
الحكم بحبس عمرو واكد 

أديل تحتفل بالهالوين بـ"نيولوك" 

كرارة ضابط للمرة الثالثة 

نانسي عجرم تثير الجدل 

ق�ض��ت حمكمة جنح الدقي بحب�س الفنان عمرو واكد 3 
اأ�ضهر وكفالة األف جنيه م�رصي لإيقاف التنفيذ، بتهمة 

حتطيم �ضيارة طالب جامعي.
ويف التحقيق��ات ق��ال طالب جامعي اأن��ه ركن �ضيارته 
اأمام فيال عمرو واكد يف الدقي، ليعود بعد ن�ضف �ضاعة 
ويج��د زج��اج �ضيارت��ه الأمام��ي واملراي��ات حمطمة، 
وب�ض��وؤال اجل��ران اأك��دوا اأن عمرو واكد ه��و الذي حطم 

�ضيارته، لأنه ركن �ضيارته يف املكان املخ�ض�س له.
وبح�ضب التحقيق��ات قال اأهايل املنطقة اأن عمرو واكد 
مث��ر لالأزمات ودائ��م امل�ضاجرات مع اأه��ايل املنطقة، 
ب�ضبب عدم وج��ود اأماكن خم�ض�ضة لنتظار ال�ضيارات، 

مما يدفعهم لل�ضف �ضيارته اأمام منزله اخلا�س.

 اأحتفل��ت النجم��ة الأمريكية اأدي��ل بعي��د الهالوين، وعيد 
القدي�ضني والذى يحني موعده فى 31 اأكتوبر من كل عام، 
بظهروها على ح�ضابها مبوقع تبادل ال�ضور "اأن�ضتجرام"، 
بنيول��وك غريب عليها. وظهرت اأديل مبكياج كثيف اخفى 
مالم��ح وجهها و�ضعر جمعد وعلق��ت قائلة: "عيد هالوين 
�ضعي��د". اعت��ادت النجم��ة العاملي��ة اآدي��ل اأن تكون حمط 
تركي��ز الأ�ض��واء وو�ضائ��ل الإعالم باأى خط��وة تخطوها، 
ال�ضه��رة   "Grammy"���ال جنم��ة  فاج��اأت  واأخره��ا 
مرت��ادى �ضفحته��ا عل��ى موق��ع التوا�ض��ل الجتماع��ى 
ال�ضه��ر "اإن�ضتجرام"، حيث احتفلت بعي��د ميالدها ال�29 
بطريق��ة مميزة حملت جرع��ة مكثفة من خف��ة الظل التى 
اأ�ضعل��ت مواق��ع التوا�ض��ل، حيث اأك��د مرت��ادى �ضفحتها 

باأنها دائما �ضاحبة الأفكار املبتكرة. 

يج�ض��د النجم اأمر ك��رارة �ضخ�ضية �ضابط للم��رة الثالثة 
خالل اأحداث فيلم "حرب كرموز"، والذى ينطلق ت�ضويره 
بعدم��ا ينتهى خم��رج العمل بيرت ميمى م��ن ت�ضوير فيلم 
"عق��دة اخلواجة"، حيث قدم اأم��ر �ضخ�ضية ال�ضابط فى 

م�ضل�ضله الأخر "كلب�س"، وفيلم "هروب ا�ضطرارى".
وت��دور اح��داث الفيلم فى حقب��ة زمنية معين��ة  فى فرتة 
الأربعين��ات، ومت حتديد امل��كان الذى يت��م الت�ضوير فيه 
داخل مدين��ة الإنتاج الإعالمى بحى الإ�ضكندرية، وان�ضم 
اإىل العم��ل العديد من النجوم وه��م منة �ضلبى وغادة عبد 
ال��رازق وفتحى ع��ب الوهاب وروجين��ا وحممود حميدة 

وم�ضطفى خاطر.

