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

كيري رسل تنضم لسلسلة
أفالم حرب النجوم

جت��ري حالي�� ًا �رشكة لوكا���س فيلم للإنت��اج واملخرج
العامل��ي ج��اي �أبرام��ز م��ع النجم��ة الأمريكي��ة ك�يري
ر�سل للإن�ضم��ام للجزء التا�سع م��ن �سل�سلة �أفالم حرب
النج��وم ،وذلك بعد جمموعة م��ن النقا�شات واملقابالت
التي �أجرتها ال�رشكة املنتجة مع جنمات �أخريات ،وذلك
 ٤يونيو (حزيران) ،بح�سب ما ذكرت جملة فاريتي.
ويعت�بر ذل��ك التع��اون الثاين ب�ين النجمة ك�يري ر�سل
واملخ��رج الأمريكي جاي �أبرام��ز ،بعد اجلزء الثالث من
فيلم "املهمة امل�ستحيلة" الذي جمعهما يف عام .٢٠٠٦
وفيم��ا مل يت��م بعد الك�ش��ف عن طبيع��ة دور كريي ر�سل
يف الفيل��م القادم من حرب النج��وم� ،إال �أنه وبح�سب ما
ورد �سيتطل��ب دوره��ا ت�أدية العديد م��ن م�شاهد القتال
واحلركة،

الكوميديا السورية بأجزاء
جديدة في رمضان 2019

بد�أت ��شركات الإنت��اج ال�سورية بالتح�ض�يرات ملو�سم
درام��ا رم�ضان  2019من خالل عق��د اجتماعات عمل
وو�ضع خططه��ا للمو�سم القادم ويف ظ��ل النمط ال�سائد
خ�لال ال�سن��وات الأخ�يرة ف���إن العدي��د م��ن املنتج�ين
يتجه��ون لتنفي��ذ �أجزاء جديدة من �أعم��ال حققت �شهرة
وجن��اح وجماهريي��ة خالل عر���ض اجزائه��ا ال�سابقة .
وي�أت��ي يف مقدم��ة الأعم��ال التي �ست�شه��د ح�ضور جزء
جدي��د منها يف رم�ضان  2019م�سل�سل " مرايا 2019
" للنج��م ال�سوري يا�رس العظمة والذي يعود بعد غياب
طوي��ل دام عدة �سنوات حي��ث �سيجمع اجلزء اجلديد عدد
كبري من النجوم الذي��ن �شاركوا بالأجزاء ال�سابقة  .كما
ي�شهد املو�سم القادم ح�ضور جزء رابع ع�رش من ال�سل�سلة
الكوميدي��ة ال�شه�يرة بقعة �ضوء مع املخ��رج عامر فهد
بعد ان تعرث �إجناز هذا اجلزء يف مو�سم . 2018

بشرى عضو لجنة تحكيم مهرجان
منارات للسينما في تونس

احمد زاهر يرفض زواج
بناته
ليل
خارجى

يمثل مصر فى ” القاهرة
السينمائي

�أعل��ن يو�س��ف �رشي��ف رزق اهلل ،املدي��ر الفن��ي ملهرج��ان القاه��رة
ال�سينمائ��ى  ،اختي��ار فيلم "ليل خارجي"  ،لتمثي��ل م�رص يف الدورة
الأربعني ،والتي تنطلق يف الفرتة من � 20إىل  3نوفمرباملقبل.
والفيل��م بطول��ة كرمي قا�س��م ،ومنى ه�لا ،و�رشيف د�سوق��ي ،وب�سمة،
و�أحم��د مال��ك ،وعم��رو عاب��د ،و�أحم��د جم��دي ،و�ص�بري عبداملنعم،
وجم��دي �أحم��د علي ،و�أحم��د ي��سري ،وت�ألي��ف �رشيف �ألف��ي ،وتدور
�أحداث��ه يف �إط��ار م��ن الإث��ارة والت�شوي��ق ح��ول كوالي���س �رصاعات
�صناع��ة ال�سينما ،من خالل جرمية حتدث �أثن��اء ت�صوير �أحد الأفالم،
لتك�ش��ف النقاب عن ف�ساد املنتج�ين والطرق غري امل�رشوعة التي يتم
اللج��وء �إليه��ا للح�صول عل��ى متويل الأفالم ،بخ�لاف جرائم الدعارة
وغ�سيل الأموال .و�أكد يو�سف �رشيف رزق اهلل� ،إن وجود فيلم م�رصي
�أمر جي��د ،خا�صة �أن الدورة املا�ضية غاب عنها الفيلم امل�رصي ،وقد
مت اختيار “ليل خارجي” ب�سبب م�ستواه الفني املتميز،

