 
وو�ل��دي متوفي��ان، مل يكن لدي ما �أخ�ره، �لآن لدي كل �صيء ولدي 
�لكثري لأخ���ره". و�أو�صح: "ل �أقول �إنني �تب��ع م�صار�ت ��صتثنائية، 
و�أنه على �لآخرين �تباعي، ولكني �أفعل ما �أرى �أنه يجب علي فعله".
وقال: "لقد قمت بالتمثيل يف �أفالم تعد �لأكرث تكلفة يف �لبالد و�أنا 
عل��ى در�ي��ة �أنها ل��ن حتقق �أرباحًا تغط��ي تكلفتها". وي�ص��ار �إىل �أن 
�صاروخ��ان يقوم حاليًا بت�صوير فيل��م جديد مع �ملمثلتن "كاترينا 

كيف" و"�أنو�صكا �صارما" من �إخر�ج �ناند �ل ر�ي.

�أحي��ا م�ري��ون ذك��رى و�ح��دة من �أ�صه��ر �ملطرب��ات، وهي 
د�لي��د� من خالل مهرجان مت في��ه �لحتفاء باملغنية �لر�حلة 
و�أفالمه��ا ومو�صيقاها.  �أقيم مهرجان �أي��ام د�ليد� "د�ليديز" 
�أي��ام  ثالث��ة  م��د�ر  عل��ى  فعالي��ات  �إط��ار  يف  �لقاه��رة  يف 
��صت�صافه��ا �ملعه��د �لفرن�صي بالقاهرة على م��د�ر �لفرتة من 

�أكتوبر )ت�رين �لأول(  19 �إىل   17
وُقدمت عرو�ض عر �ل�صا�صات و�أُقيم حفل مو�صيقي ومناق�صة 
مل�صريته��ا �ملهني��ة ورحلته��ا م��ن حي �ص��ر� بالقاه��رة �إىل 

باري�ض وما هو �أبعد من ذلك.
و�صلط��ت �لحتفالي��ة �ل�صوء عل��ى فيلم حول �ل�ص��رية �لذ�تية 
لد�لي��د� ع��ام 2016 و�أف��الم �صعبي��ة م�رية مث��ل �صيجارة 
وكا���ض )ع��ام 1954( و�لي��وم �ل�صاد�ض )ع��ام 1986( �لذي 

لعبت فيه دور �لبطولة.
و�ل�صم �لأ�صلي لد�ليد� هو يولند� جيجليوتي، وهي من �أ�صول 
�إيطالي��ة فرن�صية. و��صتهرت باأغان منها "جي �صوي�ض مالد" 

و "بارول.. بارول".
ون�ص��اأت د�ليد� يف �لقاه��رة و�أتقنت عدة لغات كما غنت �أغان 

عربية مثل "حلوة يا بالدي" و"�صاملة يا �صالمة".
وتو�ف��د ب�صع مئات من �ملعجبن عل��ى �حلفل �ملو�صيقي يف 
يوم��ه �لأخري 19 �أكتوب��ر )ت�ري��ن �لأول( ل�صماع �ملطربتن 
�مل�ريتن د�لي��ا وليلى فريد �أثناء تاأدية �أ�صهر �أغاين �أيقونة 

�لغناء �لر�حلة.
وبالرغ��م م��ن جناحها و�صهرته��ا �لكبرية كانت حي��اة د�ليد� 
�ل�صخ�صية حافلة باملاآ�صي، ففي حلظات متفرقة من حياتها، 
�نتح��ر �ثنان من �أ�صدقائها وزوج �صاب��ق، قبل �أن تنتحر هي 

نف�صها يف عام 1987.
�ل�صعوب��ات  يف  �لتفك��ري  �إن  فري��د  ليل��ى  �ملغني��ة  وقال��ت 
�ل�صخ�صي��ة يف حياة د�ليد� �صاعده��ا على حت�صن �لأد�ء �لذي 
قدمت��ه، و�أ�صافت �أنها على �لرغم من �أنها مل متر مبا مرت به 
د�لي��د� فاإن جمرد �لتفكري فيه يجعلها توؤدي ب�صكل �أف�صل من 

�ملعتاد.
وق��ال حممد ب��و عبد �هلل وه��و م�صت�ص��ار ثق��ايف يف �ل�صفارة 
�لفرن�صية بالقاهرة �إنهم تلقو� ر�صالة �صكر من �أورلندو �صقيق 

د�ليد� على �لحتفاء بالأعمال �لتي قدمتها يف حياتها.

