
وفاء عامر: لم أطالب بحذف 
اسم درة من  "نسر الصعيد"

هند بومشمر تدخل القفص 
الذهبي

اسيل عمران ممنوعة من 
دخول السعودية 

 تاليدا اول عارضة سعودية 
تشارك اسبوع موضة باريس

  ا�ستنكييرت الفنانيية وفيياء عاميير مييا تييردد اأخييراً عن 
مطالبتها بحييذف ا�سم الفنانة التون�سييية درة من �سارة 
م�سل�سلهمييا الأخيير "ن�يير ال�سعيييد"، الييذي ُعر�ييض يف 
رم�سييان املا�سي.وقالت عاميير، اإن درة هي من طالبت 
بحييذف ا�سمها، لأنها حتييرم كل زمالئها مهما اختلفت 
مكانتهم، م�سيفة "اتفاقي مع املنتج جمال العدل ن�ض 
على و�سع ا�سمي بعد ا�سم الفنان حممد رم�سان، ولكني 
فوجئييت با�ستعال اأزمة ب�سيياأن ال�سارة اأثنيياء الت�سوير، 
وحينهييا كان يتبقييى يل مييا يزيييد عن 55 م�سهييداً، فلم 
اأكييرث بهييذه الأزميية ون�سبييت كل تركيييزي يف عملي، 
ولكني مل اأطالب اجلهة املنتجة للم�سل�سل بحذف ا�سمها 

كما تردد".

  اأعلنييت الإعالمييية املغربييية هنييد بوم�سمر  عيين اقراب 
موعييد زفافها ودخولها القف�ييض الذهبي دون الك�سف عن 
تفا�سيييل اأخييرى. وبالرغم ميين تف�سيلها لإبقيياء حياتها 
اخلا�سيية بعيييدة كل البعييد عن الإعييالم وامليديييا اإل انها 
اأكييدت اأنها على و�سك الييزواج من دون ك�سفها عن زوجها 
اأو ا�سمييه. الإعالمييية املغربية هنييد بوم�سميير والتي تبلغ 
ميين العمر 32 عاما رف�ست ك�سييف ا�سم زوجها م�سرة اأن 
حياتها اخلا�سة خط اأحمر. الإعالمية هند بوم�سمر قدمت 
عييدة برامييج تلفزيونييية منها فقييرات من خييالل برنامج 
�سبيياح اخليير يييا عييرب وبرنامييج اإنييت ت�ستاهييل برفقة 
الإعالمي جورج قرداحي وبع�ض حلقات برنامج "�سدى 
املالعب" يف فرة غياب زميلها الإعالمي م�سطفى الآغا.

جال�سييت النجمة ال�سعودييية اأ�سيل عمييران متابعيها يف بث 
حييي ومبا�يير عيير ح�سابهييا اخلا�ض علييى موقييع تطبيق 
ال�سييور ان�سقييرام اأجابت من خالله على الكثيير من الأ�سئلة 
التييي طرحييت عليها. من بيين الأ�سئلة التي وجهييت للفنانة 
ال�سعودية اأ�سيل عمران عن زواجها ومنع دخولها لل�سعودية 
اإذ خرجييت هييي عن �سمتها واأكدت اأنهييا مل متنع من دخول 
ال�سعودييية فهييي بلدها واأكدت على حديثهييا باأنها تواجدت 
يف الريا�ييض منييذ اأ�سبوعن تقريبييًا. من بيين الأ�سئلة التي 
عر�سييت عليهييا هي تفا�سيييل طولهييا ووزنهييا فاجابت ن 
طولهييا 162 �سنتييم، ووزنها 49 كيلو غرامييًا. على ال�سعيد 
الآخيير �ساأل جمهور الفنانة اأ�سيييل عمران عن موعد زواجها 
اإذ تعر�ست موؤخراً للكثر من ال�سائعات التي تفيد باإمكانية 
ارتباطها اأو حتى راأيها عن الرتباط فكان جوابها �ساحكة 

اأن الزواج ق�سمة ون�سيب ورف�ست حتديد تاريخ للزواج.

