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إلى القراء الكرام
ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية والفنية عن
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �صورة الكود
اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج (.. )qr cod
متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ...

ALJOURNAL

بغداد

32 21

الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

بلقيس تضع مولدها "تركي "

بشرى تكشف سبب خلع النجوم
ألحذيتهم في "كان"

ك�شف��ت الفنان��ة ب�رشى ع��ن �سبب خلع جن��وم مهرجان
"كان" ال�سينمائ��ي الدويل �أحذيته��م ،خالل ح�ضورهم
�إح��دى حفالته ،ع�بر ح�سابها عل��ى �إن�ستغ��رام ون�رشت
ب��شرى �صورة تر�صد عدداً كبرياً م��ن الأحذية املرتوكة
يف �أح��د الأماك��ن ،الأمر الذي اعتربته مظه��راً للتح�رض
حي��ث علقت عليها قائلة " :يف حف��ل ا�ستقبال مهرجان
اجلون��ة ،املنظم عل��ى هام�ش مهرج��ان "كان" ،هذا ما
يفعل��ه املتح�رضون للحف��اظ على ممتل��كات الآخرين،
خا�ص��ة ل��و كان احلف��ل مقام على مرك��ب وتابعت يف
تعليقه��ا" :ال�ساي���س م�ش ب�س للعربي��ات لأن احلذاء �أول
مركبة عرفها التاريخ" ،ودعت احلا�رضين للإ�شارة �إىل
احلذاء اخلا�ص بكل منهم يف ال�صورة

مصطفى شعبان يطرح اغنية
مسلسله "أيوب"

اجلورن��ال  -متابعة بعد الإف�صاح ع��ن الأعمال الرم�ضانية
له��ذا الع��ام ٬الحظنا ظه��ور عدد م��ن املمث�لات باحلجاب،
منهن
وذل��ك بح�سب ما تتطلب ال�شخ�صية الت��ي جت�سدها كل ّ
يف م�سل�سله��ا .والالف��ت �أن بع�ض ه���ؤالء النجمات �سيظهرن
للم��رة الأوىل باحلجاب� .صبا مب��ارك تخو�ض املمثلة �صبا
مبارك ال�سب��اق الرم�ضاين يف امل�سل�س��ل ال�صعيدي “طايع”
�إىل جان��ب املمث��ل عمرو يو�س��ف يف ثاين جترب��ة لهما مع ًا
عل��ى ال�شا�ش��ة ال�صغ�يرة .وظهرت �صب��ا يف �ص��ور امل�سل�سل
م��رة ٬حيث �ستج�س��د �شخ�صية الفتاة
مرتدي�� ًة احلجاب لأول ّ
“مهجة” .مي عز الدين تطل الفنانة مي عزالدين
ال�صعيدي��ة ُ
عل��ى جمهورها هذا العام يف م�سل�س��ل “ر�سايل” يف �إطاللة
جدي��دة ودور جدي��د ٬حي��ث �ستظه��ر يف �أح��داث امل�سل�س��ل
باحلج��اب للمرة الأوىل .و�سي�شارك م��ي يف بطولة امل�سل�سل
النج��م خالد �سليم ٬ونخبة م��ن املمثلني .عبلة كامل املمثلة
عبل��ة كامل �سرتت��دي �أي�ض ًا احلجاب يف اجل��زء اخلام�س من
م�سل�س��ل “�سل�س��ال الدم” الذي حقق جناح�� ًا باهراً يف جزئه
الرابع .والعمل من بطولة عبلة كامل وريا�ض اخلويل ،وراندا
البحريي و�أمرية هاين وغريهم.
ران��دا البحريي:ن�رشت الفنانة ران��دا البحريي عرب �صفحتها
عل��ى “ان�ستقرام” �ص��ورة جتمعها باملمثل��ة عبلة كامل من
كوالي�س ت�صوير م�سل�س��ل “�سل�سال الدم” يف جزئه اخلام�س.
وظهرت راندا مرتدية احلج��اب بح�سب ما يتطلب دورها يف
العمل.
عائ�شة ب��ن �أحمد:ت�شارك الفنانة التون�سي��ة عائ�شة بن �أحمد
يف م�سل�س��ل “ن��سر ال�صعي��د” �أم��ام املمثل حمم��د رم�ضان،
وتق��دم خالل��ه دورة فتاة �صعيدي��ة  .و�ستظه��ر عائ�شة �أمام
جمهورها مرتدي ًة احلجاب لأول مرة.
هنا الزاهد
جت�س��د املمثل��ة هنا الزاه��د يف م�سل�س��ل “�أي��وب” دور فتاة
حمجب��ة ب�سيطة تدعى “�أ�سماء” وجتمعها �صلة قرابة ببطل
العمل م�صطفى �شعبان الذي يج�سد �شخ�صية “�أيوب”.