شاروخان: لم يكن لدي شيء

مهرجان يحيي ذكرى داليدا  

تركي ينجو من الموت ومنى يؤديان العمرة
تعر���ض �لنجم �لرتك��ي تولغا �صاريتا�ض، حل��ادث �صري مروع 
كاد �أن يذه��ب �صحي��ة ل��ه، وذل��ك �أثن��اء توجه��ه �إىل موقع 
ت�صوي��ر م�صل�صل��ه �جلديد. ويف �لتفا�صي��ل، كان تولغا يقود 
�صيارت��ه عندم��ا �صدمت��ه �صي��ارة �أخ��رى يف �أح��د �ل�صو�رع 
�جلانبي��ة باإ�صطنب��ول، وفقد �ل�صيط��رة على �ل�صي��ارة، �إل �أنه 
�إ�صتط��اع ب�صعوبة �إيقافها و�لنجاة، و�ص��ارع �ي�صًا مل�صاعدة 
�صائ��ق �ل�صيارة �لت��ي �صدمته، حيث قام بعم��ل �لإ�صعافات 
�لأولي��ة لل�صائ��ق، ث��م �ت�ص��ل بالإ�صع��اف عل��ى �لفور 
لالطمئن��ان عل��ى �صح��ة �ل�صائق، وه��و �لت�رف 
�ل��ذي و�صفته و�صائ��ل �لإعالم �لرتكي��ة بالعمل 
�لبط��ويل. يذك��ر �أن �صاريتا���ض حق��ق �صهرت��ه 
يف �لع��امل �لعربي بع��د م�صاركت��ه يف بطولة 

م�صل�صل "حرمي �ل�صلطان" .

بعد �أن ��صتلما جائزتي تكرميهما من مهرجان 
�لأو�ص��كار �لعرب��ي �ل��ذي �أقي��م قب��ل يوم��ن 
بالقاهرة، �صافر �لفنان �أحمد حلمي وزوجته 
�لفنان��ة منى زكي لالأر��ص��ي �ل�صعودية لأد�ء 

منا�صك �لعمرة.  وبعد عودتهما يبد�أ كل منهما 
�لتح�صري لعمله �لفني حيث تنوي زكي �لعودة 

للدر�م��ا مب�صل�صل يف رم�ص��ان �ملقبل بينما 
لدى حلمي فيلم �صينمائي جديد. وفازت 

منى زكي بجائزة �أف�صل دور كوميدي، 
و�أحم��د حلم��ي بجائ��زة �أف�ص��ل ممثل 
كومي��دي، خ��الل حفل توزي��ع جو�ئز 
�أو�ص��كار �ل�صينم��ا �لعربي��ة يف دورته 

�لثانية.

 �أث��ار دخ��ول �لفنانة نان�صي عجرم جم��ال �لدوبالج، وحتديد�ً يف 
�ض لالأطفال �لكثري من �جلدل، بن من ر�أى �أّنها خطوة  عمٍل خم�صّ
ناق�صة من �لفّنانة، وبن من �صّجع �خلطوة على �عتبار �أّن نان�صي 
�صت لهم �ألبومًا  مل تك��ن يومًا بعيدة عن عامل �لأطفال، �لذين خ�صّ
�ض لالأطفال، كما �أّنها  كاماًل و�صّورت �أكرث من فيديو كليب خم�صّ
خا�ص��ت ول تز�ل جترب��ة �لتحكيم يف برنام��ج "ذ� فوي�ض كيدز"، 
و�أظهرت ديناميكية يف �لتعامل مع �لأطفال، حتى قبل �أن ت�صبح 
�أم��ًا للطفلتن مي��ال و�إيال. �ليوم ب��د�أت نان�صي جترب��ة جديدة مع 
م�صل�صل "فتي��ات �لقوة" على قناة "كرتون نتوورك" حيث �صتقوم 
بدبلجة دورها بالعربي��ة �لف�صحى، لتن�صم �إىل كبار جنوم �لعامل 
�لعرب��ي و�لعامل، �لذين �صبق وخا�صو� جتربة مماثلة. فمن هم �أهم 
�لفنان��ن �لذين خا�صو� جترب��ة �لدوب��الج يف م�صل�صالت كرتون، 

