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 هيثم زكي لهجتي  في 
"كلبش 2" صعيدي

حسن الرداد:عزمي وأشجان بعيد 
عن "لعنة كارما" 

   ك�س��فت الفنان��ة امل�رصية منة ف�س��ايل، عن ا�س��م امللحن 
ال��ذي تزوجته �رصاً بدون علم اأو موافقة اأهلها، م�س��رًة اإىل 
اأنه امللحن حممد �س��ياء الدين. واأكدت منة ف�سايل، خالل 
لقائها عرب ف�سائية "القاهرة والنا�س"، اأن والدتها اأ�سيبت 
بانهيار ع�س��بي �سديد، بعد علمها بخرب الزواج من امللحن 
حممد �س��ياء الدين،، وذل��ك نظراً لفارق ال�س��ن الكبر بينه 
وبينها. واأ�سافت الفنانة امل�رصية، اأن والدتها مرت باأزمة 
طويلة ب�س��بب زواجها وقاطعتها، مو�س��حًة، اأنها انف�سلت 
عن زوجها ب�س��بب تطاول��ه عليها و�رصبها ب�س��بب الغرة، 
الأم��ر الذي جعلها تقرر الطالق منه. وتابعت منة ف�س��ايل: 
"كن��ا بن�س��ور م�سل�س��ل وه��و كان راف�س اأرت��دي مالب�س 

مفتوحة، 

ق��ال الفن��ان امل���رصي اأم��ر ك��رارة، اإن م�س��هد حم��ل 
"�س��ليم الأن�س��اري" للكر�س��ي املتح��رك لوالدت��ه يف 
امل�ست�س��في �س��من اأحداث احللق��ة الثالثة من م�سل�س��ل 
"كلب���س 2" اأثار تعاطف الكثرين، ح�س��بما تلقى من 
ردود اأفعال عرب مواقع التوا�س��ل الجتماعي بح�س��ب 
قوله.  واأ�س��اف كرارة  اأن هذا امل�س��هد مل يكن مكتوبًا 
يف ال�س��يناريو من الأ�سا�س، ولكنه فوجئ باقرتاح من 
املخ��رج بيرت ميمي ب�س��اأنه، حيث اأعج��ب بالفكرة ملا 
حتويه من م�س��اعر اإن�سانية حزينة، خا�سة بعد اإ�سابة 
اأم "�س��ليم الأن�ساري" ب�سلل ن�سفي يف اأعقاب احلادث 
الذي ا�س��تهدف منزله، واأودى بحياة زوجته و�سقيقته 

بح�سب الأحداث. 

ك�س��ف الفنان امل�رصي هيثم اأحمد زكي عن تغيره للهجة 
�سخ�س��ية "عاكف اأبوالعز" التي يج�س��دها يف اجلزء الثاين 
م��ن م�سل�س��ل "كلب���س" م��ن العرباوي��ة لل�س��عيدية، وذلك 
بالتف��اق مع املوؤلف باه��ر دويدار واملخ��رج بيرت ميمي، 

بح�سب قوله
وق��ال زكي، اإن��ه اختار اللهجة ال�س��عيدية لأنها �ست�س��قل 
ال�سخ�س��ية، م�س��راً اإىل اأن احللق��ة اخلام�س��ة ع�رص �ست�س��هد 
الك�س��ف عن �س��بب حتدث البن بتلك اللهجة رغ��م اأن والده 

اأبوزهرة" عرباوي من الأ�سا�س "عبدالرحمن 
وي�س��ارك يف بطول��ة "كلب���س 2" اأمر ك��رارة وهالة فاخر 

قالت النجمة امل�رصية مي عزالدين، اإنها �سعيدة بردود الفعل التي تلقتها عن احللقات الأويل من م�سل�سلها اجلديد "ر�سايل"، موؤكدة اأنها اختارت الظهور بطريقة حجاب معينة، كي وحممود البزاوي وروجينا وكوكبة من النجوم.
ببة اإيل املحجبات وغر املحجبات، بح�سب قولها.  تكون حمحُ

