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   اأك��دت غ��ادة عبدالرازق، اأنها لن ت�س��ارك يف املو�س��م 
بع��د  الراح��ة،  بدع��وي رغبته��ا يف  املقب��ل،  الدرام��ي 
تعر�س��ها لإره��اق عني��ف يف الأعوام الأخ��رة. وقالت 
تنف��ذه  وكادت  كث��راً،  تاأخ��ر  قراره��ا  اإن  عبدال��رازق 
يف رم�س��ان املا�س��ي، اإل اأنه��ا تعر�س��ت ل�س��غوط من 
املقرب��ن منه��ا، الذي��ن طالبوه��ا بامل�س��اركة، فقدمت 
م�سل�سل "�س��د جمهول"، الذي تعتز به كثراً وبنجاحها 
في��ه، ح�س��ب قوله��ا، م�س��ددًة عل��ى غيابه��ا ع��ن دراما 

رم�سان 2019، موؤكدًة اأنه قرار نهائي ل رجعة فيه.
و�سارك يف بطولة "�سد جمهول" حنان مطاوع، وفرا�س 
�س��عيد، ودي��اب، وروجينا، واأحمد �س��عيد عبدالغني، من 

تاأليف اأمين �سالمة، واإخراج طارق رفعت.

 اأرجع��ت امل�رصي��ة جن��الء ب��در اأ�س��باب جناحها يف 
رم�س��ان  يف  ُعر���س  ال��ذي  واق��ع"،  "اأم��ر  م�سل�س��ل 
املا�س��ي، اإىل حت�س��رها ل�سخ�س��ية "دالي��ا" ب�س��كل 

جيد، زوجة �سابط ال�رصطة "حمزة" يف امل�سل�سل.
وك�س��فت جنالء خطبتها ل�س��ابط �رصطة يف مكافحة 
الإره��اب قبل فرتة، حيث كان يتغيب اأيامًا عدة دون 
اأن تع��رف مكانه، اإذ اأفادتها تل��ك الفرتة من حياتها 
يف اكت�س��اف مناطق جديدة يف �سخ�سية "داليا" رغم 
�س��عوبة الدور وتركيبت��ه، ولكنها اختارت جت�س��يده 
لأنها تع�س��ق حتدي نف�سها، بح�سب قولها. و�سارك يف 
بطول��ة "اأمر واقع" كرمي فهم��ي، واأحمد وفيق، ونبيل 
احللفاوي، ورمي م�س��طفي، ودينا ف��وؤاد، وملك قورة، 

من تاأليف حممد رفعت، واإخراج حممد اأ�سامة.

 اأرجعت الفنانة امل�رصية منة ف�سايل �سبب عدم تقدميها 
اأدوار البطولة املطلقة تلفزيونيًا و�سينمائيًا رغم �سنوات 
عمله��ا الطويل��ة اإىل افتقاره��ا العالق��ات الجتماعي��ة 
الداعم��ة لو�س��ولها اإيل تلك املرحل��ة الفنية من حياتها. 
وقالت منة، اإنها تلحظ ت�س��عيد عدد من الفنانات اجلدد 
لأدوار البطول��ة، ول تع��رف الأ�س��باب الت��ي اأهلته��م اإيل 
تلك املرحلة، ولكنها ا�س��تدركت بقولها: "رمبا ن�سيب اأو 
فر�س��ة اأو عالقات"، مو�س��حة اأنها جتته��د وتعمل وفقًا 
لأدائه��ا وم�س��تواها الفن��ي، ولكنه��ا ل متل��ك العالقات 
الت��ي توؤهله��ا لأدوار البطول��ة املطلق��ة. يذك��ر اأن من��ة 
ف�س��ايل انتهت اأخراً من ت�سوير دورها يف فيلم "براءة 
ريا و�س��كينة" للمخ��رج عبدالقادر الأطر�س، وي�س��اركها 
البطولة اأ�رصف م�س��يلحي ولطفي لبيب و�سم�س و�رصيف 

باهر واأحمد منر، من تاأليف اأحمد عا�سور.