�ضاركت النجم��ة اللبنانية نان�ضي عج��رم جمهورها على 
تطبيق "ان�ضتغرام" مبقاط��ع فيديو طريفة ومليئة باحلب 
مع ابنتيها ميال وايال. وظهرت النجمة مع ابنتيها وكانت 
تتبادل معه��ن القبالت بطريقة طريف��ة، م�ضتخدمة قيلرت 
القل��وب، ما اأثار �ضجة كبرة ب��ني متابعيها الذين علقوا 
عل��ى �ضفحتها بالقلوب والقب��الت. وكانت عجرم ن�رصت 
�ضورة م��ع الطفلتني مبنا�ضبة يوم الهالوين، حيث ارتدت 
اإحدهم��ا زي��ًا فرعوني��ًا، والأخ��رى ارتدت ال��زي الهندي، 
وعلق��ت على ال�ض��ورة "هالوين �ضعي��د". تفاعل اجلمهور 
ب�ضكل وا�ضع مع الفيدي��و وال�ضور ولقت اعجاب اللف 
م��ن متابعيها حول الع��امل وانهالت عليه��ا التتعليقات 

التي متنت لها ولبنتيها ال�ضعادة والفرح الدائمني.

ر�سدت عد�سات الباباراتزي، جنمة تلفزيون الواقع كاندل جيرن، برفقة �ساٍب، قيل اإّنه حبيبها اجلديد.جيرن على عالقة بالعب كرة ال�سلة الأمريكي 
بليك غريفني، منذ �سهرين، اإّل اأّن عالقتهما اأ�سبحت جدية الآن
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إلى 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

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
    يت�ض��در فيل��م الرعب واجلرمية اجلديد "جيج�ض��و" اإيردات ال�ضينما 
يف اأمري��كا ال�ضمالية م�ضجاًل 16.25 ملي��ون دولر اأمريكي.  الفيلم 
من اأخرج الفيلم مايكل �ضبريغ وبيرت �ضبريغ وبطولة مات با�ضمور 
وتوب��ني بي��ل وكالوم كيث ريني��ه. وتراجع الفيل��م الكوميدي "بو 2 
مادي��ا هالوين" من املركز الأول ال��ذي احتله الأ�ضبوع املا�ضي اإىل 
املرك��ز الثاين باإي��رادات بلغ��ت 10 ماليني دولر، وهو م��ن اإخراج 

وبطولة تايلر بري وكا�ضي ديفيز وباتري�س لفلي.
وتراج��ع فيل��م احلرك��ة "جيو�ضتورم" بطول��ة جرارد باتل��ر، وجيم 
�ضتارج���س م��ن املرك��ز الث��اين ال��ذي احتل��ه الأ�ضب��وع املا�ضي اإىل 
املرك��ز الثال��ث حمققًا اإيرادات بلغ��ت 5.675 ملي��ون دولر. وجاء 
فيلم الرعب "هابي ديث داي" يف املركز الرابع مرتاجعًا عن املركز 
الثال��ث الذي احتله الأ�ضبوع املا�ضي باإيرادات بلغت خم�ضة ماليني 
دولر، ويلع��ب دور البطول��ة يف الفيل��م جي�ضي��كا روث واإ�رصائي��ل 

برو�ضارد وروبي مودين. اأخرج الفيلم كري�ضتوفر لندون. 

   اأعلن��ت املمثل��ة الإيطالي��ة واإح��دى �ضحاي��ا املنت��ج هاريف 
واين�ضت��ني، ب��اأن اأح��د الأ�ضخا���س املقرب��ني م��ن الأخ��ر قام 
مبقاي�ضته��ا باملال مقابل �ضكوتها عن الإدلء باعرتفات فيما 
يتعل��ق بالتهام��ات بالعت��داءات والتحر�ض��ات اجلن�ضية التي 
طال��ت واين�ضتني، وذلك منذ قرابة �ضهر. ويف التفا�ضيل، ك�ضفت 
املمثل��ة ماكج��وان اأن اأحد املقربني م��ن واين�ضتني عر�س على 
املحامي اخلا�س بها مبلغًا ماليًا بقيمة مليون دولر اأمريكي، 
نظر �ضمتها عن العرتافات بالتحر�ضات اجلن�ضية التي ارتكبها 
واين�ضتني، وذلك من خالل التوقيع على اتفاقية "عدم اإف�ضاح"، 
بح�ض��ب ما ذكر موقع اإيي نيوز املعن��ي باأخبار النجوم. وفيما 
نف��ى واين�ضتني ب�ضكل قاطع اأي ادع��اءات بتورطه يف اعتداءات 