 ق��ال الفنان امل�رصي ح�س��ن ال��رداد، اإن م�سل�س��له 
اجلديد "عزمي واأ�س��جان" بعي��د عن "لعنة كارما" 
للفنان��ة اللبنانية هيفاء وهب��ي، موؤكداً اأنه ل يعلم 
ماهية اأو طبيعة م�سل�س��ل الأخرة.  واأ�ساف الرداد 
اأن��ه يق��دم م�سل�س��اًل كوميدي��ا اأحداث��ه قائمة علي 
"الكاراكرتات"، والدراما نف�سها خمتلفة بكل تاأكيد 
عن اأي م�سل�س��ل اآخر، مدلاًل على كالمه بقوله: "اأنا 
قادر على تقدمي فيل��م ك� "اأمر النتقام" بنمطني، 
اأحدهما جاد والآخر كوميدي، و�س��اأقدم كل منهما 
ب�س��كل خمتل��ف ع��ن الآخ��ر". وتاب��ع: اإذا اعتربن��ا 
م�سل�س��ل هيف��اء كوميدي��ًا، فاأهاًل باملناف�س��ة لأين 

�ساأ�سعر بالتحدي .   

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

لوحة لـ "بيكاسو" 
ثمنها 70 مليون دوالر

  خاتم األميرة ديانا في يد 
ميغان ماركل 

في ختام مهرجان كان نجمة 
ايطالية تفجر فضيحة 

"سنفطر في القدس".. إعالن رمضاني يثير جدال

عقيل تعرض "ميل يا 
غزيل"

ت���رصرت اإحدى اأهم لوحات الفنان الإ�س��باين، بابلو بيكا�س��و، 
والت��ي تع��ود ملكيتها لرج��ل الأعمال الأمريكي، �س��تيف وين، 
وذل��ك قبي��ل بيعه��ا يف م��زاد علني بقيم��ة 70 ملي��ون دولر 
اأمريك��ي  ومت اإلغاء م�س��اركة لوحة "Le Marin" لبيكا�س��و 
)1943(، يف امل��زاد املزم��ع عقده بتاري��خ 15 مايو اجلاري، 
يف مدين��ة نيويورك، وذل��ك بغر�س ترميمها اإث��ر ال�رصر الذي 
تعر�س��ت ل��ه. ومل يعل��ق امللياردي��ر الأمريك��ي "وي��ن"، عل��ى 
ن��وع اأو حج��م التلف الذي حلق بالتحفة الفنية، بح�س��ب موقع 
"بلومب��رج". ولكن يف الوقت نف�س��ه، اأك��دت اإدارة املزاد، اأن 
اللوح��ة تخ�س��ع لأعم��ال ترمي��م دقيق��ة، واأن �رصك��ة التاأمني 
�س��تتحمل كامل تكاليف الأ�رصار. كما اأن "Le Marin" هي 
واح��دة من ث��الث لوحات اأخرى، يعر�س��ها رج��ل الأعمال يف 

املزاد املرتقب.

تعر�س "�س��ينما عقي��ل"، الأربعاء املقب��ل، الفيل��م الوثائقي باللغة 
العربي��ة "ميل يا غزي��ل"، يف ال�رصكال اأفنيو، يف دبي، على �س��احة 
A4، حي��ث ي��روي الفيلم ق�س��ة هي��كل خمايل، ذي ال�س��تني عامًا 
والذي يعي�س يف منطقة "ال�س��نبوق"، وهي واحدة من اأعلى املناطق 
اجلردي��ة يف لبن��ان، والت��ي تقع عل��ى مرتفعات ع��كار بالقرب من 
احل��دود ال�س��ورية .  وبح�س��ب موق��ع "�س��ينما عقي��ل"، يواجه هيكل 
العديد من امل�س��اكل ب�س��كل يومي مثل غبائر الك�س��ارات املجاورة، 
وك�س��اد املوا�س��م الزراعية، والتوترات الطائفي��ة، وتداعيات الأزمة 
ال�س��ورية على الأو�س��اع ال�سيا�سية والقت�س��ادية. وعلى الرغم من 
كل ذلك، يف�س��ل البقاء يف اأر�س��ه. وتعترب "�س��ينما عقي��ل"، الأوىل 
م��ن نوعها يف املنطقة، حيث تعتمد مبداأ ال�س��ينما البديلة بتقدميها 
اأفالم��ًا متنوعة مبا فيها الأفالم امل�س��تقلة الت��ي ل جتد طريقها اإىل 