اأو�سكييت زينيية علييى النتهاء من ت�سوير دورها يف فيلم "التاريخ ال�ري لكوثر" للمخرج حممد اأمن، حيث بقي لها يومييان لتنتهي من ت�سويرها كاملًة. وعلم اأن زينة التي جت�سد �سخ�سية 
اأخرى متحررة وفقًا ل�سياق الأحداث،  اإيل  اأع�ساب وم�سادات لالكتئاب، ملواجهة �سغوط النا�ض بعد حتولها من حُمجبة  "كوثر" تتعاطى مقويات 

حلقت ال�سعودية تاليدا تامر - اأو تليدة تامر - �سهرة كبرة 
موؤخييراً بعييد اأن �سييارت اأول عار�سة اأزييياء �سعودية ت�سارك 
باأ�سبييوع املو�سة يف باري�ييض. وقد �ساركييت تاليدا تامر يف 
 Antonio عر�ييض جمموعة امل�سمييم اأنطونيو غرميالييدي
Grimaldi رغييم اأن عمرها 18 عامًا فقط، حيث خطفت 
الأنظييار مبالحمها العربية وجاذبيتها اخلا�سة وثقتها على 
من�سة العر�ض. تليدة تامر مولودة لأب �سعودي واأم اإيطالية، 
ووالدهييا هو اأمين تاميير رئي�ض جمل�ييض اإدارة جمموعة تامر 
املتخ�س�سة يف جمال ال�سيدلة وم�ستح�رات التجميل. وقد 
اجتهييت املراهقة احل�سنيياء اإىل عامل املو�سة خلفييًا لوالدتها 
كري�ستينا تاميير التي كانت عار�سة اأزياء اأي�سًا، حيث اأكدت 
يف ت�ريحييات �سحفييية لها موؤخراً اأنها تريييد متثيل املراأة 

ال�سعودية القوية واجلميلة. 
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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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

إلى العالمية 

أوبرا: الترشح للرئاسة "سيقتلني"

 ناهد السباعي تستكمل فيلم 
"اللعبة أمريكاني"  

حسين فهمي مرشح لمنصب "مثير للجدل"

صوري القديمة 
تذكرني بنجاحي 

اأطلقييت الفنانيية ال�سابة حال الييرك اأغنيتها اجلديييدة باللهجة اخلليجية 
"ممنوع اللم�ض" من اإنتاج بالتينوم ريكوردز، كلمات حامد الغرباوي، 
اأحلييان ميثم عالء الدييين ومن توزيع MOTIFF. وبعييد غياب دام 3 
�سنييوات، تعييود حال الرك هييذا ال�سيف بقوة عر "ممنييوع اللم�ض" التي 
حجييزت لنف�سها اإطاللة عاملية اأوىل وح�رية �سمن ال�سل�سلة الأمركية 
Baby Doll Records ميين بطوليية املطربيية الأمريكية املحبوبة 
Baby Ariel. وكان روب في�رمييان، موؤ�س�ض �ركة Brat لالإنتاج 
التييي تتخذ ميين لو�ض اأجنل�ض مقييراً لها، وهييي اجلهة املنتجيية مل�سل�سل 
Baby Doll Records، قييد �ساهييد حال وا�ستمع اإىل اأغنياتها عر 
مواقييع التوا�سييل الجتماعييي ولحييظ ن�سب امل�ساهييدة العالييية لفيديو 
كليباتهييا، فقام بالتوا�سل مع �ركيية "بالتينوم ريكوردز"، ليتم لحقًا 
التفيياق علييى اأن ُتبث اأغنية "ممنوع اللم�ض" لييي حال الرك للمرة الأوىل 

ح�ريًا �سمن م�سل�سل Baby Doll Records يف 2 يوليو احلايل

 حتدثييت الفنانيية دنيييا بطمة عيير ح�سابهييا على "�سنيياب �سات" 
عيين �سورهييا القدمييية ، م�سرة اإىل اأنهييا ل تخجلهييا ول تزعجها 
بييل جتعلهييا ت�سعيير بالفخيير والإعتييزاز. وقالييت دنيا بطميية التي 
تغييررّ �سكلها اإىل حد كبر منذ م�ساركتهييا برنامج "اآراب اأيدول" 
واإحرافهييا العمييل الفني وحتى اليييوم "انا ل اأخجييل من �سوري 
القدمييية بييل علييى العك�ييض متامييًا انييا اأفتخر بهييا لأنهييا تذكرين 
باإجنازاتييي وجناحاتي". وتوؤكد دنيييا بطمة دائمًا اأنها مل تخ�سع 
لعمليييات جتميييل علييى الإطالق، بييل هي اإكتفييت باإجييراء بع�ض 
الرتو�ييض من خييالل اللجييوء اىل البوتوكو�ييض والإبر ، موؤكييدة اأنه 
ت على بع�ض الإنتقادات التي اأ�سارت اإىل  اأميير عادي جداً. كمييا ردرّ
وجود اإنتفاخ وا�سح يف وجهها وقالت اإنرّ �سببه يعود اإىل تناولها 
دواءاً حل�سا�سييية الب�ييرة، واأ�سييارت اأن جمالها ربيياين، واأن ثقتها 

بنف�سها عالية جداً.