حق��ت جن�ضية، معتذراً عن �ضلوكه ال�ضابق،  تال
من الدعاوى والعرتافات من نحو   60

ممثالت هولي��وود، يوجهن 
الته��ام  اأ�ضاب��ع  خالله��ا 
للمنت��ج الأك��ر نف��وذاً يف 
بالتعر���س  هولي��وود، 

بينم��ا  اجلن�ض��ي،  للتحر���س 
اتهتم��ه 7 اآخري��ات بالغت�ضاب. 

مل  ماكج��وان  املمثل��ة  اأن  يذك��ر 
تتوقف عن مهاجمة واين�ضتني 

ع��ر ح�ضابه��ا عل��ى توي��رت، 
م��ن  اأ�ضب��وع  بع��د  وذل��ك 
التقري��ر الذي ن�رصته �ضحيفة 

واتهمت��ه  تامي��ز  نيوي��ورك 
في��ه بالتحر���س اجلن�ض��ي، مم��ا 

دف��ع توي��رت اإىل اإغ��الق ح�ضابها 
�ضاع��ة،   12 مل��دة  واإيقاف��ه 
مو�ضح��ني م��ن خ��الل الإ�ضع��ار 
ميكنه��ا  ل��ن  اأن��ه  تلقت��ه  ال��ذي 
كتاب��ة اأي تغريدة، اإل اإذا م�ضحت 

التغريدات اخلارجة عن القواعد.

"جيجسو" يتصدر إيرادات 
السينما 

مليون دوالر مقابل سكوت 
"ماكجوان"

عربية لحفل كيم 
كاردشيان   تنتهي من كارما
طغت الأجواء العربية على حفل عيد ميالد جنمة تلفزيون الواقع كيم 
كارد�ضيان، مما دف��ع العديد من املتابعني للت�ضاوؤل حول ال�ضبب واء 
هذه الأغاين العربية، بح�ضب ما اأظهر الفيديو الذي ن�رصته كارد�ضيان 
عر ح�ضابها يف موقع الن�ضتغرام. ويبدو اأن �ضديق �ضقيقتها كورتني 
ذي الأ�ض��ول اجلزائري��ة، يو�ضف بنزميا قد ت��وىل مهمة ت�ضغيل اأغاين 
حف��ل عيد ميالد كارد�ضي��ان. ومل تقت�رص الأجواء العربية التي كانت 
طاب��ع احلفل بامتياز على الأغ��اين فقط، بل اأي�ض��ًا الأطباق العربية 
املوجودة على املائدة مث��ل احلم�س واللبنة، وورق العنب والتبولة. 
وذه��ب البع���س اإىل التكه��ن اأن ال�ضب��ب الذي دفع بنزمي��ا لالهتمام 
باختي��ار الأغاين العربي��ة، لي�ضفي طابعًا خمتلف��ًا يدعو للحديث، ل 
�ضيما بعد ظهور كيم كارد�ضيان وزجها كاتيه وي�ضت يف حالة يغلب 
عليه��ا احل��زن والتعا�ضة، كما مل يبت�ضما لكام��رات امل�ضورين، على 

عك�س ما هو متوقع يف يوم مثل هذا.