فرح
الهادي

ذك��ر موق��ع "ت��ي ام زي" املتخ�ص���ص باخبار امل�شاهري ان املغني الكندي جا�سنت بيرب خمطوب �إىل عار�ضة الأزي��اء الأمريكية هايلي بالدوين .وقد تقدم جنم البوب الكندي ( 24عام ًا) بطلبه
ه��ذا م��ن ال�شاب��ة البالغة  21عام ًا خالل ع�شاء يف �أحد مطاعم باهاما�س .وروى زبائن كانوا يف املطعم للموق��ع �أن حرا�س جا�سنت بيرب طلبوا منهم عدم ا�ستخدام هواتفهم النقالة خالل الطلب.

تعتزم تأليف كتاب وتثير
ضجة بسبب لون شعرها

�أث��ارت ف��رح الهادي �ضجة كب�يرة بني متابعيها ع�بر �سناب �شات
عندم��ا ك�شف��ت عن ل��ون �شعره��ا اجلدي��د ،حيث اعتم��دت خ�صالت
وردي��ة مائل��ة �إىل الل��ون الفو�شيا اجل��ريء ،كما �أث��ارت اجلدل بعد
�أن �أعلن��ت ع��ن اعتزامه��ا كتاب��ة ق�ص��ة حياتها يف كت��اب تطرحه
للجمه��ور .و�أطلت ف��رح الهادي ع�بر مقطع الفيدي��و برفقة زوجها
عقي��ل الرئي�س��ي ،حيث ك�ش��ف الثنائي ع��ن اعتزامهم��ا ن�رش كتاب
ير�ص��د ق�صة حبهما ،وكيف انتقال م��ن مرحلة ال�صداقة �إىل مرحلة
احل��ب وال��زواج .و�أك��دت النجمة الكويتي��ة �أن الفك��رة جاءتها بعد
�أن تعرف��ت وزوجه��ا على �سي��دة ماليزية �أب��دت ده�شته��ا ال�شديدة
م��ن كونهما جنم�ين ويعي�شان ب�سع��ادة كثنائي ناج��ح وحمبوب،
وعر�ض��ت عليهما ��سرد الق�صة بكوالي�سها من خ�لال الكتاب ،حيث
لفت��ت �إىل �أن هن��اك الكثري من الأ��سرار والتفا�صيل التي ال يعرفها
الكثريون عنهما.

فيصل الخرجي يرفض اتهامه بسرقة أغنية مايكل جاكسون
�أث��ار الفن��ان الكويت��ي ال�ش��اب في�ص��ل اخلرج��ي
�ضج��ة كب�يرة عرب خمتل��ف مواق��ع التوا�صل
الإجتماع��ي وذل��ك عق��ب ط��رح �أغنيت��ه
ال�سنغل اجلديدة "انت مو بروحك" حيث
اتهم��ه البع���ض ب�رسقته��ا م��ن �إح��دى
�أغني��ات مل��ك الب��وب الراح��ل مايكل
جاك�سون.
وق��ال في�ص��ل �إن "ان��ت م��و بروحك"
لي�س��ت منقولة حرفي ًا من �أغنية مايكل
جاك�س��ون ،وم��ن املمك��ن �أن يكون فقط
هن��اك جم��رد ت�شاب��ه يف بداي��ة الأغني��ة،
وت�سائ��ل في�صل كي��ف تكتب كلم��ات �أغنيته
"ان��ا م��و ب���س احب��ك انا داي��ب يف جلب��ك حتى
انفا�سي من هواك" ،باللغة االجنليزية.