اأكدت جنمة التلفزيييون الأمريكية اأوبرا وينفري، جمدداً 
اأنها ليين تر�سح للرئا�سة، قائلييًة اإن الإقدام على خطوة 
مماثليية "�سيقتلهييا"، لت�سع بذلييك حداً لتكهنييات ثارت 
حييول احتمال تر�سحهييا يف 2020. وتطرقييت وينفري 
للمو�سييوع ميين جديييد يف مقابليية مييع جمليية "فييوغ" 
الريطانييية بعييد اأن كرث احلديييث حول  تطلعهييا للبيت 
الأبي�ييض بعييد كلمتهييا املوؤثييرة يف حفل توزيييع جوائز 
غولييدن غلوب هذا العييام. وقالت وينفييري للمجلة التي 
ن�ييرت �سورتهييا على غالف عييدد اأغ�سط�ييض)اآب(: "يف 
ذلييك الهيييكل ال�سيا�سييي.. و�سط كل هييذه الأكاذيب وكل 
هييذا الهراء والقبييح واحلماقة وكل ما يييدور يف الغرف 
اخللفية.. اأ�سعر اأنه ل ميكنني اأن اأعي�ض.. لن اأ�ستطيع فعل 

ذلك. هذا لي�ض عماًل نظيفًا.. �سيقتلني".
وقوبلييت كلميية وينفييري عند ت�سلمهييا جائييزة الغولدن 
غلوب، عن جممل اأعمالها والتي عرت فيها عن دعمها 
ل�سحايا �سوء ال�سلوك اجلن�سي، واأ�سادت بالن�ساء الالتي 
ك�سفيين وقائع حتر�ض وانتهاكات يف هوليوود، واأماكن 
اأخييرى، با�ستح�سييان بالييغ. وقالت وينفييري لفوغ التي 
ن�رت مقتطفييات من املقابلة على موقعها الإلكروين: 
"النا�ييض يقولون هذه اأوقييات حالكة، لكن ماذا لو اأننا 
غرنا هييذا النموذج؟ فاأنا اأرى الأميير بطريقة خمتلفة" 
، م�سييرًة اإىل "حركة "#مييي تو" و"تاميز اأب". وتابعت:  
"اأرى، األي�ييض ميين الرائع اأننا ن�ستفيييق؟. حتملت املراأة 
جنونييًا ل�سنوات". وحتدثت وينفري اأي�سًا عن ح�سورها 
حفييل زفيياف الأميير هيياري حفيييد، ملكيية بريطانيييا 
واملمثليية الأمريكييية ميغييان ميياركل، يف مايو)اأيييار(، 
والييذي �ساهييده املالين يف اأنحاء العييامل، وحتدث فيه 
الأ�سقييف الأمريكي الأفريقي الأ�سييل مايكل كري، عن 

�سلطان احلب.
وقالييت: "متلكني �سعييور باأن اأي �سيء ميكيين اأن يحدث 

بفعل احلب، قدا�سة الأب كري كان على حق".