�سالت العر�س التجارية، 

اأبه��ر املالي��ني يف  بع��د اإمت��ام الزف��اف امللك��ي ال��ذي 
بريطانيا والعامل، اأهدى الأمر الربيطاين هاري   زوجته 
املمثل��ة الأمريكية ميغان م��اركل    خامت والدته الراحلة 
الأمرة ديانا   وذكرت و�سائل اإعالم بريطانية، اأن هاري 
وم��اركل غادرا قلعة وند�س��ور بعد الرابع��ة ظهراً من يوم 
اأم���س ال�س��بت، وا�س��تقال ال�س��يارة متوجه��ان اإىل حف��ل 
ال�س��تقبال اخلا���س الذي نظمه والده الأمر ت�س��ارلز يف 

200 �سيف. اإليه  "Frogmore House"، ودعي 
كلم��ات موؤثرة م��ن والد ميغ��ان ماركل لبنت��ه العرو�س 
ليل��ة زفافها من الأمر هاري وكان لفتًا خامت الأملا�س 
الأزرق ال��ذي اأهداه هاري ملاركل، وال��ذي يعود لالأمرة 
E- الراحل��ة ديانا وق��اد الأمر ه��اري �س��يارة جاكوار
Type Concept Zero بالل��ون الأزرق الف�س��ي مت 
ت�سنيعها يف الأ�سل يف عام 1968 ، وحتولت اإىل الطاقة 
الكهربائي��ة من��ذ ذلك احل��ني .  وارت��دت ميغان ف�س��تانًا 
بل��ون الزنب��ق الأبي���س طوي��ل �س��مم من خي��وط احلرير 
وحم��ل توقيع �س��تيال ماكارتن��ي، وانتعلت ح��ذاء اأبي�س 
م��ن ال�س��اتان حم��ل توقي��ع العالم��ة الإيطالي��ة الرفيعة 
Aquazurra ، فيما �رصح �سعرها يف الإطاللة الثانية 
م�س��فف ال�س��عر املقيم يف لن��دن جورج نورث��وود، بينما 
اعتمد هاري البزة الر�س��مية ال�سوداء وربطة العنق بعدما 
ظه��ر يف زفاف��ه بالزي الع�س��كري. وي�س��ار اىل اأن الورود 
البي�س��اء املف�سلة لدى الأمرة ديانا، ان�رصت ال�سبت، يف 
اأنحاء كني�س��ة �س��انت ج��ورج، وعلى �رصفاته��ا واأبوابها، 
حيث اأقيم زفاف الأمر هاري واملمثلة الأمريكية ميغان 
م��اركل. وق��ال املكتب الإعالمي لالأ���رصة املالكة، اإنه مت 
ا�س��تخدام وروداً بي�س��اء وزهور الفاونيا، واأعواد نباتات 
مع  الزان والبتول، و�س��جرة النر للزين��ة، والكثر منها جحُ
من حدائ��ق ومتنزهات وند�س��ور. وو�س��ف موقع الق�رص 
امللك��ي على الإنرتنت الورود البي�س��اء باأنها "املف�س��لة 

لدى الأمرة"، ليكون اعتمادها تكرميًا لذكراها.

