
حمادة هالل يتراجع عن غناء 
شارة مسلسله

سلمى حايك تدعو النجوم إلى 
المساواة في األجور

موت السلطانة حليمة يصدم 
الجمهور

شيرين تكشف عن موعد 
حفلها  في السعودية

تراجع الفنان حمادة هالل عن تقدمي �س��ارة م�سل�س��ل 
"قانون عمر" الذي يقوم ببطولته و�س��ُيعَر�ض خالل 
�س��هر رم�س��ان املقبل. وذلك ب�س��بب التغي��ر الطارئ 
على نربة �سوته بعد ت�سوير م�ساهد انفعاالت عديدة 
يف �سياق االأحداث اأثرت على نربة �سوته ب�سكٍل كبر، 

االأمر الذي منعه من ت�سجيل ال�سارة.
وعليه، فقد ا�س��تعان فريق العمل باملو�سيقار حممود 
طلعت لتقدمي مو�س��يقى ت�س��ويرية للم�سل�س��ل ب�س��بب 
�س��يق الوقت املتبقي عل��ى العر�ض. علم��ًا اأنه يتابع 
ت�س��وير م�س��اهده بوت��رة �رسيعة رغ��م اأن التوقعات 
ت�س��ر اإىل اأن العم��ل ل��ن ينته��ي قبل منت�س��ف �س��هر 

رم�سان. 

  ا �س��ارت املمثلة االأمريكية املك�س��يكية �س��لمى حايك 
وهي من النا�سطات املناه�سات للتحر�ض اجلن�سي يف 
�س��ناعة ال�س��ينما اإنه يجب على جنوم ال�سينما الرجال 
خف���ض اأجورهم كو�س��يلة لتحقي��ق توازن مع الن�س��اء 
الالئ��ي يح�س��لن على اأج��ور اأقل. وبعد ي��وم واحد من 
ان�س��مامها لع�رسات من �س��ناع ال�س��ينما من الن�س��اء 
وم��ن بينهم جني فون��دا وكيت بالن�س��يت يف مظاهرة 
يف مهرجان كان ال�س��ينمائي، لدعم الن�س��ال من اأجل 
ح�س��ول الن�س��اء على حقوقهن قالت حايك يف موؤمتر: 
"اإن على النجوم اأن يقولوا: ح�سنًا لقد حان الوقت، لقد 
حققت انطالقة جيدة ولكن الآن حان الوقت اأي�س��ًا كي 

اأكون كرميًا مع املمثالت يف االأفالم".

اأحدّث م�سهد موت ال�سلطانة حليمة خاتون "اإ�رساء 
بيلجيت�ض" اإثر والدتها جنلها الثالث عثمان، الذي 
ب���رس وال��ده اأرطغ��رل بوالدت��ه بروؤية خا�س��ة يف 
احللق��ة ال��� 116 من امل�سل�س��ل التاريخ��ي "قيامة 
اأرطغ��رل4" �س��دمة كبرة جلمه��وره، الأنه مل يكن 
متوقع��ًا ومل ميه��د ل��ه �س��ناع امل�سل�س��ل باإعالنه 
الرتويج��ي االأ�س��بوعي، ما ي�س��ر اإىل ق��رب انتهاء 
املو�س��م الراب��ع �رسيعًا قبل حلول �س��هر رم�س��ان 
املب��ارك، اأو بع��ده بف��رتة ق�س��رة ج��داً. وال توجد 
معلومات تاريخية حول ال�س��لطانة حليمة خاتون 
التي مات��ت بعد والدة اإبنه��ا الثالث عثمان غازي 
 1281 ع��ام  العثماني��ة  االإمرباطوري��ة  موؤ�س���ض 
ميالدي، ومزارها وقربها موجود لليوم يف تركيا.