ط��رح الفن��ان امل��صري م�صطفي �شعب��ان الأغنية
الدعائي��ة للم�سل�سله اجلديد "�أي��وب" ،عرب �صفحته
الر�سمي��ة مبوقع في�س بوك �أغني��ة "وبيننا الأيام"
غناء املط��رب ال�شاب عبده �سليم ،من كلمات عماد
�س��امل ،و�أحل��ان وتوزي��ع �إ�س�لام �ص�بري ويج�س��د
م�صطفى �شعبان يف امل�سل�سل �شخ�صية موظف يف
�أح��د البن��وك ،ويتعر�ض لظلم كب�ير وي�سجن ب�سبب
ورط��ة يف العمل ،وبع��د خروجه من ال�سجن يخطط
لالنتق��ام ليتح��ول �إىل جم��رم وي�ش��ارك م�صطفى
�شعب��ان بطول��ة امل�سل�س��ل كل من �أي�تن عامر ،هنا
الزاهد� ،سلوى عثمان ،ومريهان ح�سني ،وامل�سل�سل
م��ن ت�أليف حممد �سيد ب�ش�ير ،و�إنتاج تامر مر�سي،
و�إخراج �أحمد �صالح

المخرج المنفذ
لـ"طايع"

تلق��ى الفن��ان امل��صري عم��رو يو�س��ف و�صن��اع م�سل�سل��ه اجلدي��د
"طاي��ع" �صدم��ة كب�يرة �صباح الي��وم بوفاة روب�ير طلعت املخرج
املنف��ذ للم�سل�سل ب�شكل مفاج��ئ و�أعلنت ال�صفح��ة الر�سمية اخلا�صة
بامل�سل�سل عن وفاة املخرج املنفذ للعمل نتيجة �إ�صابته ب�أزمة قلبية
مفاجئ��ة ت�سببت يف وفاته على الفور �أثن��اء تواجده مبطار تركيا يف
رحل��ة عودته مل�رص بعد انتهائه من ت�صوير عدد من م�شاهد امل�سل�سل
بجورجي��ا وف��ور الإعالن عن ه��ذا اخلرب احلزين �أ�صي��ب جميع جنوم
وفري��ق عمل امل�سل�سل ب�صدمة كبرية ب�سبب ما حدث ،وهو ما �سي�ؤدي
�إيل توق��ف امل�سل�سل لعدة �أيام حلني الع��ودة ال�ستئناف الت�صوير مرة
�أخ��رى ومن جانبه �أكد عم��رو �سالمة خمرج العمل عن توا�صله �أخرياً
م��ع ال�سف��ارة امل�رصية برتكيا من �أجل نقل اجلثم��ان فوراً �إيل م�رص،
حي��ث كتب عرب ح�ساب��ه بـ"في�س بوك" �":شك ًرا جلمي��ع امل�ساعدات مت
التوا�صل مع �سفارة م�رص يف تركيا لت�سهيل كل الإجراءات،

