
انضمام الرباعي إلى موازين

بطمة يثير ضجة على التواصل

عز ينتهي من تصوير رومانيا 

الجسمي يطرح جديده 

ت�ضت�ضي��ف من�ض��ة النه�ضة �ضم��ن فعاليات ال��دورة 17 
م��ن مهرج��ان موازي��ن كال من الفن��ان التون�ض��ي �ضابر 
الرباع��ي، والفنان��ة الإماراتي��ة اأحالم.واأو�ض��ح البي��ان 
ال�ضادر عن جمعية مغرب الثقافات املنظمة للمهرجان، 
اأن النج��م التون�ضي �ضيحي��ي �ضهرته يوم 27 يونيو.بينما 
�ضي�ضه��د احلف��ل اخلتام��ي مبن�ض��ة النه�ض��ة حف��ل "ديفا 
اخلليج" اأحالم يوم ال�ضبت 30 يونيو.يذكر اأن املهرجان، 
�ضيخ�ض���ص خ��الل دورت��ه 17 برجمة متف��ردة، مع اأكرب 
الأ�ضم��اء يف �ضم��اء املو�ضيقى العربية: الفنان��ة الأيقونة 
ماجدة الرومي، اإىل جانب اأكرب جنوم املو�ضيقى العاملية 
والعربي��ة من قبيل الفنان كاظ��م ال�ضاهر، واأي�ضا، اأف�ضل 

املواهب من �ضاحة الغناء املغربية.

حتر�ص الفنانة املغربية دنيا بطمة على م�ضاركة 
الفيدي��و  ومقاط��ع  ال�ض��ور  باأح��دث  جمهوره��ا 
لطفلته��ا غزل من خ��الل �ضفحة خا�ض��ة با�ضمها 

على تطبيق "ان�ضتغرام".
و�ضارك��ت مرخراً مقطع فيديو طريف للطفلة وهي 
مت�ضي بعربة خم�ض�ضة لالأطفال، يف بداية م�ضيها، 
بطريق��ة طريفة ومليئة باحلرك��ة، وبدت يف غاية 

ال�ضعادة وهي تلعب مع �ضقيقها الذي يكربها.
وظه��ر الطف��الن يف غاية الن�ضج��ام، و�ضقيق حال 
ال��رك يالعب �ضقيقته ال�ضغرى ويداعبها لت�ضحك 
باأعلى �ضوت بعفوية وبراءة، لقت اعجاب اللف 

من متابعي وجمهور بطمة.

 اإنتهى الفنان اأحمد عز من ت�ضوير امل�ضاهد اخلارجية 
بدول��ة روماني��ا مل�ضل�ضله اجلديد "اب��و عمر امل�رصي" 
املق��رر عر�ضه يف �ضه��ر رم�ضان املقب��ل. حيث ا�ضتمر 
العم��ل هن��اك ملدة اأ�ضب��وع تقريب��ًا �ضمن اإجن��از عدد 
م��ن امل�ضاهد املهم��ة يف امل�ضل�ض��ل. وف��ور عودته من 
رومانيا ح�ضل فريق العمل على اإجازة ليوٍم واحد قبل 
اأن ي�ضتاأنف��وا الت�ضوير يف عدد من الديكورات الداخلية 
حت��ت اإدارة املخرج اأحم��د خالد مو�ضى الذي يرغب يف 
الإنته��اء من العمل يف اأق��رب وقت ممكن. خا�ضة واأنه 
�ضي�ضتم��ر حتى منت�ضف �ضه��ر رم�ضان على اأقل تقدير. 
علم��ًا اأنه��م �ضي�ضاف��رون اإىل الفي��وم خ��الل الأ�ضب��وع 
اجل��اري لإجناز عدد اآخر م��ن امل�ضاهد اخلارجية التي 

يجب اأن تنتهي قبل بداية �ضهر رم�ضان،

طرح الفنان ح�ضني اجل�ضمي اأغنيته اجلديدة "مداعب 
الري��ح" عل��ى يوتيوب. الأغني��ة من اأ�ضع��ار مانع بن 
�ضعي��د العتيبة، واأحل��ان احل�ّضا���ص، واإيقاعات �ضمري 
القط��ان. وكان اأخ��ر اأعم��ال اجل�ضم��ي اأغني��ة وطنية 
اأهداها مل�رص بعنوان "م�ضا اخلري"، وهي من كلمات 
اأمين بهجت قمر، واأحلان حممد يحيى، وتوزيع توما، 
و�ضارك��ه فيها جمموعة من النج��وم امل�رصيني، من 
بينه��م: اأ�رصف زكي، وروجين��ا، ومها اأحمد، وجمدي 
كام��ل، وراني��ا يو�ض��ف، وم��ي �ضلي��م، واإمي��ي �ضامل، 
وهاين رم��زي، وغريهم. ي�ض��ار اإىل اأّن الفنان ح�ضني 
اجل�ضم��ي �ضارك يف منتدى الإعالم العربي الذي اأقيم 
قبل اأيام عدة، والتقى هناك الفنانة جنوى كرم التي 