حتيي الفنانة �س��رين عبد الوه��اب، حفلها الفنى االأول 
يف ال�س��عودية، يف ال�س��الة املغط��اة مبدين��ة امللك عبد 
اهلل الريا�س��ية مبدينة جدة بال�س��عودية ي��وم 19 يونيو 
)حزي��ران( املقبل. وكتبت الفنانة �س��رين عبد الوهاب، 
عرب �س��فحتها الر�س��مية على اإن�س��تغرام "�س��يدات جدة 
وال�س��عودية اجُلم��ال، مب�س��وطة اإن اأول حفل��ة لي��ا ف��ى 
ال�س��عودية هتكون معاكم اإن �ساء اهلل يوم 19 يونيو فى 

ال�سالة املغلقة مبدينة امللك عبد اهلل الريا�سية".
وم��ن املق��رر اأن يت��م تخ�س��ي�ض احلفل لل�س��يدات فقط، 
وتاأتي �س��من �سل�س��لة الفعاليات التي حتت�سنها مدينة 
ج��دة، ويحييها نخبة من الفنان��ني العرب، حتت رعاية 

واإدارة هيئة الرتفية يف ال�سعودية   
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

غراندي تنفصل 
عن حبيبها 

 شاكيرا في مهرجانات األرز 
الدولية

مهرجان كان السينمائي يضع أفالم 
"نتفليكس" خارج المنافسة 

  خطوات مبهرة الربعة فنانين عراقيين شبان  4

امل حجازي تثير 
الجدل

ذكرت و�س��ائل اإع��الم عاملية اأّن النجمة ال�س��هرة اأريانا غراندي 
Ariana Grande انف�س��لت ع��ن حبيبه��ا النج��م ماك ميلر 
Mac Miller، بع��د اأن كرثت اخلالفات بينهما واالرتباطات 
املهني��ة الت��ي تفّرق بينهم��ا، اإال اأنهم��ا �س��يحافظان على عالقة 

ال�سداقة.
 وكان��ت عالق��ة اأريانا البالغة من العم��ر 24 عاًما، وماك البالغ 
م��ن العمر 26 عاًما، قد ب��داأت عندما كانت النجمة يف ال�19 من 
عمرها، ولكنها تطورت وحتولت اإىل عالقة ر�س��مية عام 2016، 

."The Way" وحتديًدا منذ تعاونهما يف اأغنية
وكان��ت اآخر اطاللة ر�س��مية للثنائي يف �س��هرة نّظمته��ا النجمة 
العاملية مادونا، بعد حفل توزيع جوائز االأو�س��كار، حيث و�سلت 
غراندي حينها برفقة ماك ميلر، متاأّلقة بف�ستان ق�سر اأ�سود من

.Yves Saint Laurant

ن���رست النجم��ة اللبناني��ة اأمل حجازي �س��ورة جديدة لها عرب ح�س��ابها 
اخلا�ض ب�"ان�س��تغرام" من ح�س��ورها الإحدى الفاعليات اخلا�سة مباركة 
�سهرة.  وظهرت اأمل يف ال�سورة بف�ستان اأبي�ض طويل ووا�سع من االأ�سفل، 
ون�سقت معه حجاب من نوعية القما�ض ذاتها ونف�ض اللون، وكتبت تعليقًا 
عليها م�س��احبًا لل�س��ورة، وقالت :" نقاء القلب لي�ض غباء امنا فطرة مييز 
اهلل بها من اأحب  وفور قيامها بن�رس هذة ال�سورة، انهالت عليها تعليقات 
اجلمه��ور حول اآرائهم يف الف�س��تان ال��ذي ارتدته فاأعرت���ض البع�ض على 
الف�س��تان ومل يعجبهم اأ�سلوبه خا�س��ًة مع ارتدائها للحجاب بنف�ض اللون، 
بينما دافع البع�ض االآخر عن اإطاللتها باإنها اأبرزت جمالها  واأعلنت اأمل 
حجازي موؤخراً عن قيامها باإ�س��دار دعاء ديني خا�ض برم�سان املقبل، 
وكان��ت ق��د انتهت من ت�س��جيله موؤخ��راً باإحدى اال�س��تديوهات اخلا�س��ة 
بب��روت  وكانت قد اأطلقت اأمل حجازي موؤخراً فيديو كليب الأغنية دينية 