Asia A -  ك�س��فت املمثل��ة الإيطالي��ة اآ�س��يا اأرجينت��و
gento التي �س��بق واتهمت املنتج ال�س��ينمائي هاريف 
واين�ستني Harvey Weinstein بالتحر�س اجلن�سي، 
اإن��ه ل ي��زال هناك اآخرون مل يتم ك�س��فهم بع��د، وذلك يف 
احلفل اخلتامي ملهرجان كان ال�سينمائي ال� 71. وكانت 
اأرجينت��و قالت اإن واين�س��تني اغت�س��بها خ��الل مهرجان 
كان يف ع��ام 1997، عندم��ا كان��ت تبلغ م��ن العمر 21 
عام��ا، وفق��ا لوكالة "روي��رتز" لالأنباء. ونفى وين�س��تني 
مزاعم ممار�س��ة اجلن�س دون موافقة. وقالت اأرجينتو يف 
كلم��ة قبل ت�س��ليم جوائز مهرج��ان كان، يف حفل ختامه 
اأم�س ال�س��بت 19 مايو/اأيار اجل��اري: "هذا الحتفال هو 
املنطقة التي ي�سطاد فيها فرائ�سه من الن�ساء". واأ�سافت 
اأن واين�س��تني ال��ذي كان ل��ه وجود موؤثر ب�س��كل كبر يف 
املهرج��ان حتى هذا العام، لن يعود اأب��داً بعد اأن "جتنبه 
العامل��ون يف احلق��ل ال�س��ينمائي الذي��ن احت�س��نوه ذات 
يوم وت�س��رتوا على جرائمه". ثم قال��ت: "حتى الليلة كان 
يجل�س بينكم اأ�س��خا�س يجب حما�س��بتهم على �س��لوكهم 
�سد املراأة". واختتمت كلمتها و�سط ت�سفيق حاد بالقول: 
"تعرف��ون م��ن اأنتم ولكن الأهم اأننا نعرف من اأنتم ولن 

ن�سمح لكم بعد الآن بالإفالت من العقاب عن اأفعالكم".

م��ن من�س��ورات دار »�س��فاف« للطباعة والن���رص والتوزيع 
�ّس��مت  ه��ذا الع��ام 2018، جمموع��ة ق�س�س��ية �س��ائقة، وحُ
بعنوان »ال�ساحر... وق�س�س اأخرى« للقا�س حممود �سعيد، 
الذي تناول وعرب ثمان ق�س���س ثيمات خمتلفة الأغرا�س 

واملوا�سيع.
نب��داأ خطوتن��ا الأوىل، بق�س��ة »خط��وة... وامل��وت«، حيث 
نطالع ماأ�ساة اإن�سانية، اأقل ما يقال عنها »رهيبة«؛ وردت 
اإ�س��ارات كثرة حل��وادث مرعبة مثيلة لها يف غر م�س��در 
�س��حايف. الق�س��ة ت��روي م��ا ح��دث لعائلة مو�س��لية يف 
اجلان��ب الأمين من املدينة، جرى عليها من امل�س��ائب ما 

مل يجر على اأحد، اإل ما ندر 
العائلة املحا�رصة تتكون من الأبوين، وطفليهما التواأمني 
اللذي��ن مل يكم��ال عامهم��ا الث��اين، وق��د اأوهنه��م اجل��وع 
والعط���س، ول يتج��راأ اأح��د منهم على اخل��روج من املنزل، 
واإل كانت طلقات القنا�س القاتلة حت�س��دهم، كما ح�س��ل 

مع الآخرين يف الزقاق 
يكمل حممود �سعيد �سيمفونية املاأ�ساة املو�سلية الرهيبة، 
وي�رصد تفا�س��يل تق�س��عر له��ا الأب��دان الت��ي تتعر�س لها 
عائلة مو�س��لية ب�س��بب اجلوع واإرهاب »داع���س«، اإذ تقتل 
الأم بر�س��ا�س قنا���س »داع�س��ي« اأثن��اء ه��روب العائلة، 
ومي��وت اأحد الأولد، ومن هول ال�س��دمة يق��وم الأب بدفن 
الولد غر امل�س��اب، بدل �س��قيقه امليت، ال��ذي يحمله على 
كتفه ياأمل له النجاة، ومل يكت�س��ف الأمر اإل بعد جناته هو 