انته��ت النجمة غادة عبد الرازق من ت�ضوير 4 اأيام فى فيلمها 
اجلدي��د "كارم��ا"، فى الديك��ورات املخ�ض�ضة له��ا  فى العمل، 
م��ع املخ��رج خالد يو�ض��ف، والنجم عم��رو �ضع��د والنجم خالد 

ال�ضاوى.
يذك��ر اأن فيل��م "كارم��ا" يعي��د خال��د يو�ض��ف لالإخ��راج بع��د 
غي��اب 6 �ضنوات، وت��دور اأحداثه ح��ول الطفل��ة "كارما" التى 
تنطل��ق من خاللها الأحداث، وي�ضارك ف��ى بطولته عمرو �ضعد، 
وزينة،وح�ض��ن ال��رداد ودلل عب��د العزيز. وم��ن ناحية اأخرى 
جترى غادة جل�ضات عمل مغلقة بينها وبني ال�ضيناري�ضت اأمين 
�ضالم��ة واملخرج طارق رفعت "�ضد جمه��ول"، والذى يعر�س 
فى مو�ض��م رم�ضان املقبل، حيث يعتم��د العمل على الغمو�س 
والت�ضوي��ق م��ن خالل جرمي��ة قتل حتدث فى ظ��روف غام�ضة 

باحللقات الأوىل، ويتم البحث طوال الأحداث عن القاتل.

 عل��ى الرغ��م من املح��اولت اجلّي��دة التي يق��وم بها بع�س 
�ضّن��اع الدراما يف لبنان، ل تزال الدراما اللبنانّية باملجمل 
حم��اولت مل ترَق اإىل م�ضتوى ال�ضناعة، ول يزال ما يعر�س 
م��ن م�ضل�ضالت على املحط��ات اللبناني��ة والعربية يدور يف 
فل��ٍك واح��د، بنف���س الثغ��رات والع��رات، اإذ اأّن القّيمني على 
الأعمال الدرامّية ي�ضّمون اآذانهم عن النتقادات، وي�ضتمّرون 

يف انتهاج نهٍج يعتقدون اأّنه ي�ضطاد امل�ضاهد العربي.
ماذا ينق�س الدراما اللبنانّية لتتمّكن من املناف�ضة؟ الأرجح 
اأّنه ينق�ضها العفوّية، واأن ت�ضبه الواقع الذي تنطلق منه، واأل 
ت��دور حول بطل��ني رئي�ض��ني وكومبار�س باأداء ب��ارد متعّر 
ُي�ضِع��ر امل�ضاهد اأّن��ه اأمام حماولة لتقدمي درام��ا ولي�س اأمام 

دراما ت�ضتحق امل�ضاهدة.
تختل��ف عرات الدرام��ا اإل اأّنه��ا تلتقي حول نق��اط حمّددة 
توحي اأّن هذا الّنهج مّتفق عليه بني �ضّناعها، لتقدمي �ضورة 
ل ت�ضب��ه امل�ضاهد اللبناين، فم��ا هي اأبرز الثغرات التي تغرق 
فيها الدراما اللبنانية وجتعلها هجينة ل ت�ضبه حّتى نف�ضها؟

 ق�ضور واأكواخ
_معظ��م امل�ضل�ضالت اللبنانّية ت�ض��ّور يف ق�ضور، حيث يبدع 
خي��ال الكاتب روايات يتبنّي لحقًا اأّن معظمها م�ضتورٌد من 

م�ضل�ضالت مك�ضيكية وتركية.
يف ال�ضن��وات الأخرة، �ضّورت معظ��م امل�ضل�ضالت يف ق�ضور 
اآخره��ا "احل��ب احلقيق��ي" لبطلته بامي��ال الكك الت��ي توؤّدي 
اأف�ض��ل اأدواره��ا يف م�ضل�ض��ل ُح�ض��د اإلي��ه ه��واٌة ل يجي��دون 