جديدة حملت عنوان "هداية"، 

اأعلن��ت النجم��ة العاملية �س��اكرا، التي ح�س��دت 14 جائزة 
EL DOR A"  غرامي، اأنها، ويف �سياق جولتها العاملية
DO WORLD TOUR" ، �سوف حتيي حفال غنائيا 

يف "مهرجانات االأرز الدولية" يف لبنان".
بعدم��ا درج��ت " جلن��ة مهرجان��ات االأرز الدولي��ة " ومن��ذ 
انطالقته��ا ، على تكرمي �سخ�س��يات ورموز وطني��ة لبنانية 
قررت هذه ال�س��نة اأن تكّرم لبنان ببع��ده العاملي، من خالل 
املواقع االأثرية اخلم�س��ة املدرجة على الئحة الرتاث العاملي 
وه��ي : وادي قادي�س��ا وغابة االأرز الدهرية ، جبيل ، �س��ور ، 
عنج��ر وبعلبك . ومن اأج��ل اأن ياأتي هذا التكرمي بامل�س��توى 
ال��ذي يلي��ق مبكان��ة لبن��ان و" مبهرجان��ات االأرز الدولية ، 
واإميان��ا ً من رئي�س��ة اللجنة النائب �س��رتيدا جعجع بتوجيه 
ر�س��الة �س��الم من االأرز وم��ن لبن��ان اإىل العامل تق��ول فيها 
ل��كل املغرتبني اللبنانيني ولال�س��قاء العرب ، ب��اأن يتوافدوا 
اإىل لبن��ان يف ال�س��يف املقب��ل ، الأن بلدن��ا يتمت��ع بكام��ل 
املوا�سفات االأهلية ال�ستقبال ال�س��ياح فيه .اختارت النائب 
جعج��ع الفنانة العاملي��ة �س��اكرا اللبنانية اال�س��ل لتحيي 
حف��ل افتتاح املهرج��ان، وذلك يوم اجلمع��ة الواقع فيه 13 
مت��وز 2018 ويتوق��ع منظم��و املهرج��ان اأن يتخط��ى عدد 
ح�س��ور حفل االفتتاح ال 14،000 �س��خ�ض وباملنا�س��بة ، 
فاإن �رسك��ة ICE املنظمة للمهرجان، وبالتعاون مع بلدية 
ب�رسي واحتاد بلديات الق�س��اء ، قد و�س��عوا خطة مدرو�س��ة 
ومنظم��ة ال�س��تيعاب ه��ذا العدد من امل�س��اركني يف ق�س��اء 

ب�رسي .