وو�سوله اإىل القوات الأمنية 
ونح��ن معب��اأون بهذا الق��در م��ن الأمل والنفعال، ي�س��عنا 
الكاتب مبا�رصة اأمام ق�سته الثانية »ال�ساحر«، ويبدو اأنها 
ق�سة اأثرة على نف�سه، لأنه و�ّسم بها جمموعته الق�س�سية. 

ومل يكن منا�س��بًا اأبداً اأن ي�سعها بعد الق�سة الأوىل، ونحن 
م��ا زلن��ا حت��ت تاأث��ر النفع��ال احلزين ج��ّراء تفا�س��يل 
الق�س��ة الأوىل، و�س��ّو�س علين��ا ا�س��تيعاب بداي��ة الق�س��ة 
الثاني��ة املهمة. لك��ن با�سرت�س��النا مع التفا�س��يل، ندخل 
جو الق�س��ة �سيئًا ف�سيئًا. ق�سة »ال�ساحر«، عبارة عن عملية 
خداع كبرة ميار�س��ها حممود �سعيد، حينما يوهمنا طوال 
الق�س��ة، باأنه يتكلم عن رجل عربي مري�س يدعى معتوق، 
لنكت�س��ف يف نهاية الق�س��ة باأن معتوق هذا لي�س اإل كلبًا، 
ورمبا هو م�س��خ يعود ملعتوق الإن�سان. نقتب�س من الق�سة 

مث��اًل م��ن عملية الإيه��ام ه��ذه: »كان �س��وت الرجل وهو 
يخاط��ب مري�س��ه عميقًا هادئ��ًا  قوّيًا: كم م��ّرة قلت لك: يا 
معتوق، يا معتوق ل ترك�س وراء �س��هواتك؟ ملاذا ل  تتعْظ! 
ل اأ�ستطيع اأن اأذهب بك كّل يوم اإىل طبيب! اأحمد اهلل اأّنك مل 
ت�س��ب  بالإيدز! اأّكدوا يل، العملّية ب�سيطة، لي�ست غر خم�س 
دقائق فقط. ت�سّور،  تخدير مو�سعي. ثم ماذا تريد؟ اأطفاًل؟ 
اأن�س��يت نف�سك؟ اأنت مثلي اجلن�س!  ملاذا الأطفال؟ اأي مثقف 
يريد اأطفاًل؟ املجنون فقط. ما لك ووجع القلب؟  اأنت �ساعر 
مرم��وق، فزت بجائزة كب��رة وتريد اأطفاًل؟ تريد �س��داعًا 
ل ينته��ي؟ ك��م  كن��َت معجبًا باملع��رّي؟ كم كن��ت متتدحه 
يف م�س��ارب ال�سيخ ر�س��يد؟ اأت�س��تحّق  احلياة اأن نعّذب بها 
الآخري��ن؟ ملاذا مل اأتزّوج اأن��ا؟ اأنت تعرف؟ اأمل تّتفق اآراوؤنا 
 على اأن احلياة هباء ول معنى لها كاملوت �س��واء ب�سواء؟«. 
هناك اإيحاءات �سيا�سية واجتماعية عميقة من خالل طرح 
�سخ�سية امل�سخ )معتوق(، ورمبا اأراد املوؤلف عربه الإ�سارة 

اإىل املواطن العربي اجلديد املنبهر بالثقافة الغربية 
يف ق�س��ته الثالثة »م�س��تعمرة العظاءات« نكت�س��ف مقدرة 
كب��رة للقا�س يف ت�س��وير ماأ�س��اتنا الإن�س��انية حتت نر 
الحت��الل الأمرك��ي، وم��ن خ��الل منوذج��ني: املرتجم��ة 
العراقي��ة املغت�س��بة، والأ�س��ر املغرب��ي. وب�س��اعة وقب��ح 