 رغييم كل الأزمات التييى لحقت ت�سوير فيلييم "ال�سك�ض 
يف الأر�سيييف"، بداييية ميين ان�سحيياب البطييل الأ�سلييي 
اأحمييد الفي�سيياوي، مييروًرا بالعرا�ييض علييى ا�سمه، ثم 
تعطل الت�سوير لأكرث ميين عامن، اأ�رت الفنانة ناهد 
ال�سباعييي علييى ا�ستكمييال ت�سويييره بعييد تغييير ال�سم 
لي�سبييح "اللعبيية اأمريييكاين"، وال�سبييب اأنرّ ق�سيية الفيلم 
وال�سيناريييو واحلوار من اآخيير اإبداعييات والدها الراحل 
مدحييت ال�سباعي، كما اأنرّ الفيلم من اإنتاج والدتها ناهد 
فريييد �سوقي.  ناهد ال�سباعي بييداأت حماولت ا�ستكمال 
الفيلييم بالتفيياق مييع والدتهييا علييى تغييير ا�سمييه من 
"ال�سك�ض يف الأر�سيف" اىل "اللعبة امريكاين" لالبتعاد 
عيين الأزمييات مع الرقابيية، علًما باأنرّ ال�سييم اجلديد هو 
الأ�سلييي الذي كتبييه مدحت ال�سباعييي، ولكن مت تعديله 
مع اإجييراء تعديالت على الن�ض لينا�سييب الفيلم النجمة 
ناهد ال�سباعي  وبعدها توا�سلت ناهد مع جنوم الفيلم: 
اأحمد فهمييي، و�سيماء �سيف، واأحمييد ال�سامي، وممدوح 
نييادر، واملخرجيية اإينا�ييض �سيييف التى حلرّييت بدياًل عن 
املخييرج الأ�سا�سييي م�سطفييى اأبييو �سيييف، ومت التفاق 
علييى جدوليية مواعيييد الت�سوير قبييل ان�سغالهييم جمدًدا 
بالتح�سيير ملاراثييون درامييا رم�سييان 2019، وبداأت 
بالفعل ت�سوير م�ساهد عدة مع النجم اأحمد فهمي. ُيذكر 
اأنرّ الكاتب واملخرج مدحييت ال�سباعي تويف ب�سهر مايو 

من العام 2014، وترك الفيلم ليكون البطولة املطلقة

عيين دار الرافدييين يف بييروت، �سييدر حديثييًا كتاب 
»تلويحيية لأحييالم ناجييية« )اأنطولوجيييا اجلماعيية 
التاأ�سي�سية ما بعد 2003(، من اإعداد وتقدمي ح�سام 
ال�ييراي، اأما لوحيية الغالف والتخطيطييات الداخلية 
ق عمل  فكانت للفنان �سياء العزاوي، وهو كتاب يوثرّ
جمموعيية من ال�سعييراء العراقييين الذي ظهييروا بعد 
اأبريييل )ني�سان( 2003، وهم: اأحمد عزاوي، وح�سام 
ال�ييراي، وزاهيير مو�سييى، و�سييادق جمبييل، و�سفاء 
، وعمر اجلفييال، وموؤيد  خلف، وعلي حممييود خ�سررّ
اخلفاجييي، وميثييم احلربييي. وهييذه الأ�سميياء بييداأت 
بالن�يير والظهييور منذ العييام 2003، و�ساركت هذه 
الأ�سميياء اأي�سييًا يف اأم�سيات واأ�سبوحييات م�سركة، 
اً« على �ساطئ دجلة 2009 و»اأطوار«  مثل »ال�سعر تورّ
يف موؤ�س�سة »برج بابييل« ب�سارع اأبي نوا�ض 2014، 
ويف عر�ض »يف منزل الوزير النزيه« ب�سارع الر�سيد 

.2017
ي�سييمرّ الكتاب �سهادة لكلرّ �ساعيير فيها روؤيته ملعنى 
اأْن يكون الفرد �ساعراً يف بلد مثل العراق، وبالتحديد 
بعييد اأبريييل 2003، وميين ثييمرّ ق�سائد خمتييارة لكلرّ 
ا�سييم من ال�سعراء الت�سعة، فيمييا �سعت مقدمة الكتاب 
لظهورهييا  ا�ستنيياداً  �سغييل هييذه اجلماعيية  لتوثيييق 
ون�رهييا للق�سائييد خييالل اأعييوام 2003 و2004 
ييات اأ�سهموا  و2005 و2006 ومييا تالها من فعاليرّ
فيهييا بدءاً منذ العام 2008 )حيث بدايات التوا�سل 
بيين هييذه الأ�سميياء( واإىل يومنييا، ومن ثييمرّ تناولت 
املقدميية جوانب فنيرّة باإبراز مالمييح هذا ال�سغل عن 
غييره حترّى بيين �سعييراء النطولوجيييا اأنف�سهم، من 
خييالل منيياذج ميين ن�سو�سهييم التي ن�ييرت ما بن 

2003 و2018.
ييان �سييياء العييزاوي تخطيطييات عملهييا  وقييدم الفنرّ
خ�سي�سييًا للم�ييروع؛ اإذ ر�سييم تخطيطييًا لييكلرّ �ساعر 