وا�ستط��رد الفن��ان الكويت��ي قائ�لاً" :رمب��ا يكون
معنى الأغنية قريب�� ًا لأغنية مايكل جاك�سون
 You Are Not Aloneولك��ن لي�ست
له��ا عالق��ة ب�أغني��ة ماي��كل ،وهناك من
يق��ول �إنها ت�شب��ه �أغنية ثاني��ة له ،لكن
بالنهاي��ة الكلم��ات لي���س له��ا عالقة،
فم��ن املمك��ن �أن يك��ون ت��وارد خواطر
او تبادل ثقافات من ناحية معينة يف
دخل��ة الأغني��ة لك��ن كل الأغنية �صعب
حرفي ًا ان ترتجم" .و�شدد في�صل على �أنه
ين��وي مقا�ض��اة كل من تط��اول عليه عرب
مواقع التوا�صل الإجتماعي �أو حاول الت�شكيك
يف نزاهت��ه الفت ًا �إىل انه يتقبل الر�أي والر�أي الآخر
يف حدود النقد البناء.

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

ك�ش��ف املدي��ر التنفي��ذي ل�رشك��ة مارفل كيف��ن فيج ،عن
بع���ض التفا�صي��ل الت��ي تتعل��ق بفيل��م "كاب�تن مارف��ل"
للنجمة بري الر�س��ون ،واملقرر طرحه يف �صاالت العر�ض
يوم  19مار�س .2019
و�ست�ض��م �أح��داث فيل��م كاب�تن مارف��ل املمث��ل �صامويل
جاك�س��ون (  69عاما) ،والذي يج�سد م��ن خالله �شخ�صية
"ني��ك ف�يري" ،حي��ث يبدو �أ�صغ��ر من عم��ره احلايل 25
عام��اً ،باالعتماد على تكنولوجيا متط��ورة ،وذلك بح�سب
م��ا تق�ضيه طبيعة الفرتة الزمني��ة التي تدور �أحداث الفيلم
خالله��ا يف ت�سعين��ات الق��رن املا�ض��ي ،وه��ي ف�ترة مل
تتناولها �سينما مارفل من قبل.
ويق��ول فيج�" :سيكون من املث�ير لالهتمام �أن نرى الهيئة
الت��ي �سيب��دو عليه��ا جاك�س��ون با�ستخ��دام ه��ذه التقنية،
ال�سيم��ا و�أنه �سيظهر بهذا العم��ر خالل �أحداث الفيلم كلها،
الأم��ر ال��ذي يتطل��ب املزي��د من العم��ل املكث��ف وجل�سات
التح�ضري.
وال تعت�بر ه��ذه امل��رة الأوىل الت��ي تعتمد فيه��ا "مارفل"
ه��ذه التقنيات لإزالة بع�ض مظاهر التقدم يف العمر ،حيث
قام��ت بتخ�صي���ص ا�ستخ��دام تل��ك التكنولوجي��ا الرقمية
يف فيل��م "الرج��ل النملة وامل��ر�أة الدبور" ،وال��ذي ُيعر�ض
ب�ص��االت ال�سينما حالي ًا يف �ص��االت ال�سينما ،مع النجمة
مي�شي��ل فايفر ،كما مت اعتمادها يف اجلزء الأول مع النجم
ماي��كل دوغال�س ،وكذلك مع املمثل روبرت داوين جونيور
يف فيلم كابنت �أمري��كا :احلرب الأهلية" ،والذي �صدر عام
.2016

بسمة :أرفض تشبيهي بـ «زينة»
في «اختفاء»..