وعدها بالتعاون معها باأغنية جديدة من اأحلانه.

املدونة الكويتية نهى نبيل اختارت جمب�سوت جينز ب�سيط الت�سميم، يف اإحدى جل�سات الت�سوير التي خ�سغت لها، ون�سقت معه حذاًء بالكعب العايل، مع حقيبة يد 
�سغرية احلجم من لوي فيتون.

بغداد
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تساؤالت شعبية 
بدون استفهام 

وسام سعد بدر 

الفتات 
انتخابية

 انطلقت احلملة الدعائية لالنتخابات الت�رصيعية  بجدل 
وا�ض��ع على مواق��ع التوا�ض��ل الجتماعي ب�ض��اأن �ضور 
ال�ضه��داء  الت��ي اأزيلت من ال�ضوارع لتح��ل مكانها �ضور 
املر�ضح��ني ، وبع��د ان امتل��ت  �ض��وارع بغ��داد بالفتات 
املر�ضح��ني من��ذ اليوم الول م��ن انط��الق احلملة التي 
حول��ت �ضوارع وج��دران العا�ضم��ة يف غ�ضون �ضاعات 
قليل��ة اىل �ضاحة من الألوان والأرق��ام  مما دفع �ضكان 
بع���ص مناط��ق العا�ضم��ة اىل  متزي��ق الالفت��ات بع��د 
�ضاع��ات م��ن و�ضعها يف ال�ضوارع، فيم��ا �ضخر  البع�ص  

الخر من ال�ضعارات املو�ضوعة على تلك الالفتات.
  وبالرغ��م من وجود قانون ينظ��م الدعاية النتخابية  
وين�ص عل��ى ان الدعاية  حرة، وح��ق مكفول للمر�ضح ، 
وانه��ا تعف��ى من اأي ر�ض��وم ، ومتنع ا�ضتعم��ال الدعاية 
يف مراك��ز وحمط��ات القراع،  ووج��وب ازالة الدعاية 
النتخابي��ة ومن��ع الدعاي��ة يف البني��ة الت��ي ت�ضغلها 
ال��وزارات ودوائ��ر الدول��ة واماك��ن العب��ادة والرم��وز 
الدينية،  ويحظر ا�ضتعمال �ضعار الدولة يف الجتماعات 
والن���رصات النتخابي��ة ويف الكتاب��ات والر�ض��وم التي 
ت�ضتخ��دم يف احلمل��ة النتخابي��ة ، وليج��وز ملوظف��ي 
الدولة و ال�ضلطات املحلي��ة ا�ضتعمال نفوذهم الوظيفي 
او موارد الدولة او و�ضائلها او اجهزتها ل�ضالح انف�ضهم 
او اي مر�ض��ح مب��ا يف ذلك الجهزة المني��ة والع�ضكرية 
بالدعاي��ة النتخابية او التاأثري على الناخبني، ويحظر 
ال�ضغ��ط والك��راه او من��ح مكا�ض��ب مادي��ة او معنوية 
او الوع��د به��ا بق�ضد التاأث��ري على النتائ��ج النتخابية 
ويحظ��ر النف��اق عل��ى الدعاي��ة النتخابية م��ن املال 
العام او من موازنة ال��وزارات او اموال الوقف او اموال 
الدع��م اخلارج��ي ، ول يج��وزلي مر�ض��ح ان يقوم يوم 
الت�ضويت بتوزيع برام��ج عمل او من�ضورات او بطاقات 
او غريها من الوثائق بنف�ضه او غريه ول يجوز للعاملني 
يف دوائر الدول��ة او ال�ضلطات املحلية القيام بذلك ، ول 
يجوز و�ضع اعالنات او توزيع برامج عمل او من�ضورات 