عيين ق�سيييدة له ا�سييرك فيهييا بالكتيياب، ف�ساًل عن 
يين الإ�سدار بلم�سات وباألوان  لوحة الغالف التي تزيرّ
هييذا الفنرّان. ومما نقييراأه على الغييالف الأخر: »هذا 
ييع والفذلكات،  الكتيياب، هييو وثيقة تخلو ميين الت�سنرّ
نركهييا للتاريييخ، قبييل اأن ت�سيييع احلقائييق ويعترّم 
وهييج مواقع التوا�سييل وما فيه من افتعييال وادعاء 
علييى ال�سغييل التاأ�سي�سييي يف مرحلة ما بعييد ني�سان 
2003، اأعنييي الأ�سميياء التييي تقدرّمييت اإىل امل�سهييد 

بق�سائدهييا وتطلعها امُلعر عنييه يف اأكرث من �سكل، 
ميين الذين حلقييوا من فوق خرائييب كلرّ هذه املراحل 
يية، الجتييياح الأمركييي، والعنف  واملعييامل الكارثيرّ
رة  الطائفييي، واأ�سييوات النفجييارات، واملييدن امل�سورّ
بالكونكريييت اخلانييق، واأحزاب الفيين واحل�س�ض«. 
وكان خييط عنييوان الكتيياب للم�سمييم الدكتور فالح 
ح�سيين اخلطيياط، اأمييا ت�سميم الغالف فييكان لكوكب 

ال�سياب، والت�سميم الداخلي حل�سام فالح اخلطاط 

لعت مواقع توا�سييل اجتماعي  على امل�ساورات املكثفة  اطرّ
التييي يجريهييا املجل�ييض الأعلييى لالإعييالم يف م�يير، 

لت�سكيييل جلنة جديييدة لرقابة "الدرامييا امل�رية"، 
بعييد ا�ستقاليية املخييرج حممييد فا�سييل واأع�سيياء 
جلنتييه بالكامييل، واملفاجيياأة اأنرّ ال�سييم الأبييرز 
لرئا�سيية اللجنة اجلديدة هو الفنان ح�سن فهمي، 
رقابيية  اأيرّ  لفر�ييض  الكامييل  برف�سييه  املعييروف 

اأو قيييود علييى الفيين!!  وت�سييم  قائميية املر�سحيين 
لع�سوية اللجنيية "املثرة للجييدل"، وت�سمنت رئي�ض 

مهرجييان القاهييرة ال�سينمائييي الييدويل املنتييج حممييد 
حفظييي، ورئي�ض مهرجييان الإ�سماعيلييية الناقد ع�سييام زكريا، 

والفنييان ح�سيين فهمي، والكاتب ي�ييري اجلندي، علييى اأن ت�سم اللجنة 
ممثلن عن النقابات املهنية الفنية، مثل نقابة املهن التمثيلية، ونقابة 
ال�سينمائين، ومن املقرر الإعالن عن ت�سكيل اللجنة ر�سميًّا خالل اأيام، 

واملرجييح اأن يقبييل ح�سن فهمي بع�سوييية اللجنة فقط من 
دون اأن يكلرّييف برئا�ستها، بعدما رف�ض املن�سب املثر 
لالأزمييات الكاتييب ي�ري اجلنييدي، والناقييد يو�سف 
�ريييف رزق اهلل، علًمييا اأنرّ ح�سيين رف�ييض موؤخييًرا 
ا بالعودة ملوقعييه رئي�ًسا ملهرجان القاهرة  عر�سً
ال�سينمائي، ب�سبب رغبته يف البتعاد عن الأعمال 

الإدارية والتفرغ للفن فقط.
ُيذكيير اأنرّ جلنة الدارما برئا�سيية حممد فا�سل قدمت 
ا�ستقالتها بالكامل ملكرم حممد اأحمد، رئي�ض املجل�ض 
الأعلييى لتنظيم الإعييالم، ب�سبب ما اأ�سمتييه "ازدواجية يف 
العمل" مع جلنة الر�سد التي اأ�سدرت تقريًرا حول تقييم الأعمال 
التييي ُعر�سييت يف �سهر رم�سان، وهييو الأمر الذي نفيياه رئي�ض املجل�ض، 
ا ول يوجد تعار�ض اأو ازدواجية،  مو�سًحا اأنرّ اللجان تكمل بع�سها بع�سً

معلًنا قبوله ا�ستقالة اللجنة.
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