ن��شرت الفنان��ة امل�رصي��ة ب��شرى �ص��ورة له��ا عل��ى
ح�سابه��ا الر�سم��ي عل��ى ان�ستق��رام �أثن��اء تواجدها يف
مط��ار القاه��رة ال��دويل لإنه��اء �إج��راءات �سفره��ا �إىل
تون���س ،حي��ث �ستح��ل �ضيف��ة عل��ى مهرج��ان منارات
لل�سينم��ا املتو�سطي��ة كع�ض��و جلنة حتكيم خ�لال �أيام
املهرج��ان يف الف�ترة م��ا بني  9يولي��و وحتى  15من
ال�شه��ر نف�سه� ،إىل جانب جمموع��ة من املمثالت العرب
والأجانب ،ومنه��م الفل�سطينية منال عو�ض والفرن�سية
م��ن �أ�ص��ل لبن��اين من��ال عي�س��ى .وعلّقت ب��شرى على
�صورته��ا �أثن��اء توجهه��ا �إىل تون���س قائل��ة�« :صب��اح
الن�ش��اط املبكر من مطار القاه��رة� ...أنا يف طريقي �إىل
تون�س حل�ض��ور مهرجان منارات لل�سينم��ا املتو�سطية
كع�ضو جلنة حتكيم»،
موق��ف طري��ف جمع ب�ين الفنان �أحم��د زاه��ر وابنته ليلى
خ�لال ح�ضورهم��ا حف��ل زف��اف الفن��ان حممد عل��ي رزق،
والذي ك�شف من خالله عن رف�ضه متام ًا م�س�ألة زواج بناته!
حدث الأمر عندما قامت الفنانة منى فاروق بت�صوير مقطع
م��ع �أحمد زاهر وابنته ليلى ،وفيه طلبت منه �أن يوجه كلمة
للعري���س حممد علي رزق ،وبع��د بارك له على زواجه ،قالت
ل��ه منى ف��اروق" :عقب��ال بناتك...عقبال ليل��ى"� ،إال �إنه رد
�رسيع ًا بـ" :مفي�ش عقبالك" ،لي�ؤكد �إنه لن يزوج بناته.
ويب��دو �أن ليلى �أحمد زاه��ر كان لها ر�أي خمال��ف لوالدها،
ل�ترد علي��ه يف الفيديو ب�أنها ترغ��ب يف ال��زواج� ،إال �إنه رد
عليها �رسيع�� ًا قائ ًال" :عايزة تتج��وزي؟ مفي�ش الكالم ده"،
و�ضحكا �سوي ًا على املوق��ف .ومن املعروف عن �أحمد زاهر
حبه ال�شديد لبناته الأربعة،

صامويل جاكسون يعود 25
عاما الى الوراء
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�أبدت ب�سمة �سعادتها بردود الفعل على م�سل�سلها الأخري
"اختف��اء" ،ال��ذي ُعر�ض يف رم�ض��ان املا�ضي ،م�ؤكدة
�أنه��ا مل تعرت���ض عل��ى ت�أخر ظهوره��ا في��ه �إىل احللقة
الثامنة .وحتدثت ب�سمة عن تفا�صيل وكوالي�س م�سل�سلها
الأخ�ير ،وم�شاركتها يف الفيلم امل�ستقل "بعلم الو�صول"
للمخرج ه�ش��ام �صقر ،و�سبب اعتزاله��ا ال�سيا�سة منذ �أن
عادت من �أمريكا.
�سعي��دة بالتجرب��ة وردود الفع��ل عليه��ا م��ن النا�س يف
ال�شارع ،نظراً لغياب��ي عن مواقع التوا�صل ،حيث تلقيت
ا�ش��ادات عدي��دة عن �أدائ��ي لل��دور ،الختالف��ه كلي ًا عن
�ساب��ق �أدواري ،وبعيداً عن ه��ذا وذاك� ،سعدت بالتعاون
م��ع نيلل��ي ك��رمي ،لأنه��ا تخت��ار �أعم��ا ًال خمتلف��ة تلقى
�إعجاب النا�س ،واختارت تيمة الغمو�ض والإثارة �إطاراً
للم�سل�سل ،باعتبارها تلقى قبو ًال كبرياً عند امل�شاهدين.
�إطالق��اً ،لأن "اختف��اء" لي�س �أويل جتارب��ي التي يت�أخر
ظه��وري فيه��ا ،بدلي��ل �أنن��ي مل �أظه��ر يف �أول حلق��ات
م�سل�س��ل "ق�صة حب" قبل �أعوام ،فم��ا يعنيني هو �أبعاد
ال��دور وت�أثريه يف الأح��داث ،واحلقيقة �أين عندما تلقيت
املعاجلة الدرامية ل��ـ "اختفاء" ،وجدت الدور ُمب�رشاً �إىل
�أق�صي درجة.
ه��ذه اجلزئية ترددت قبل انط�لاق العر�ض ،وتنامت �إىل
م�سامعي �أثناء الت�صوير ،ولكن متابعي امل�سل�سل ت�أكدوا
من خطئها ،لأين مل �أختطف زوج نيللي بح�سب الأحداث،
كم��ا فعل��ت زين��ة يف "لأعل��ي �سع��ر"� ،إ�ضاف�� ًة �إىل �أن
زواجي من ه�ش��ام �سليم كان وفق ظروف معينة ،جتعل
ال�شخ�صية بعيدة متام ًا عما قدمته زينة.