تعتزم من�سة "يوتيوب برمييوم" اإنتاج عمل كوميدي �ساخر بال�سرتاك مع جورج كلوين وكري�سنت دان�ست التي �ستتوىل دور البطولة اأي�سًا، بح�سب و�سائل اإعالم متخ�س�سة.
وتظهر ال�سبكة التابعة لغوغل عرب حتالفها مع اثنن من الأ�سماء الكبرة يف هوليوود، عزمها دخول ملعب الكبار مع املجموعات العمالقة يف جمال البث التدفقي "نتفليك�س" 

 رف�س الفنان امل�رصي عادل اإمام التعليق على ما اأثر 
اأخ��راً عن ق��راره بالتغيب عن دراما رم�س��ان 2019، 
بدع��وى رغبت��ه يف احل�س��ول على راحة عق��ب جتربته 
التلفزيوني��ة الأخ��رة "عوامل خفية"، التي ُعر�س��ت يف 
رم�س��ان الفائ��ت. وقال اإم��ام، اإنه من املبك��ر احلديث 
ع��ن املو�س��م الرم�س��اين املقبل، ل�س��يما اأن��ه مل يلتقط 
اأنفا�س��ه بعد عقب م�سل�س��له الأخر، م�س��يفًا اأنه يق�سي 
عطلته ال�سيفية مع اأ�رصته يف مدينة ال�ساحل ال�سمايل، 
وقرر اإرجاء كل ما يتعلق بعمله الفني حلن انتهاء تلك 
العطلة. و�سارك يف بطولة "عوامل خفية" �سالح عبداهلل 
وفتح��ي عبدالوهاب وب�رصى وهبة جمدي واأحمد وفيق 
وكوكب��ة م��ن النجوم، م��ن تاأليف اأم��ن جمال وحممد 

حمرز وحممود حمدان واإخراج رامي اإمام.
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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 ... 

انقذ كاني ويست  ؟

  فستان خطوبة فنانة يثير 
غضب الجمهور! 

جوني ديب يخسر دعواه 
القضائية  

 بانديراس يرفض تجسيد شخصية بيكاسو

 رفضوني من  اراب 
ايدول  

 ك�س��ف مغن��ي الراب الأمريكي كاين وي�س��ت عن ال�س��خ�س الذي كان 
ال�س��بب يف اإنق��اذ حيات��ه واإعادت��ه ل�س��وابه ل�س��يما يف ال�س��نوات 
املا�س��ية، والت��ي كانت من اأ�س��عب ف��رتات حياته، م�س��يداً بكلمات 
الأمريك��ي  واملتح��دث  الكات��ب  م��ن  تلقاه��ا  الت��ي  والق��وة  الدع��م 
املتخ�س���س يف جم��ال تنمي��ة ال��ذات ت��وين روبن��ز ذات ي��وم عن��د 
م�ساهدته التلفاز. ويروي وي�ست )٤١ عاما( جتربته قائاًل: "مل مت�س 
اإل ب�س��ع �س��هور بعد تعر�س زوجتي كيم كاردا�س��يان حلادث �س��طو 
م�س��لح يف باري�س العام املا�سي، وما تبع ذلك من تاأثر �سلبي على 
عائلتي التي اأ�س��بحت تعاين من الأرق وقلة النوم ب�س��بب الكوابي�س 
اإىل جان��ب املناف�س��ة ال�س��ديدة الت��ي جعلتن��ي اأع��اين م��ن الإجه��اد 
والع�س��بية املفرطة، مما اأدى لحتجازي يف امل�ست�سفى"، بح�سب ما 
ذكرت �س��حيفة نيويورك تاميز. وا�ستدعت زوجة كاين وي�ست وجنمة 

تلفزيون الواقع متحدث التنمية الذاتية ال�سهر توين روبنز.

   فج��رت الفنان��ة العراقي��ة دموع حت�س��ن الفائزة بلق��ب برنامج "ذا 
فوي�س" يف مو�س��مه الرابع مفاجاأة، بك�س��فها تفا�سيل ا�ستبعادها من 
برنامج "اراب ايدول". وقالت دموع حت�س��ن م��ن خالل برنامج "ملة 
عي��د" اإنها تقدم��ت ل� "اراب اي��دول"، ومت رف�س��ها يف املرحلة الأوىل 
ومل تظه��ر على ال�سا�س��ة خالل فقرات الربنامج، ولك��ن هذا املوقف مل 
يجعله��ا تياأ���س وقدمت مرة اأخ��رة يف برنامج "ذا فوي�س". واأ�س��افت 
دم��وع حت�س��ن اإنها مل تذكر ه��ذه الواقعة من قب��ل، واأول مرة تتحدث 
عنها ول اأحد يعرف اإنها حاولت �سق طريقها من خالل "اراب ايدول"، 
�س��وى الفنانن الذي��ن كانوا معها حلظ��ة التق��دمي، ومت قبولهم والآن 

اأ�سبحوا معروفن للجمهور.
و�س��ددت دم��وع حت�س��ن على اأن م�س��األة رف�س��ها م��ن "اراب ايدول"، 
كانت خطوة لطريق جناحها وموا�سلة م�سوارها ورغبتها يف احرتاف 

الغناء، ولهذا تقدمت يف برنامج "ذا فوي�س" يف مو�سمه الرابع.