الكاميرات

تالحق حال الترك
في االمتحان

مل ت�سل��م النجم��ة البحريني��ة ال�شاب��ة ح�لا الرتك من عي���ش حياتها
الطبيعية ومبفردها يف �أجواء االختبارات املدر�سية التي ت�ستعد لها
ه��ذه الأي��ام �إذ الحقتها كامريات الت�صوي��ر والتقطت لها العديد من
ال�صور خالل تقدميها لالختبارات اخلا�صة بنهاية الف�صل الدرا�سي
وتداول ن�شطاء مواقع التوا�صل االجتماعي �صوراً للنجمة البحرينية
حال ال�ترك من داخل قاعات االختبار وه��ي على طبيعتها منهمكة
يف ت�أدية االختبارات وقد بدت عالية الرتكيز يف حل االختبار الذي
بني يديها وهو ما لفت انتباه متابعيها �أنها م�صممة على االهتمام
بالدرا�س��ة بالرغم م��ن متابعتها مل�شوارها الفني حال الرتك اهتمت
بدرا�سته��ا �أك�ثر بع��د �أن انتقل��ت للعي���ش م��ع والدته��ا فان�شغاله��ا
مب�شواره��ا الفن��ي كان �أك�ثر ح�ين تواج��دت يف من��زل والدها على
�صعي��د الفن �أطلقت منذ فرتة حال الرتك �أغني��ة جديدة كذلك اهتمت
ب�إ�صدار جمموعة من املكياجات با�سمها حلبها ال�شديد للمكياج.

دموع تحسين تفوز بلقب ذا فويس ً
ف��ازت املت�سابق��ة العراقية دموع حت�س�ين بلقب "�أحلى
�ص��وت" م��ن "ذا فوي���س"  ،The Voiceبع��د مناف�سة
�شهدته��ا احللق��ة الأخ�يرة م��ن الربنام��ج ب�ين الأربع��ة
مت�سابقني
وح�صل��ت دم��وع حت�سني من فريق الفنان��ة �أحالم يف ذا
فوي�س عل��ى �أعلى ن�سبة ت�صويت ،لتفوز وعن جدارة على
مناف�سيه��ا املت�سابق الكويتي يو�سف ال�سلطان واملغربي
ع�صام �رسحان والتون�سية هالة املالكي
وا�شتعل برنامج ذا فوي�س فور �إعالن النتيجة بفوز دموع
حت�س�ين يف املو�سم الراب��ع منه ،حيث �صع��دت مدربتها
�أح�لام عل��ى امل��سرح لتعانقه��ا بق��وة بع��د اكت�ساحه��ا
الأ�ص��وات وو�س��ط ��صراخ احل�ض��ور يف اال�ستودي��و� ،إال
�أن النجم��ة اخلليجي��ة مل تتمالك نف�سه��ا وبكت من فرط

"العمارة واألسطورة والروحانيات" ..قصة كل حجر مزج بدم بشر
الجورنال – متابعة

عا�ش املهند�س والأكادميي والفنان العراقي ،د.طه الدوري،
حكاي��ة �شغف وبحث ا�ستم��رت لأكرث من ع�رش �سنوات ،كان
فيه��ا ينقب عن ما خلّف��ه كاتب اعترب قام ًة عالي ًة يف تطور
العم��ارة الإجنليزية من خ�لال نظرية العم��ارة و�أفكارها،
�أك�ثر مم��ا كان م��ن خالل البن��اء ،ت��ارك ًا كتاب�� ًا عا�ش يف
الذاك��رة �أكرث مما توقع هو له ،كت��اب "العمارة والأ�سطورة
والروحانيات" مل�ؤلفه "ولي��م ليثابي" ،والذي يعد من �أحد
�أبرز �إ�صدارات م�رشوع "كلمة".
ويف روايت��ه لرحل��ة البح��ث عن الكت��اب ،يقول ال��دوري":
..طامل��ا بحثت عن ن�سخة من كت��اب" ليثابي" يف مكتبات
انفتاح
بن�سلفاني��ا ونيوي��ورك ووا�شنط��ن ،وق��د �سبق ذل��ك
َ
البحث
كان
دروبِن��ا على طري��ق املعلومات ال�رسيع ،ح�ين
ُ
الزال رهن ًا بالرفوف املكتظة ،و�أتربة الزمن ،والفكر العبِقِ
بعب�ير الورق امل�صفر ،ووجدت وقته��ا �أن الن�سخة الوحيدة