ت�س��هد دورة ه��ذا العام من مهرجان كان ال�س��ينمائي غياب 
اأف��الم "نتفليك���ض Netflix" ع��ن املناف�س��ة، ول��كل الذين 
ت�س��اءلوا عن ال�س��بب، اليكم ما يلي: اأعلنت من�سة بث االأفالم 
ع��رب االإنرتن��ت "نتفليك�ض"، قب��ل انطالق ال��دورة ال� 71 من 
مهرجان كان ال�سينمائي، �س��حب كل اأفالمها من املناف�سة، 
بع��د اأن منع املنظمون خو�ض اأفالم ال�رسكة لرف�ض االأخرة 
عر�ض اأفالمها يف دور ال�سينما مف�سلة عر�سها على خدمتها 
للبث على االإنرتنت، ح�س��ب ما اأعل��ن مدير املهرجان تيري 
فرمي��و. وكان مدير املهرجان فرميو قد اأ�س��ار خالل ال�س��هر 
املا�س��ي اإىل ان �رسك��ة "نتفليك�ض" رف�س��ت توزيع اأفالمها 
يف دور العر�ض يف فرن�س��ا وبالتايل �س��تمنع من املناف�س��ة 
يف ه��ذا احل��دث ال�س��ينمائي الراقي ال��ذي ي�س��تمر 12 يومًا. 
كما اأو�س��ح فرميو اأنه بو�س��ع ال�رسكة عر�ض اأفالمها خارج 
امل�س��ابقات الر�س��م وقال تيد �س��اراندو�ضA مدي��ر املحتوى 
يف "نتفليك���ض"A يف مقابل��ة اأجراها مع جمل��ة "فارايتي" 
اإن عر���ض االأفالم يف مهرجان كان ل��ن يكون له معنى بعد 
اأن غّر قواعده. واأ�س��اف �س��اراندو�ض: "نتفليك�ض لن ت�سارك 
خ��ارج املناف�س��ات. ال اأظ��ن اأن هناك اأي منط��ق يف اخلروج 
من امل�س��ابقات". وتعتزم نتفليك���ض عر�ض 80 فيلمًا خالل 
الع��ام احل��ايل لعمالئه��ا الذين يبل��غ عدده��م 109 ماليني 
م�س��رتك على م�س��توى الع��امل. ي�س��ار اىل "نتفليك�ض" قطعت 
عالقته��ا باملمثل كيفني �سباي�س��ي Kevin Spacey اأحد 
كبار جن��وم هوليوود الذي��ن تتعاون معهم وبطل امل�سل�س��ل 
ال�س��هر House of Cards الذي تعر�س��ه ال�سبكة، وذلك 
بعد مزاعم �س��وء �سلوك جن�سي �سد النجم احلائز على جائزة 
االأو�س��كار. وعّلق��ت ال�رسكة اإنت��اج اجلزء ال�س��اد�ض واالأخر 
من امل�سل�س��ل الذي يلعب فيه �سباي�س��ي دور رئي�ض للواليات 

املتحدة يدعى فرانك اأندروود.

قبل �سنوات قليلة، حني فاز فيلم »اآدا« لبافيل بافيلكو�سكي 
باأو�سكار اأف�سل فيلم اأجنبي وحقق النجاح واملكانة اللذين 
حققهما، مل يكن يف اإمكان اأحد اأن يت�س��ور اأنه �سيكون يف 
مق��دور املخ��رج البولن��دي اأن يحقق فيلمًا اأكرث �س��وداوية 
ب �س��يد  ح��ول ال��روح والتاريخ يف بلده. من هنا كان الرتقُّ
املوقف حني بداأ عر�ض فيلمه اجلديد »احلرب الباردة« يف 
امل�س��ابقة الر�س��مية لدورة هذا العام م��ن مهرجان »كان« 

ال�سينمائي.
يف نهاي��ة االأم��ر، كان الت�س��فيق كب��راً للفيل��م اإىل جانب 
دموع يف عيون �س��اهمة. وبدا وا�س��حًا اأن بافيلكو�سكي ال 
يزال قادراً على اأن يحكي ذلك التاريخ البولندي/االأوروبي 
القري��ب، وحتدي��داً م��ن خ��الل احل�س��ور الطاغ��ي للزعي��م 
ال�س��وفياتي �س��تالني، حتى بع��د موته، ويف اأدق تفا�س��يل 
حكاي��ة غ��رام م�س��تحيل ب��ني مو�س��يقي مكته��ل ومغني��ة 
�س��بية. حكاية عابرة للبلدان واالأيديولوجيات وال�س��جون 
واملنايف، عابرة للماآ�س��ي ال�سخ�سية واجليوا�سرتاتيجيات 