احتفل��ت الفنان��ة اإينا���س عل��ي بحف��ل خطوبتها على ح�س��ام 
�س��اهن مدير ت�س��وير، حي��ث اأقامت حفاًل عائلي��ًا من املقام 
الأول. وت��داول رواد مواق��ع التوا�س��ل �س��ور جل�س��ة ت�س��وير 
اإينا���س عل��ي من حف��ل خطوبته��ا، والتي اأظهرت رومان�س��ية 
كب��رة جتم��ع بينها وبن عري�س��ها ح�س��ام �س��اهن. وح�رص 
حف��ل خطوب��ة اإينا�س عل��ي �س��قيقتها �س��اندي وزوجها رجل 
الأعم��ال علي اأبو طرية، والأ�س��دقاء املقربن فقط مع الأهل. 
وعل��ى الرغم من اأن اإينا�س علي اعتمدت على اإطاللة ب�س��يطة، 
تنا�س��ب الأجواء العائلية للحفل الذي اأقيم على �سفاف النيل، 
اإل اأن ف�س��تانها حظ��ي بالنق��د من قبل بع���س اجلمهور، الذي 
وج��ودا اأن الإطالل��ة جريئة. وارتدت اإينا�س علي ف�س��تانًا من 
الل��ون الأبي���س خاِل م��ن اأي تطريز، ب�س��يط الت�س��ميم ولكنه 
جاء كا�س��فًا ملنطقة ال�سدر مما اأزعج البع�س مع تداول �سور 
اخلطوبة على نطاق وا�س��ع. وك�س��فت تقارير �سحفية اأن ق�سة 
حب بن اإينا�س علي وح�س��ام �س��اهن جاءت خ��الل عملهما 
�سويًا يف م�سل�سل "لعنة كارما"، الذي عر�س يف �سهر رم�سان 

املا�سي.

    رف�ست املحكمة العليا يف لو�س اأجنلي�س قبول دعوى جوين 
دي��ب التي رفعها موؤخراً، والتي طالب فيها بتاأجيل احلكم يف 
ق�س��يته الأخرة التي رفعها على اإدارة اأعماله ال�س��ابق حيث 
اتهمهم من خاللها ب�سوء الإدارة وامل�ساكل املالية التي و�سل 
اإليه��ا اأخراً، وطالبه��م مببلغ ٢٥ ملي��ون دولر. يف املقابل، 
اأب��دت �رصك��ة وارن��ر برو���س خماوفه��ا م��ن تاأثر الق�س��ايا 
والتهامات التي يواجهها جنم قرا�سنة الكاريبي على فر�س 

ح  فيلمه��ا الق��ادم "الوحو���س املذهلة ٢"، جن��ا
بطولة جوين دي��ب، معربة عن اأملها 
يف اأن ي�س��ل الطرفان املتنازعان 
اإىل ت�س��وية ق�س��ائية نهائية يوم 
١٤ يوليو )متوز( القادم، بح�سب 

ما اأعلنت املحكمة.
ياأتي ذلك بعد يومن من 
مقابل��ة ج��وين دي��ب 
م��ع جمل��ة رولين��غ 
والت��ي  �س��تون، 
ك�س��ف من خاللها 
معانات��ه  ع��ن 
ال�س��نوات  خالل 
ة  خ��ر لأ ا
�س��ية  ملا ا
التي  والأزم��ات 
بحيات��ه  اأمل��ت 
ل�سخ�س��ية  ا
ومعاركه  واملالي��ة 
الأخرة،  الق�س��ائية 
رغبت��ه  اأب��دى  كم��ا 
مذكرات��ه  كتاب��ة  يف 
اخلا�س��ة يف حماول��ة 
منه مل�ساركة الآخرين، 
تفا�سيله وليعلموا اأنه 
لي�س �سخ�س �سيئ يف 

احلياة الواقعية.