من هذا الكتاب مفقودة ،فتملكتني احل�رسة وعاد ال�شوق يف
نف�س��ي لقراءة كت��اب ت�سابق الكل القتنا�ص��ه و اقتنائه يف
�أنانية �أباحها تفر ُد م�ضمون الكتاب و متيزه ،وتبعرث بحثي
بني الن�سيان و احلنني حتى علمت ب�إعادة طباعته ووجوده
يف احليز العام" .وي�ضيف الدوري" :ما �إن وقعت عليه يدي
حت��ى دخلت عوامل �أرى �أين للي��وم مل �أمل مبعظمها ،ومن ثم
تقدم��ت بالكت��اب مل��شروع " كلمة" يف نوع م��ن املبادرة
و�أي�ض�� ًا لإعجاب��ي به��ذا امل��شروع لريادت��ه يف اختيار ما
ينا�س��ب الق��ارئ العربي املعا��صر ،وجاء قب��ول اقرتاحي
له��ذا الكتاب توكيداً لإمياين مب��شروع "كلمة" (حيث ُترجم
العمل) و�أهمية هذا الكتاب ،واقتناعي مبقومات الريادة يف
�إحي��اء وحتديث الرتجمة يف الفكر العربي املعا�رص ،وحني
�رشعت يف ترجمة الكتاب كن��ت مدفوع ًا برغبتي اخلال�صة
لإتاحت��ه لغريي ممن قد يهت��م �أو يتفاج�أ به ،ليدخل غريي
عوامل هذا الكتاب الذي مل يكن متاح ًا يل فيما م�ضى".
وي�ش�ير ال��دوري �إىل اختي��ار اله��رم كلوح��ة الغ�لاف التي

ال�سع��ادة بف��وز م�شرتك��ة فريقه��ا باللقبوكان��ت حتظى
دم��وع حت�سني بدعم قوي من حمبي الفنانة �أحالم ،التي
قادت حملة قوية من �أجل الت�صويت لها وح�صولها على
لقب املو�سم الرابع من برنامج ذا فوي�س
وكان��ت هن��اك تقاري��ر �صحفية �أملح��ت ب���أن اللقب يف
املو�س��م الرابع م��ن ذا فوي�س من املحتم��ل �أن يكون من
ن�صيب اخلليج ،خا�صة بع��د �أن ت�أهال املت�سابقني دموع
من الع��راق ويو�س��ف ال�سلطان م��ن الكوي��ت للنهائيات،
لت�ص��دق ه��ذه التقاري��ر وتت��وج بن��ت الع��راق باللق��ب.
و�شه��د احللق��ة الأخ�يرة م��ن ذا فوي���س مناف�س��ة ناري��ة
ب�ين املت�سابقني الأربع��ة ،حيث كان��وا يتمتعون جميع ًا
بال�ص��وت الرائ��ع مما جع��ل م�س�أل��ة التنب�ؤ بالفائ��ز �أمر
�صعب