التمثيل ف�ضاع جهد فريق العمل بالكامل.
 اأ�ضماء الأبطال واملناطق

-عل��ى الرغم م��ن انتهاء احل��رب منذ اأكر من رب��ع قرن، ل 
تزال للدراما اللبنانية حماذيرها. حماذير مل ي�ضعها اأحد بل 
اأ�ضبحت عرفًا غر مّرر يثر غالبًا ال�ضخرية، ويبعد الأحداث 

عن واقع حتاول اأن ت�ضبهه.
فف��ي امل�ضل�ض��الت اللبناني��ة، ل ي��زال معظم الكّت��اب يناأون 
باأنف�ضه��م ع��ن ا�ضتخدام اأ�ضماء ذات طابع دين��ي، واإن فعلوا، 
ف��اإّن ال�ضخ�ضي��ة تك��ون م�ضامل��ة يف الغالب، ك��ي ل يّتهموا 

باأّنهم يرّوجون لنموذج ما عن فئة ما..

 مالب�س املمثالت
 -مالب���س املمث��الت يف الدرام��ا اللبناني��ة ل ت�ضبه مالب�س 
اللبنانيات، ففي امل�ضل�ضالت كل الن�ضاء اأنيقات حّد املبالغة، 
ف�ضات��ني ق�ضرة وتايورات ترتديه��ا املمثالت يف يوم عمل 

عادي. بالكاد جتد ممثلة ترتدي اجلينز اأو مالب�س ب�ضيطة.
يف امل�ضل�ض��الت اللبنانية ل جتد ن�ضاء حمجبات، واإن وجدن 
فيك��ون وجودهن ل�رصورة درامي��ة، ل لأّنه حت�ضيل حا�ضل 

يف جمتمع لبناين خمتلط.
يف الدرام��ا اللبناني��ة كل املمث��الت مترج��ات حّت��ى وهّن 
نائم��ات، وهي نقطة حّتى �ضّن��اع الدراما عجزوا عن اإيجاد 
ح��ٍل له��ا، يف ظ��ل رف���س بع���س املمث��الت الن�ضي��اع اإىل 
متطلبات ال��دور على ح�ضاب جماله��ّن، ويف ظل عدم وجود 
اإدارة ممث��ل تقّرر تفا�ضيل يف حال اأُغفلت ت�ضعف من العمل 

وت�ضعه يف ماأزق.
غرام وانتقام

-الق�ض�س يف الدراما اللبنانية مبعظمها تدور حول ق�ض�س 
احلب واخليان��ة. وغالبًا اأبطالها ث��الث، رجالن يت�ضارعان 
عل��ى ام��راأة اأو امراأت��ان تت�ضارعان على رج��ل، حل�ضد ثالثة 

جنوم قادرين على حتقيق ن�ضب م�ضاهدة مرتفعة.
ثّم��ة حم��اولت ق��ام بها بع���س الكت��اب للخروج م��ن هذه 
الدّوام��ة، اإل اأّن حماولتهم تبق��ى ا�ضتثناًء يف جٍو عام يّتجه 
اإىل معاجل��ة الق�ضايا نف�ضها ب�ضورة مك��ّررة وق�ض�س تخلو 

من البتكار معظمها م�ضتورد من اخلارج.
ل اإ�ض��اءة عل��ى امل�ض��اكل اليومي��ة، كل م��ا مي��ّر يبقى على 
الهام���س يف حماولة م��ن البع�س لإ�ضافة بع���س الواقعية، 
يف ق�ض���س هام�ضي��ة متّر م��رور الكرام بني ق�ض���س الغرام 

واخليانة والنتقام.
ممثلو الأدوار الثانية

-تغفل معظم امل�ضل�ضالت اللبنانية التفا�ضيل، خ�ضو�ضًا ما 
يتعّلق ب��الأدوار الثانية، حيث يح�ضد للبطول��ة اأهم الأ�ضماء، 
وتو�ض��ع وجه��ًا لوج��ه اأم��ام ه��واة طارئ��ني عل��ى املهنة، 
معظمه��م ل يجي��د التمثي��ل، فيتح��ّول امل�ضه��د الدرامي اإىل 

كوميدي والعك�س �ضحيح.
وم��ن التفا�ضي��ل التي تغفله��ا الدراما اأن جت��د املمثالت يف 
منازله��ن بف�ضاتني ق�ضرة وكع��وب عالية، ل وجود ملفهوم 

البيجام��ا واإن وج��دت فتك��ون غالبًا م��ن ال�ضات��ان لإظهار 
مفاتن املمثلة.