 �س��درت ترجم��ة فرن�س��ية لرواي��ة الكات��ب الكويت��ي طال��ب 
الرفاع��ي »ظ��ل ال�س��م�س«، عن دار اأكت �س��ود- �س��ندباد، وقد 
اجنزه��ا من�س��ف اخلمري الذي ق��دم للقارئ ترجم��ة وفي���ة 
حي��ث بذل جهداً كبراً م��ن اأجل قولبة الن����س الروائي، ونقله 
من دون ته�سيم، ول تزوي���ر، اإىل لغة فرن�سية �سل�سة، متما�سكة 
جم������اًل وتراكيب لغوية اأدبية رفيعة، مت�س��ي بخ��ط متواز مع 
اأ�س��لوب الكات��ب، وتعك���س يف اآن مع��ًا كل الهموم وامل�س��اكل 
والآلم الت��ي حوته��ا �س��طور الرواية ب�س��دق. وتنق��ل للقارئ 
الفرن�س��ي كل ما اأراد الكاتب طالب الرفاعي قوله وتو�س��يفه 
واإر�س��اله من ر�سائل وا�سحة، ل ي�س��رتها ظل ال�سم�س الذي ل 
يخفي حتى الهم�س��ات. وكذلك كل ما �سورته عد�سة قلمه من 
تفا�سيل ُجبلت بالأمل واملرارة، ذكرتنا اإىل حد كبر بكتابات 
الأدباء الأفارقة ومعاناتهم مع امل�ستعمر الأوروبي واأنظمته. 
ون�س��الت الأف��رو اأمري��كان واآلمه��م، واإيق��اع مو�س��يقاهم 
ال��ذي على ما يب��دو اأن الكات��ب طالب الرفاعي قام بتن�س��يد 
عبارات��ه وتدبيجه��ا طبق��ًا ملقاماته��ا واإيقاعاته��ا اله��ادرة 
املتوالي��ة كنب�س قلوب تئن وت�س��تكي من كل �س��يء. خرجت 
ه��ذه الرتجم��ة من بن ي��دي مرتجمها، كما ه��ي حال الن�س 
العربي، قا�سية ق�سوة غربة مغرتب، غادر وطنه ورحمه ل�سنة، 
اأو �سنتن، ولكنه مل يعد، ورمبا لن يعود. ُمهاجر يرك�س خلف 
د يف  ِظل��ه و�س��ط اأح��الم يعرف متام��ًا اأنه ل��ن يحققها، ف��ُردِّ
قرارة نف�س��ه وكلما نظر يف املراآة: ماذا فعلت بنف�س��ك...؟ قام 
الأ�س��تاذ من�س��ف اخلمري بعملية الرتجمة ه��ذه خالل فرتة 
اإقامت��ه يف الكويت، فعاي�س الأماكن الت��ي دارت فيها اأحداث 
الرواي��ة �سم�س��ًا وحرارة وظ��اًل. وقام خاللها بزي��ارة مناطق 
�س��كن العم��ال الأجانب ومناط��ق جتمعاته��م، وور�س عملهم. 
وزار اأي�س��ًا كل الأماكن التي �س��هدت تفا�سيل الأحداث وورد 
ذكره��ا يف الرواي��ة. واطلع عل��ى معاناة العم��ال وعذاباتهم 
وم�س��اكلهم عن كثب. ي�س��اف اإىل ذلك قربه خالل هذه الفرتة 

من الكاتب نف�سه، فدارت بينهما نقا�سات كثرة حول الأفكار 
التي حوتها الرواي��ة واأحداثها، واأمور اأخرى كثرة. فتقاربت 
وجهات النظر وتكاملت، فعك�س��ت ترجمته ب�س��دق م�ساهداته 
ه، وم��ا اأراد الكات��ب متريره من خ��الل روايته. واإذا  وم��ا خرِبَ
كان اأ�سلوب الكاتب طالب الرفاعي يف الكتابة يتميز بتلقائية 
غر م�س��طحة تغو�س يف العمق، فتحم��ل اإىل القارئ احلقيقة 
الفج��ة بال زخرف��ة ول ماكياج، بالإ�س��افة اإىل التب�س��يط يف 
الألف��اظ واملف��ردات، مم��ا ياأ�رص الق��ارئ، ويدخل��ه يف عوامل 
الرواي��ة واأحداثها، مبجرد البت��داء يف قراءتها. فاإن املرتجم 
تخط��ى حواجز وم�س��اكل الرتجم��ة الأدبية بحنكة. وبف�س��ل 
اإح�سا�س��ه اللغوي الوا�سح، وامتالكه لنا�سية اللغتن العربية 
والفرن�س��ية مع��ًا، جنح يف اإي�س��ال حمت��وى م��ا يرتجمه اإىل 