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم  PDFبصورة دائمة
يعرض االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ق�ض��ت حمكمة يف باري���س �أن بو�سع املخ��رج تريي جيليام
عر�ض فيلم��ه "ذا مان هو كيلد دون كيخوته" ،يف مهرجان
كان ال�سينمائي لتزيل �آخر عقبة يف معركة خا�ضها جيليام
ملدة ع�رشين عام ًا لتحويل هذه الق�صة �إىل عمل �سينمائي
ورحب املعجبون بالأنباء باعتبارها م�ؤ�رشاً على �أن "لعنة
دون كيخوت��ه" انته��ت �أخرياً بعد �أن ا�ضط��ر جيليام للتوقف
ع��ن ت�صوير ن�سخ��ة �سابقة من الفيلم م��ن بطولة جوين ديب
وفاني�س��ا بارادي يف عام  2000ب�سبب �سيول �أغرقت موقع
الت�صوي��ر وم�شاكل يف التمويل و�أعاد جيليام ت�صوير الفيلم
هذه املرة من بطولة جوناثان براي�س و�آدم درايفر .واختاره
مهرج��ان كان ليكون الفيل��م اخلتامي لدورت��ه احلالية يوم
 19ماي��و (�أيار) ،لكن دع��وى ق�ضائية رفعت يف اللحظات
الأخرية من منتج �سابق يقول �إنه ميلك حقوق الفيلم �أحاطت
م�ص�ير عر���ض الفيل��م بالغمو���ض حتى �صدر احلك��م ومما
ر�سخ فكرة اللعنة ،ذك��رت �صحيفة جارديان يف وقت �سابق
�أن جيلي��ام ( 77عام�� ًا)� ،أ�صي��ب بجلط��ة خفيف��ة يف مطل��ع
الأ�سب��وع .لكن املخرج املخ�رضم كت��ب على تويرت يف وقت
الح��ق قائال �إنه بخري وق��ال" :بعد �أيام من الراحة وال�صالة
للرب تعافيت و�أنا ب�صحة جيدة مرة �أخرى".

ست نجمات يرتدين الحجاب في
رمضان

طرح��ت املطرب��ة امل�رصي��ة ال�شابة يا�سم�ين علي ترت
م�سل�سل "�أم��ر واقع" ،عرب ال�صفح��ة الر�سمية للم�سل�سل
مبوق��ع في���س بوك�أغني��ة "اتفاءل��وا باخل�ير" غن��اء
يا�سم�ين علي ،من كلمات تامر ح�س�ين ،و�أحلان عمرو
م�صطف��ى ،وتوزي��ع �إلهام��ي دهيم��ة وتخط��ت �أغني��ة
"اتفاءل��وا باخلري" � 770ألف م�شاهدة ،خالل �ساعات
من طرحه��ا ،عرب ال�صفح��ة الر�سمي��ة للم�سل�سل مبوقع
في���س بوك "�أمر واق��ع" بطولة كرمي فهمي ،جنالء بدر،
رمي م�صطف��ى� ،أحمد وفيق ،دينا ف�ؤاد ،نبيل احللفاوي،
ت�ألي��ف حممد رفع��ت ،و�إخراج حمم��د �أ�سامة ،ويعر�ض
يف رم�ضان

ياسمين تطرح تتر مسلسل
"امر واقع"