الحتالل املغلف بالدميقراطية املزوقة  
ويف ق�س��ة »اجلن��دي واخلنازي��ر« يب��ني لنا اأن م��ا تفرقه 
ال�سيا�س��ة بني اأبن��اء البلد الواحد، جتمع��ه الأخوة الوطنية 
التي ل ينف�س��م عراها مهم��ا حاولت ال�سيا�س��ة القبيحة... 
وهك��ذا ي�س��ر بن��ا القا���س الب��ارع م��ع ق�س�س��ه اجلميلة 
الأخ��رى يف �س��فر ل نري��د ل��ه اأن ينتهي، فننتق��ل معه يف 
اأماك��ن وخلفيات وثيمات خمتلفة، ل نعدم خاللها الإثارة 
والنفع��ال والفائ��دة، وه��ذه ف�س��يلة اأن تق��راأ لكاتب قدير 

كمحمود �سعيد، يخاطب وجداننا قبل عقولنا.

 اأثار اإعالن "�س��يدي الرئي�س" الذي ن�رصته �رصكة "زين" للمحمول 
عل��ى موق��ع يوتيوب �س��جة يف مواقع التوا�س��ل الجتماعي بني 
موؤي��د ومعار�س. ويظهر يف الإعالن طفل بريء يخاطب �سخ�س��ا 
يج�ّس��د دور رئي���س الوليات املتح��دة الأمريكي��ة، دونالد ترامب، 
بقوله: "�سيدي الرئي�س، رم�سان كرمي.. واأنت مدعو على الإفطار"، 
ث��م يلتقي الطفل ب�سخ�س��يات كل من الرئي�س الرو�س��ي، فالدمير 
بوت��ني، وامل�ست�س��ارة الأملاني��ة، اأنغيال م��ركل، والزعيم الكوري 
ال�س��مايل كيم جون��غ اأون، والأمني العام ل��الأمم املتحدة اأنطونيو 

غوتري�س، اإىل جانب م�ساهد قوارب املوت، واملباين املهدمة.
ويدع��و الطف��ل م��ن خ��الل الأغني��ة اإىل ال�س��الم والإخ��اء واإنقاذ 
الب�رصي��ة م��ن الدم��ار.. وتنتهي الأغنية با�س��تكمال دع��وة الطفل 
�سخ�س��ية الرئي���س ترام��ب اإىل الإفط��ار يف القد���س: "�س��نفطر يف 

القد�س.. عا�سمة فل�سطني".

ون�رص الداعية الإ�س��المي الكويتي، طارق ال�س��ويدان، تغريدة على 
�س��فحته اإعجاب��ا بالإع��الن معلقا باأن��ه "اإعالن رائ��ع"، وتوالت 
التعليق��ات من امل�س��تخدمني بني من ي��رون اأن الإعالن يعرّب عن 
رغب��ة حقيقي��ة يف ال�س��الم، والأمل في��ه، ومن ي��رون اأن الإعالن 
ي�س��ور قادة الغرب "كمتحك��م وولة اأمر" بينما "يتو�س��ل" اإليهم 

الطفل.
ون�رصت قناة يوتيوب لل�رصكة اأن الإعالن من اإنتاج وكالة "جوي 
بروداك�س��ن"، ومن كلمات هبة م�س��اري حماده، ومن اأحلان ب�سار 

ال�سطي وتوزيع ربيع ال�سيداوي ومن اإخراج �سمر عبود.
وق��د اأ�س��بحت الإعالن��ات الرم�س��انية ل�رصكات املحم��ول تقليدا 
�س��نويا تتبع��ه كربى ال���رصكات يف الع��امل العربي، حي��ث تنت�رص 
بع���س ه��ذه الإعالنات على نطاق وا�س��ع بو�س��فها اأعم��ال فنية 

�سغرة حتاول اإي�سال ر�سالة معينة للم�ساهد.
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