او بطاقات با�ضم مر�ضح غري م�ضجل.
ال ان املواط��ن العراق��ي �ضاه��د خالف ذل��ك متاما يف 
الي��وم الول للحمل��ة النتخابية ومن حق��ه ان يت�ضاءل 
ه��ل ان �ض��كل الالفت��ات النتخابي��ة منا�ض��ب للمظه��ر 

العا�ضمة بغداد .
وه��ل م��ا ن��راه م��ن لفت��ات وبو�ض��رات الت��ي ن�رصها 
املر�ضحون على جدران املدار�ص واجلامعات وامل�ضاجد 
واحل�ضينيات ودور العب��ادة ودوائر الدولة، وحتى على 
من��ازل �ضكنية وحم��ال جتارية تع��ود اإىل مواطنني هو 

امر قانوين �ضمن فقرات قانون النتخابات .
وه��ل ان مفو�ضي��ة النتخابات ق��ادرة اليوم فعال على 
ا�ضتقب��ال ال�ض��كاوى م��ن اأي جه��ة كانت �ض��واء، اأكانت 
دائرة حكومية اأم من قبل الأهايل ملحا�ضبة املخالفني 

الذين جتاوزوا القانون وحقوق املواطن.
وهل امانة بغداد قادرة اليوم على مقا�ضاة املخالفني 
م��ن املر�ضحني لالنتخابات، واإزال��ة لفتاتهم الدعائية 

من ال�ضوارع.
وهل اأفقدت املخالفات القانونية التي بداأها املر�ضحون 
يف اأول ي��وم حلملتهم، الم��ل لدى العراقيني  باأن ي�ضل 

اإىل الربملان اأ�ضخا�ص ذوو كفاءة ومهنية. 
وه��ل �ضخري��ة النا���ص الي��وم م��ن �ضع��ارات الالفت��ات 
النتخابية هو دليل وا�ضح على رف�ص ال�ضعب للحكومة 
الفا�ضدة التي ي�ضيطر عليها حيتان من الفا�ضدين ابتلعوا 

خريات البالد واأ�ضاعوا �ضعبه.
وهل فعال ان امل�ضتفيد الوحيد من احلمالت الدعاية هم 
ا�ضحاب املطابع وور�ضات احلدادة كما يقول البع�ص .

وه��ل �ضتك��ون ادوات ال�ضتفهام  ما – م��اذا – ملاذا – 
م��ن – مت��ى – اين – ك��م – كيف – ه��ل – كفيلة لكي 

معتصم النهار غاضب

األسرة تبعد هند صبرى عن دراما رمضان المقبل

 لهذه األسباب إعتذرت 
للزعيم

 ن���رصت ال�رصكة املنتج��ة مل�ضل�ضل "فر�ضة اأخ��رية " الربومو الرويجي 
الأويل للم�ضل�ض��ل وه��و م��ن اإخ��راج فهد م��ريي وبطولة ع��دد كبري من 
النجوم وهم حممد الأحمد ومعت�ضم النهار و دارين حمزة و جيني ا�ضرب 
و يزن ال�ضيد و دانة جرب و اأماين احلكيم و عبري �ضم�ص الدين و بيار داغر 
و فادي��ة خط��اب و اآخرين . جمهور و " فان��ز " الفنان ال�ضوري معت�ضم 
النه��ار �ضب غ�ضبه على الربومو و انتقدوه ب�ضدة كون معت�ضم ل يظهر 
في��ه �ض��وى بلقطات قليل��ة ج��داً مقارنة بباقي جن��وم العم��ل وت�ضاءل 
اجلمه��ور عن ال�ضب��ب وراء ذلك . م��ن جهته علمت م�ض��ادر ان الربومو 
ال��ذي مت ن�رصه هو من احللق��ات الع�رصة الأوىل فق��ط التي مت جتهيزها 
للعر���ص و لي�ص من كام��ل امل�ضل�ضل حيث ان الربومو النهائي مل ي�ضدر 
بع��د وهو ما اكده معت�ض��م يف حديث مبديًا ر�ضاه عن الربومو الأويل . 
و" فر�ض��ة اأخ��رية " م�ضل�ضل من �ضتني حلق��ة �ضيعر�ص اجلزء الأول منه 