العامة القاتلة كان وا�سحًا اأن اإمكانية فيلم اأكرث �سوداوية 
م��ن »اآدا« ال ت��زال قائمة، متامًا مثلم��ا هي حكايات احلب 
املده�س��ة، ومثلما هو الرفيق �س��تالني نف�سه. ذلك الطاغية 
ال��ذي ُتزين �س��وره وروح��ه ديكورات م�س��ارح املنوعات، 
»احل��رب  اآن.  يف  والب�س��طاء  امل�س��وؤولني  اأحادي��ث  كم��ا 
الباردة« لي�ض �سوداويًا يف مو�سوعه وياأ�ض عا�سقيه فقط، 
بل هو كذلك يف األوانه )فيلم باالأ�سود واالأبي�ض ومبقايي�ض 
�سا�س��ة مربعة تقريبًا تع��ود اإىل زمن احلرب الباردة فعاًل(. 
واحلقيق��ة اأن هذا »التلوين« وهذا القيا�ض لل�سا�س��ة، لي�س��ا 
اختياري��ن جمالّيني فقط، بل هما اأيديولوجيان اأي�س��ًا، ما 
اأعطى الفيلم �س��ماِت عمل ُحقِّق يف اخلم�سينات وال�ستينات 
من القرن املا�سي، اأي زمن احلرب الباردة حتديداً. والفيلم 
الذي يحتاج، كغره م��ن االأعمال البارزة يف »كان« حتى 
االآن، ع��ودات م�س��هبة، يب��داأ ب�رسامة الهيمنة ال�س��تالينية 
نف�س��ها، ولك��ن من املكان الذي يكاد يب��دو مبدئيًا اأبعد ما 
يكون عن ال�س��تالينية: من املو�س��يقى ال�س��عبية، وذلك عرب 
املو�سيقي فيكتور املتجّول يف مناطق بولندية نائية بحثًا 
ع��ن الغن��اء الفولكل��وري االأ�س��يل واملواه��ب، لينتهي يف 

منطقة بولندية نائية يتو�س��طها فيكتور وحبيبته ال�سبية 
بع��د ذلك بع�رسين عامًا وق��د مر عليهما الزمن من دون اأن 
يخب��و حبهم��ا، لكن الزمن لي���ض وحده ما م��ّر عليهما، بل 
هن��اك ربق��ة النظام ال�س��تاليني والف��راق املتك��رر واللقاء 
امل�س��تحيل والتجوال الق�رسي اأحيانًا، ب��ني بلغراد وبرلني 
وباري���ض والريف البولن��دي. ولكن، هناك قب��ل هذا وذاك، 
ال�س��جن واملنفى الداخليان ل��دى كل منهما فربقة النظام، 
وقبل اأن تتحول �س��جنًا حقيقيًا ومنفى فعليًا، تكون ماثلة 
يف الداخ��ل، يف داخل تل��ك الروح الت��ي كادت تكون ميتة 
يعجز حتى احلب عن اإحيائها. وعلى �سبيل املثال هنا، اإذا 
كانت زوال، املغنية ال�سبية التي يكت�سف فيكتور موهبتها 
مع اكت�س��افه ما�سيها A هي التي قتلت اأباها الأنه حتر�ض 
به��ا A، ناهي��ك عن اكت�س��اف حبه له��ا كعام��ل دفعه اإىل 
اختياره��ا رغم ع��دم ا�س��تيفائها ال�رسوط املفرو�س��ة، اإذا 
كان��ت قد اأُغرمت حق��ًا بفيكتور فاإننا لن نفه��م اأبداً دوافع 
ا�س��تنكافها ع��ن اله��رب مع��ه اإىل باري�ض يوم تت��اح لهما 
الفر�س��ة خ��الل لقائهم��ا يف برل��ني ح��ني كان الهرب من 
هناك ممكنًا اإنه بالتاأكيد »�ستالني الداخلي« املهيمن اأيام 
احل��رب الباردة، ولكن اأي�س��ًا اأي��ام تلك النقلة املو�س��يقية 
الكربى التي �س��ّكلها و�سول مو�سيقى اجلاز اإىل اأقبية �سان 
جرم��ان الباري�س��ية واحلقيقة اأمام هذا كل��ه، اأننا يف فيلم 
ف بديع ال�سورة يحمل من املعاين ما تنوء به  �س��ديد التق�سُّ
ع�رسات االأفالم. ويبدو، حتى بعد عقود من رحيل �س��تالني 
و »انته��اء« احلرب الب��اردة، كاأنه عمل �س��ديد املعا�رسة. 
ال اأدل عل��ى ذل��ك م��ن التاريخ احلقيقي ال��ذي جعل عر�ض 
»احل��رب الب��اردة« يتزامن وعج��ز املخرج االإي��راين جعفر 
باناه��ي ع��ن الو�س��ول اإىل »كان« لي�س��هد عر���ض فيلم��ه 
»ثالثة وجوه« يف امل�سابقة الر�سمية بعدما منعته �سلطات 
ب��الده. اإنه��ا يف اأي ح��ال �س��دفة تق��ول لنا بكل ب�س��اطة 
بع���ض ما اأراد بافيلوكو�س��كي اأن يقوله يف حتفته اجلديدة 
اجلاه��زة ل� »ال�س��عفة الذهبي��ة«، من اأن الرفيق �س��تالني ال 