نوري مصطفى بهجت :رحيل آخر "جماعة الرواد"
الجورنال – متابعة

رح��ل الفن��ان الت�شكيل��ي العراق��ي ن��وري م�صطف��ى بهج��ت
( ،)1921-2018ال��ذي كان واحداً م��ن "جماعة الرواد" التي
�أ�س�سه��ا الفن��ان فائ��ق ح�س��ن ( )1914-1992يف �أربعينيات
الق��رن الع�رشين .كان مو�ضوع بهجت الأث�ير الطبيعة العراقية،
مت�أث��راً يف �ألوان��ه وخطوط��ه بالفطري��ة وباحلي��اة اليومية يف
املدين��ة والري��ف .كان الراح��ل طبيب�� ًا متخ�ص�ص�� ًا يف الع�لاج
الطبيعي ،ودر�س املو�سيقى والر�سم يف "معهد الفنون اجلميلة"
يف بغ��داد ،وفيه��ا التقى بالفنان الت�شكيل��ي الراحل فائق ح�سن
ع��ام  .1940ح�س��ن كان وقتها قد عاد م��ن درا�سته يف فرن�سا
وب��د�أ التدري���س يف املعه��د ال��ذي ان�ض��م �إليه بهج��ت يف ال�سنة
نف�سه��ا ،حيث كان يدر�س يف كلية الط��ب خالل النهار ،والتحق
مبعهد الفنون للدرا�سة امل�سائية .يف املعهد بد�أت تتوطد العالقة
بني الفنانني ،ث��م �أخذ الطالب يرتدد على منزل �أ�ستاذه و�أ�صبح
�صديق��ه املقرب ،لذل��ك كان منزل بهجت ي�ض��م منحوتة حل�سن
وه��ي الوحيدة من نوعها ،والتي رد فيها على من قال �إن ح�سن
مل ميار�س النحت �أبداً.
كان بي��ت ح�سن ق��د حت ّول �إىل منت��دى ،وحت ّول مرت��ادوه �شيئ ًا
ف�شيئ�� ًا �إىل جماع��ة ،يق�صدون منطقة اجلادري��ة كل يوم جمعة
به��دف بر�سم مناظرها ،فيتوزع��ون يف الب�ساتني خالل النهار،
ث��م يجتمع��ون م�ساء ملناق�ش��ة �أعمالهم ،وا�ستم��رت هذه العادة
 15عام�� ًا ،يجتمع الفنانون وير�سم��ون الطبيعة املحيطة بهم
وينتق��دون بع�ضهم البع�ض بحرية و�صدق كما يروي بهجت يف
مقابلة تلفزيونية معه �أجريت عام .2012من �أعمال الراحل
مع وج��ود �سمات م�شرتكة بني الفنانني يف هذه اجلماعة ،التي
�ضمت من بني فنانيها نوري الرواي و�إ�سماعيل ال�شيخلي� ،أطلق
ح�س��ن عليهم "البدائيون" ،لكن اال�سم مل يرق لهم فطلبوا تغيريه
ورف�ض��وه �إىل �أن �أقتنع��وا به ث��م عادوا وغريوه م��ع �إطالق �أول
معر�ض م�شرتك لهم �إىل "جماعة الرواد" عام .1951
متي��زت لوح��ات بهجت بب�ساط��ة مفرداته��ا واقتنا�صها للحظة
عاب��رة يف الطبيع��ة ال�صامت��ة ،ويف ذل��ك يختلف ع��ن ر�سامي
ه��ذا النوع بزاوي��ة النظر ال�صغرية التي يختاره��ا ،فلي�س املهم