يف �ضهر رم�ضان املبارك املقبل

قالت الفنانة ليلى علوي اأنها تدر�ص يف الوقت احلايل تقدمي م�رصوع 
درام��ي جدي��د للعر�ص خارج رم�ض��ان، لفت��ة اإىل اأن العر�ص طوال 
ال�ضن��ة ظاه��رة ايجابية لن تردد يف خو�ضها خا�ض��ة اإذ كان العمل 
مكت��وب ب�ضكل جيد على امل�ضتوى الفني. واأ�ضافت الفنانة امل�رصية، 
ان "م��ا تردد عن رف�ضها العمل مع الفنان عادل اإمام لي�ص �ضحيحًا 
عل��ى الإط��الق، م�ض��رية اإىل اأنها مل جت��د نف�ضه��ا يف ال�ضخ�ضية التي 
ر�ضح��ت له��ا مب�ضل�ضله اجلديد "ع��وامل خفية" على الرغ��م من كتابته 
ب�ض��كل جي��د للغاي��ة، وخمتل��ف عل��ى امل�ضت��وى الفن��ي، ف�ض��اًل ع��ن 
�ضي��ق الوقت املتبقي عل��ى �ضهر رم�ضان وقت عر���ص العمل عليها. 
واأو�ضح��ت اأن اإعتذاره��ا ارتبط بع��دم اجنذابها لل��دور ب�ضكل رئي�ضي 
خا�ض��ة واأن العم��ل مل يك��ن ق��د مت الإنتهاء من كتابت��ه ب�ضكل كامل 
خالل تلك الفرة متمنية التوفيق للفنان الكبرييف م�رصوعه الدرامي 

الذي اأكدت اأنه �ضيكون من الأعمال املهمة يف �ضهر رم�ضان.

ل ت��زال الفاتن��ة اجلزائري��ة، �ضوفي��ا بوتلة، حت�ض��د العديد 
م��ن النجاحات داخ��ل هوليوود، عا�ضم��ة ال�ضينما العاملية. 
فبع��د جناح فيلمه��ا "املومياء" اأمام املمث��ل توم كروز، ها 
ه��ي ت�ضتعد للظهور يف عدد اآخر من الأفالم اجلديدة املهمة، 
ومنه��ا "فن��دق ارمتي���ص"، م��ع ج��ودي فو�ض��ر، وزاكاري 
كوينت��ي، وكذل��ك فيل��م "فاهرنهاي��ت 450" اأم��ام النج��م 
ماي��كل غ��وردن. ول يقت�رص التواج��د العرب��ي يف هوليوود 
عل��ى �ضوفيا بوتلة �ضاحب��ة ال� 35 �ضنة فقط، بل هناك عدد 

م��ن الفنانني العرب الذين تركوا ب�ضمات بارزة يف عا�ضمة 
ال�ضينم��ا العاملي��ة، ول يزال��ون مطلوب��ني م��ن املخرج��ني 

واملنتجني، لأداء اأدوار رفقة النجوم العامليني.
عمرو واكد

وم��ن اأب��رز الوجوه ذات الأ�ض��ول العربية، الت��ي اأطلت علينا 
م��ن هولي��وود، املمثل امل���رصي عمرو واك��د، الذي جنح يف 
دخ��ول ال�ضينم��ا الأمريكي��ة م��ن اأو�ض��ع اأبوابه��ا، من خالل 
فيل��م "�رصيان��ا" م��ع املمثل ج��ورج كلوين، قب��ل عودته يف 
الع��ام 2012 م��ن خالل فيل��م "�ضمك ال�ضلم��ون يف اليمن"، 
والذي ج�ضد فيه واك��د دور �ضيخ ميني ُيدعى "حممد"، مغرم 

باأكل �ضمك ال�ضلمون، م��ا يدفعه اإىل طلب امل�ضاعدة من عامل 
بريطاين، لنقل هذا النوع اإىل �ضحراء اليمن.

ولق��ى فيل��م "لو�ض��ي" لواك��د، تفاع��اًل كب��رًيا م��ن اجلمهور، 
ل�ضيم��ا اأن بطلت��ه كان��ت �ضكاري��ت جوهان�ض��ن، يف الع��ام 
2014، ما جعل واكد اأ�ضهر الوجوه امل�رصية بهوليوود يف 

الوقت الراهن.
 �ضعيد التغماوي

املمثل املغربي �ضعيد التغماوي واحد من اأهم النجوم العرب 
الذي��ن اقتحموا ال�ضينما الأمريكية، رغم اأن بداياته كانت يف 