تزال لديه اأ�سياء كثرة يقولها. 

احت�س��نت قاعة الوا�سطي يف دار االزياء العراقية ببغداد 
املعر���ض الت�س��كيلي امل�س��رتك ال��ذي يحم��ل عن��وان )٤ 

خطوات(   
الربعة فنانني هم : ) عالء الدين حممد ، و�سام عبد جزي
 ، حي��در فاخ��ر ، مثن��ى طلي��ع (، نظم��ه مرك��ز )بالي��ت( 
للثقاف��ة والفنون مثلت جتارب جمالي��ة مثرة ومتميزة 
لفنانني �سباب عر�ض كل منهم خم�ض لوحات ، باحجام 

كبرة، تغلب عليها طابع احلداثة والتعبرية.
كان��ت اللوح��ات الع���رسون جت��رب امل�س��اهد اىل ان يقف 
طوي��ال امامه��ا واحت�س��ان تاأمالته يف كل �س��يء فيها، 
والبح��ث ع��ن اال�س��ئلة الت��ي ق��د يقراه��ا املتلق��ي عل��ى 
�س��طح اللوح��ات او انه يبتكر الت�س��اوؤالت وال بد ان يعلن 
اعجابه مبا حتمله من افكار وتخطيطات وا�ساليب تدعو 

املقارن��ة فيم��ا بينه��ا والبحث ع��ن اوجه الت�س��ابة بني 
ال�س��باب االربعة الذي��ن اتفقوا عل��ى ان يجتمعوا يف هذا 
املعر���ض، وال غراب��ة ان يعلن البع�ض انه��م وقفوا امام 
الده�س��ة التي اعلنتها هذه االعمال الفنية التي مل ي�س��بق 
للكثرين ان �ساهدوا مثلها من قبل ، وال يخرجوا اال بعد 
ان يعلن��وا عن �رسوره��م وابهارهم مبا �س��اهدوا والقول 
بف��رح غامر واالع��رتاف ان هذه )اخلط��وات االربع( هي 
خطوات الواثق من نف�س��ه وفنه وهي خطوات متتد طويال 
يف الزمن املقبل وقد ا�س��ار الكثرون اىل حفظ ا�سمائهم 
النه��م ي�س��تحقون ذلك،   وميك��ن للرائ��ي ان يتوقف عند 
لوح��ات الفن��ان مثن��ى طليع الن ا�س��لوب التنفي��ذ تقنيا 
عن��ده خمتلف،فهن��اك �س��طوح وملم���ض مل��واد خمتلفة ، 

وهي مما يبهر  
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