الب�ست��ان كل��ه بل جزء �صغ�ير منه .يف تناوله لأعم��ال الراحل،
و�ص��ف الناقد عادل كمال الفنان الطبي��ب ب�أنه اختار "اجلانب
املو�ضوع��ي يف ر�س��م احلي��اة املده�ش��ة ويف ت�صوي��ر �سماته��ا
اجلمالي��ة ،فالطبي��ب من �أك�ثر النا���س معرفة بالقوان�ين التي
تخ���ص م�صائره��م ،منذ املي�لاد حتى امل��وت؛ حي��ث الإن�سان
يواج��ه الأمرا�ض والعل��ل والنكب��ات .والإن�سان �ضعي��ف غالب ًا
جت��اه ق��وى غام�ضة وجمهول��ة والت��ي تدفعه �إىل ��صراع دائم
ومرير من �أجل �أ�سابيع �أو �أيام �أو حتى �ساعات� .إن هذه احلقيقة
تنعك�س يف لوحات بهجت من زاوية جتديد حيوية الر�ؤية وعدم
االنغالق �أو الكف عن ت�أمل احلياة .وهي ر�ؤية مو�ضوعية لكنها
تت�ضمن عمق�� ًا ذاتي ًا يرتبط بح�سا�سية الفن��ان واختياره للر�سم
تعبرياً عن جماليات احلياة".
كان بهج��ت ق��د ح�ص��ل عل��ى منح��ة ملتابع��ة درا�سات��ه يف
الط��ب الفيزيائ��ي يف نيوي��ورك يف �أواخ��ر اخلم�سينيات ،وحني
ع��اد كان م��ن �أوائل م��ن حملوا درج��ة علمية متقدم��ة يف هذا
املج��ال ،و�ساه��م يف ت�أ�سي���س �أول مرك��ز طب��ي متخ�ص�ص يف

الط��ب الفيزيائ��ي ورعاي��ة ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة ،ووفر
في��ه �إىل جانب الرعاية الطبي��ة ،مكتبة وم�رسح ًا وور�ش تدريب
عل��ى الر�سم .ا�ستفاد الفن��ان من معرفته الطبي��ة و�أفاد زمالءه
الت�شكيلي�ين م��ن خ�لال �إعطاء درو���س يف الت�رشي��ح الفني يف
"معه��د الفن��ون اجلميلة" يف بغداد .وطل��ب من النحات حممد
غن��ي حكمت �إجن��از ن�صب ثالثي الأبعاد يتن��اول ق�ضية رعاية
املعاق�ين ليو�ضع يف مدخل املركز ال��ذي �أ�س�سه ،ور�سم حكمت
ماكي��ت الن�ص��ب على �ش��كل فت��اة واقف��ة جت�سد الع��راق وعلى
�أطراف ثوبها جم�سمات لأج�ساد كل واحد منها يعاين ب�شكل ما،
لك��ن املنحوتة ظلت حرباً على ورق .عن ذلك كتب مرة "ارت�أيت
�أن �أح�ص��ل عل��ى هذا املاكيت ال�صغري لأتب��ارك فيه وا�ضعه يف
مدخل العيادة اخلارجية للمركز� ،إال �أين مل �أجد له �أثر يف املكان
الذي كان فيه وقد غاب عن الأنظار ،وهكذا فان الن�صب العظيم
ه��ذا ذو املع��اين العميقة مل ير النور وكذل��ك احلال بالن�سبة �إىل
النم��وذج ال�صغري ،وكذل��ك بالن�سبة �إىل املرحل��ة الثانية ملركز
الت�أهيل".
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