ال�ضينما الفرن�ضية.
وجنح التغم��اوي يف خطف الأنظار من خالل فيلم "جي اإي 
ج��و"، الذي عر�ص يف العام 2009، ولعب فيه دور قر�ضان 
معلوماتي اأنقذ الع��امل من هجمات خارجية، كما �ضارك يف 
ال�ضل�ض��ة الأمريكية ال�ضه��رية "لو�ضت" خ��الل مو�ضم عر�ضها 

اخلام�ص.
غ�ضان م�ضعود

ول ميك��ن امل��رور بالئح��ة الفنان��ني الع��رب الذي��ن �ضاروا 
جنوًم��ا يف هوليوود، دون الوقوف اأمام ا�ضم املمثل ال�ضوري 
غ�ض��ان م�ضعود، ال��ذي اأدى دور البطول��ة يف فيلم "اخلروج.. 
اآله��ة ومل��وك"، كذل��ك دوره يف فيلم "مملك��ة ال�ضماء"، الذي 
تقم���ص في��ه دور القائد العرب��ي التاريخ��ي ال�ضهري، �ضالح 

الدين الأيوبي.
عمر ال�رصيف

اأما بخ�ضو�ص اأوائل النجوم العرب الذين اأثبتوا مكانتهم يف 
هوليوود، فيعترب امل�رصي عم��ر ال�رصيف يف الطليعة، وذلك 
من خ��الل جت�ضيده لعدد م��ن ال�ضخ�ضيات املهم��ة يف اأفالم 
"دكتور جيفاجو"، و"لوران�ص العرب"، و"املحارب الثالث".
ومل يقت���رص اإجن��از الراحل عمر ال�رصيف عل��ى امل�ضاركة يف 
اأف��الم هوليوود، بل حاز عل��ى جمموعة من اجلوائز الكربى، 
ثالث��ة منها خا�ضة ب�"الغولدن غلوب"، و"�ضيزار" الفرن�ضية، 
كما ر�ضح لالأو�ضكار يف العام 1963، عن دوره يف "لوران�ص 

العرب". 

الفنان��ة  اأرجع��ت  متابع��ة:   - اجلورن��ال 
التون�ضي��ة هند �ضربى ال�ضب��ب فى غيابها 
ع��ن دراما رم�ضان املقبل اإىل رغبتها فى 
التفرغ لأ�رصتها، م�ضرية اإىل اأنها بداأت من 
الآن التح�ض��ري مل�ضل�ضل جدي��د يعر�ص فى 

رم�ض��ان 2019. وقال��ت هن��د �ض��ربى، 
ف��ى ت�رصي��ح �ضحف��ى ام�ص ال�ضب��ت، اإن 
غيابها ع��ن مو�ضم هذا الع��ام يعود اإىل 
اأنه��ا ل تف�ضل تق��دمي م�ضل�ض��ل كل عام 
فى رم�ضان، خا�ضة اأنها قدمت املو�ضم 
املا�ضى م�ضل�ضل "ح��الوة الدنيا" الذي 
حقق جناحا كب��ريا . واأ�ضارت اإىل اأنها 

دائما بعد تقدميها لأى م�ضل�ضل فى رم�ضان حتب اأن 
تتفرغ فى العام التاىل لبناتها واأ�رصتها واجللو�ص 
ف��ى املنزل من اأجل تعوي���ص غيابها عنهم وهذه 
عادة لديها. ولفت��ت اإىل اأنها �ضتكون فى رم�ضان 
ه��ذا العام م�ضاهدة كباق��ى امل�ضاهدين لأن تقدمي 
م�ضل�ض��ل ف��ى رم�ضان ه��و بح��د ذاته عم��ال �ضاقا، 
وه��ى مل تتع��ود اأن تق��دم عمل��ني متتالي��ني ف��ى 
رم�ض��ان. وكانت هند �ضربى ج�ض��دت فى اأحداث 
م�ضل�ضل "ح��الوة الدنيا"، الذى عر�ص فى رم�ضان 
املا�ض��ى، دور مري�ضة م�ضابة بال�رصطان، ولقى 
العم��ل اأ�ض��داء اإيجابي��ة وحق��ق ن�ضب��ة م�ضاه��دة 

عالية جدا.

بين عمر الشريف و صوفيا بوتلة...  بصمات عربية في هوليوود جمهور ليلى 
علوي

االن ، وملتابعة اخر امل�س����تجدات التي تظهر على ال�س����احة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

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

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

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان 
احجز اعالنك االن
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم PDF  بصورة دائمة

يعرض  االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

006947827824131

006947827824135

بغداد- متابعة