وكيف كانت جتاربهم؟

حممد هنيدي:
خا���ض �ملمثل �لكوميدي حمم��د هنيدي جتربة �لدوبالج يف فيلم 
�لكرت��ون The lion King �ل��ذي �أنتجته "دي��زين" و�أطلق عام 
1994 بن�صخته �لعربية، وباللهجة �مل�رية. و�أدى يف �لفيلم دور 
"تيمون"، ثم قّدم �ل�صخ�صية نف�صها يف ثالثة مو��صم من م�صل�صل 
"تيم��ون وبومبا" بن عام��ي 1997 و 2001 عر�صت جميعها 
عل��ى قن��اة "دي��زين" بالعرب��ي، �لت��ي كان��ت تدبل��ج �مل�صل�صالت 
باللهج��ة �مل�رّية، قبل �أن تقّرر يف �لعام 2012 �عتماد �لعربية 
�لف�صح��ى يف �لدبلج��ة، لت�صل م�صل�صالته��ا �إىل �جلمهور يف كافة 
�أنح��اء �لع��امل �لعرب��ي. ورغم جناح��ه يف عامل �ل�صينم��ا، مل يرتك 
هني��دي عامل �لدوب��الج، فدبلج �لعدي��د من �لأف��الم و�مل�صل�صالت 
�ل�صه��رية مثل "�رك��ة �ملرعبن �ملح��دودة"، "�آل �صم�صون"، وهو 
�مل�صل�ص��ل �لأمريك��ي �ل�صه��ري "ذ� �صيمب�صون��ز"، ويف �صن��ة 2008 
�أطل��ق �أول جزء م��ن م�صل�صل �لكرت��ون "�صوبر هني��دي" حيث قام 

بالأد�ء �ل�صوتي ل�صخ�صيته �لكرتونية. -حنان ترك:

�صكل��ت �لفنانة حنان ترك قبل �عتز�لها، ثنائيًا ناجحًا مع �لفنان 
حمم��د هني��دي يف عامل �لدوبالج، حي��ث قّدما عدد�ً م��ن �لأعمال 
�مل�صرتك��ة "�ركة �ملرعب��ن �ملحدودة"، "�آل �صم�ص��ون" و "�صوبر 

هنيدي" �لذي �عتذرت عن �أد�ء جزئه �لأخري.
وبع��د �عتز�لها ع��ام 2012، تفّرغت لأف��الم �لكرتون، وقامت يف 

عام 2013 بدبلجة �مل�صل�صل �لكرتوين " كليم �هلل".
-يحيى �لفخر�ين:

خا���ض �لفن��ان يحي��ى �لفخ��ر�ين جترب��ة �لدوبالج �أول م��رة عام 
1995، يف �لن�صخة �لعربية من فيلم �لكرتون Toy Storyبدور 

"وودي" بجز�أين.
ويف �لع��ام 2012، عاد لتجربة �لدوبالج وقّدم "ق�ص�ض �لإن�صان 

يف �لقر�آن" كما قّدم "ق�ص�ض �لآيات يف �لقر�آن" عام 2015.
- لقاء خمي�ض:

خا�ص��ت لقاء خمي�ض �لتجربة بدبلج��ة �أعمال مهمة لديزين، منها 
"بيل". "�لأمرية و�لوح�ض"، �لذي لعبت به دور 

كما ج�ّصدت �صخ�صية "مولن" يف �لفيلم �ل�صهري �لذي يحمل �ل�صم 
ذ�ته. ولها �أي�صا بعيد�ً عن ديزين "ق�ص�ض �حليو�ن يف �لقر�آن".

فنانون وجتارب عابرة يف �لدوبالج
جترب��ة دوبالج م�صل�ص��الت و�أف��الم �لكرتون خا�صه��ا �لعديد من 
�لنج��وم، بع�صهم من ملع جنم��ه و��صتمّر ومنهم من خا�ض جتربة 

يتيمة مل تتكّرر.
م��ن �لفنان��ن �لذي��ن خا�ص��و� جتارب حم��دودة يف ه��ذ� �ملجال، 
�لفن��ان �لقدير عبد�لرحمن �أبو زه��رة، �لذي قدم �صخ�صية "جعفر" 
يف فيل��م "ع��الء �لدي��ن"، و"�ص��كار" يف فيل��م "�لأ�ص��د �مللك" مع 

هنيدي وحنان ترك.
و�لفن��ان �لكوميدي �أحمد بدير، �لذي قدم �صخ�صية "بظ يطري" يف 

.Toy Story جلزء �لأول من فيلم�
-لبنان �لر�ئد يف دوبالج �لكرتون

يف ثمانيني��ات �لق��رن �ملا�ص��ي، �أدخل �ملنتج �للبن��اين نقول �أبو 
�صم��ح �ملونت��اج �إىل �لع��امل �لعربي م��ن خالل دبلج��ة م�صل�صالت 
كرت��ون منها "�ل�صنافر" و�صارك به ح�صد كبري من �لفنانن، منهم 
جوزيف نان��و بدور �ر�صبي��ل، و�إلفري� يون�ض، و�صم��رية بارودي، 
وطوين يون�ض، ويو�صف فخري، و�صمري �صم�ض، و�إ�صماعيل نعنوع، 

وعبدو حكيم وغريهم.

من هم أشهر النجوم العرب والعالميين الذين خاضوا تجربة دوبالج الكرتون؟ نجم حلمي

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص 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 االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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