حتى الطعام يف امل�ضل�ضالت ل ي�ضبه ال�ضفرة اللبنانية، غالبًا 
ح��ول ط��اولت ال�ضف��رة يف ق�ض��ور امل�ضل�ضالت جن��د اأكالت 
غربي��ة، يف راب��ط م�ضتغ��رب ب��ني امل�ضتوى امل��ادي ونوعية 

الطعام.
اخلدم لبنانيون

-اخلدم يف امل�ضل�ضالت اللبنانية لبنانيون، وهي نقطة تتفق 
حوله��ا معظم امل�ضل�ض��الت اللبناني��ة، مع اأّن ه��ذه الظاهرة 

لي�ضت موجودة يف لبنان واإن ُوجدت تبقى نادرة.
فمدّبرات املنازل بالإجمال عامالت اأجنبيات من جن�ضيات 
فيلبيني��ة واأثيوبي��ة وبنغالية وغره��ا، اإل اأّن خيال الكاتب 
يّتج��ه اإىل لبنن��ة اخلدم ليخرج منهم ق�ض�ض��ًا هام�ضية تدور 

ة الرئي�ضّية. حول الق�ضّ
اأما الكلي�ضيه يف مو�ضوع اخلدم، فهو اأّن م�ضاهدهم بالكامل 
ت�ض��ّور يف املطب��خ، بزّيه��م املوّح��د، يف ا�ضتن�ض��اخ ح��ريف 

للمو�ضة املك�ضيكية التي كانت �ضائدة يف الت�ضعينيات.
دراما تاريخّية مبظهر معا�رص

الدراما التاريخية ل عالقة لها بالتاريخ. ل يحتاج الأمر اإىل 
اأك��ر من جم��ّرد بحث معّمق، اإل اأّن �ضّن��اع هذه النوعية من 
الدرام��ا يلجاأون اإىل اخليار ال�ضهل، يراهنون على اأّن جمهور 
الألفّي��ة اجلديدة ل يفقه��ون يف اأزياء ومنط حي��اة اأجدادهم 
�ضيئ��ًا، لذا من الطبيعي اأن ت�ضاهد ممثلة مبالب�س ع�رصية يف 
م�ضل�ضل يحكي تاريخ لبنان اأثناء احلرب العاملية الأوىل قبل 

قرن كامل.
ورغ��م النتقادات، ل يكّلف املنتجون اأنف�ضهم عناء اللتفات 
اإىل هذه النقطة اجلوهرية التي ت�ضّيع جهد فريق عمل كامل، 
فتوف��ر مالب�س للممثلني يف امل�ضل�ض��الت التاريخية يتطّلب 
ميزاني��ة �ضخم��ة، وعلي��ه يلجاأ املنت��ج اإىل اخلي��ار الأ�ضهل، 
فتك��ون النتيج��ة اأحداثًا قدمي��ة ترتدي ثوبًا جدي��داً، ثوبًا ل 
يلي��ق بها ما ي�ضع العمل يف ورطة في�ضبح يف الغالب ماّدة 

للتنّدر.
تفا�ضي��ل تهملها الدرام��ا اللبنانية و�ضيط��ان الدراما يكمن 
يف التفا�ضي��ل، حني ت�ضيع العفوية وي�ضبح ما يعر�س على 

ال�ضا�ضة هجينًا، ل ي�ضبه حتى نف�ضه.
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