وفاة

ن��شرت بلقي�س فتح��ي �أول �صورة لطفله��ا تركي بعد
�ساع��ات قليل��ة م��ن والدته��ا ،حيث ظه��رت وزوجها
�سلط��ان عبداللطي��ف برفقة الر�ضي��ع يف لقطة دافئة
حترك القلوب.وكتب��ت بلقي�س فتحي يف تعليقها على
ال�ص��ورة" :احلم��دهلل الذي بنعمت��ه تت��م ال�صاحلات..
رزقن��ا اهلل الي��وم بطفلنا الأول "تركي ب��ن �سلطان"..
جعل��ه اهلل من موالي��د ال�سعادة ورزقنا ب��ره وهدايته
و�صالحه�..شك��را ل��كل من ب��ارك واهلل يرزقكم جميعا
بالذرية ال�صاحلة الله��م �آمني وكانت النجمة اليمنية
املقيم��ة يف الإم��ارات ق��د و�ضع��ت طفله��ا تركي يف
�إح��دى امل�ست�شفي��ات يف مدين��ة جدة عل��ى عك�س ما
ن�رشته بع���ض التقارير من �أنها �ستتوجه لأمريكا من
�أجل عملية الوالدة
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ر�سمه��ا بنف�س��ه ،باعتباره م��ن الرموز القليل��ة التي تلتقي
عنده��ا احلياة بامل��وت ،فاملفه��وم الفرع��وين للهرم كقرب
ال ي��كاد يالم�س �سط��ح املعنى الكوزمولوج��ي ( علم الكون
الفيزيائ��ي) له��ذا ال�ش��كل ،الذي يبق��ى مو�ض��ع درا�سات ال
تنته��ي م��ن حيث قدرات��ه الفراغية و ت�أث�يره على املحيط،
بالإ�ضاف��ة جلم��ال تكوينه و تف��رده الب�رصي ،وق��د ارتبط
�أحيان��ا باجلبل الأ�سطوري الذي ف�ص��ل ال�سماء عن الأر�ض
يف بع�ض �أ�ساطري ال�شعوب عن �أ�صل تكوين عاملنا .
وباالنتق��ال �إىل جوان��ب �أخرى من الكت��اب عر�ض الدوري
��و ًرا ع��دة تو�ض��ح ما وج��ده ليثابي ع��ن البدايات ،حني
ُ�ص َ
لا عن طقو�س حركة الإمرباط��ور يف ال�صني داخل
تكلم مث� ً
م��ا يع��رف بقاعة التمي��ز وبنائه��ا ،حيث كان��ت مب�سقطها
املرب��ع جما ًال يتحرك فيه احلاكم م��ع حركة ال�شم�س داخل
تل��ك القاعات ذات الأربع بواب��ات احتفالية تواجه اجلهات
الرئي�سي��ة يف خط��وات تردد تعاق��ب ال�شه��ور والتق�سيمات
تقرب
اجلزئي��ة للزمن ،حيث ي�رشح الزم��ن باعتباره جتزئة ّ
أبدي��ة م��ن الإدراك الإن�ساين املح��دود بطبيعته مبفاهيم
ال ّ
البداي��ات والنهاي��ات ،فكما احل��ال يف اجت��زاء الأبدية �إىل
وح��دات زمني��ة ُندركه��ا ،و ُن�سميه��ا �سنوات و�شه��ور و�أيام
ثوان ،هدفت املباين الأوىل عند التعبري
و�ساعات ودقائق و ٍ
عن املغزى الديني �إىل متثيل املعبود يف م�ستقره ال�سماوي
�أو الأر�ضي �أو بالإجمال الكوين ،بح�سب ما �ساد يف زمن �أو
مكان من معتقد �أو فكر.
ويذكر الدوري جانبا �آخر من �أبرز ما جاء يف الكتاب قائال
.. ":وق��د مت حتدي��د مرك��ز الأر���ض يف دلفي  -كم��ا تروي
الأ�سط��ورة --ح�ين �أر�سل "جوبيرت" ن�رسي��ن �رشق ًا وغرب ًا
طاف��ا الأر�ض والتقيا عند تل��ك البقعة التي �أ�صبحت "معبد
دلف��ي" ،وه��و التكوين ال��ذي و�صل �إلينا عل��ى قطعة رخام
تنوعت
ما زال��ت يف مدينة "�إ�سبارطة" ،ومن ه��ذا التكوين ّ
�أ�ش��كال عدي��دة للن�رسي��ن واملركز بينهم��ا� ،أو كم��ا ت�سمى
"�سرُ َّ ة الأر�ض" ،و�أحيان ًا بقي املركز واخ ُت�صرِ الن�رسان يف
نقو�ش على البي�ضة".
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