القارئ بهدوء، وبنف�س التلقائية والتب�س��يط، ودرجة ال�س��دق 
امل�س��حونة بها �سطور الرواية.  و�سوف يدرك القارئ الفرن�سي 
والأوروب��ي عموم��ًا ب��ال اأدن��ى �س��ك، اأن بطل الرواي��ة حلمي 
املهاج��ر بُحلم��ه وِحلمه و�س��ربه عل��ى ماآ�س��ي واآلم الغربة، 
ابت��داء م��ن احل�س��ول عل��ى اأوراق الإقام��ة ورخ�س��ة العمل، 
وانته��اء بوحدت��ه ال�س��اغطة عل��ى كيانه وروح��ه املحطمة 
اأ�س��اًل، ل يختلف باأي حال من الأح��وال عن كثرين يرونهم 
اليوم يف �س��وارع مدنهم وقراهم، وهم يفرت�س��ون الأر�س��فة، 
ويلتحفون ال�سماء. واأن هذه التجربة الإن�سانية لي�ست خا�سة 
فق��ط بالعمال القادم��ن اإىل الكوي��ت، ودول اخلليج الأخرى، 
بل هي جتربة من املمكن تعميمها على كل مدن العامل احُللم 

وعوا�سمه.

 ك�س��ف النج��م اأنطونيو باندريا���س عن خماوفه 
من جت�سيد �سخ�سية الفنان الت�سكيلي بيكا�سو 

يف م�سل�س��ل تلفزي��وين وثائق��ي، وال��ذي من 
املق��رر اأن يتم عر�س��ه على قناة نا�س��ونال 
جيوغرافي��ك، فعلى الرغم من وجود قا�س��م 
م�س��رتك بينهم��ا وه��ي ولدتهم��ا يف ملقا 

الإ�سبانية، اإل اأن اإنتاج اأعمال ال�سرة الذاتية 
يتطلب قدراً كبراً من امل�سداقية والدقة، موؤكداً 

اأن �س��بق ورف�س تق��دمي نف�س العمل يف ال�س��ابق. 
واأ�س��ار باندريا�س خالل حديثه مع �سحيفة اندي واير، 

اأن��ه على الرغ��م من ولدة بيكا�س��و يف مدين��ة ملقا الإ�س��بانية، 
وهي نف�س م�س��قط راأ�س��ه، اإل اأن �سخ�سيته كانت تت�سم بقدر كبر 
من التناق�س��ات والتعقي��دات، حيث كان يتميز بكونه �سخ�س��ية 
مرموقة اجتماعيًا وبح�س��ه الفني، اإل اأنه كان قا�س��يًا يف الكثر 

م��ن الأحي��ان، موؤكداً اأن التحدي الأكرب بالن�س��بة له 
كان اإظه��ار اجلان��ب الإن�س��اين والفن��ي للر�س��ام 
بيكا�س��و، دون ف�س��لهما. ولف��ت باندريا�س اإىل 
اأن منتج العمل رون هوراد، قدم له ال�س��مانات 
الكافي��ة، باأن يتم ���رصد حكاية اأ�س��طورة الفن 
بيكا�س��و بدقة متناهية، �س��واء م��ن خالل اإبراز 
جوانب حياته املختلفة، وعالقته بالفن والعامل 
م��ن حوله، وه��و ما دفع��ه لقبول العم��ل.  واعترب 
باندريا�س اأن بيكا�س��و واحداً من اأ�س��هر املوؤثرين يف 
القرن الع�رصين، وا�س��فًا اإياه "بالبط��ل"، معتقداً اأنه لو كان 
موجوداً وقت احلرب العاملية الثانية لأ�س��بحت اإ�سبانيا من اأكرث 
الدول ا�س��تفادة من م�رصوع مار�سال القت�س��ادي لإعادة تعمر 
اأوروب��ا بعد احلرب العاملية الثانية، اإل اأن اإ�س��بانيا كانت وقتها 

حتب حكم الدكتاتور فرانكو.
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