
شنغهاى تستضيف فنان عربي

فنان  يروج لمسلسله 
بـ"رقصة حواجب"

 توقف تصوير فيلم "عش 
الدبابير"

قلة الموارد واإلنتاج تبعد عشاق الدراما 
عن مشاهدة النجوم المفضلين

فيلم فلسطينى يحصد جائزتين من 
مهرجان دولي بجنوب أفريقيا

امل�سسرح  لفنسسون  �شنغهسساى  اأكادمييسسة  ا�شت�شافسست 
الفنسسان   )Shanghi Theatre Academy(
عا�شم جناتى كاأول عربسسى واأفريقى �شمن برنامج 
Master class &workshop مسسع جمموعسسة 
متميزة من امل�رحيني املحرتفني واأ�شاتذة امل�رح 

والطالب.
 واأكسسد الدكتسسور عا�شم جناتى لس"اليسسوم ال�شابع" اأنه 
خسسالل تلك الور�شسسة ركز على ال�شخ�شيسسات ال�شبحية 
والنبوءة عند �شك�شبري ومزجهسسا بالأ�شعار ال�شوفية 
لبسسن الفار�سسض واملو�شيقسسى ال�شوفيسسة وكذلك اجلن 
فى ال�شرية الهاللية وال�شحسسر والنبوءة فى احل�شارة 

الفرعونية.

 برق�شسسة حواجسسب و�شحكسسة وابت�شامسسة، روج 
الفنسسان خالسسد �شليم لدوره فسسى م�شل�شله اجلديد 
اأبواب ال�شك، حيث يلعب �شخ�شية ح�شن مظهر.

 مل يك�شسسف الفنان خالد �شليم ، عن اأى تفا�شيل 
جديدة عن �شخ�شيتسسه فى م�شل�شل اأبواب ال�شك، 
والتوفيسسق  بالدعسساء  جمهسسوره  طالسسب  ولكنسسه 
لسسه، حيسسث كتب عسسر ح�شابسسه علسسى ان�شتجرام: 
"�شباحكسسوا ورد ور�شسسا ورزق وراحسسة بال .. 
دعواتكسسوا .. ح�شسسن مظهسسر فسسى م�شل�شسسل اأبواب 

ال�شك".

اأوقف القائمون على فيلم "ع�ض الدبابري" للفنانة 
رانيسسا يو�شسسف  الت�شوير ملدة اأ�شبسسوع كامل، نظرا 
لن�شغالهسسا بت�شويسسر عمسسل اآخسسر مع النجسسم با�شم 
�شمسسرة  بعنوان "دماغ �شيطسسان"، وجتمع امل�شاهد 
بني رانيا وبا�شم والفنانة �شلوى خطاب واآخرين، 

من تاأليف عمرو الداىل، واإخراج كرمي اإ�شماعيل.
 وتعسسود رانيسسا يو�شسسف اإىل الديكسسور اخلا�سسض فسسى 
فيلسسم "ع�ض الدبابسسري" منت�شسسف الأ�شبوع اجلارى 
ل�شتكمسسال ت�شوير م�شاهدها فسسى منطقة املطرية 
داخسسل ق�سسر كبري وهو ديكسسور اأمسسن الدولة �شمن 
الأحسسداث، وجتمسسع امل�شاهسسد بينهسسا وبسسني الفنان 

�شالح عبد اهلل و�شارة �شالمة.

 يبسسدو اأن ع�شسساق الدرامسسا التليفزيونيسسة، �شيفتقدون م�شاهسسدة بع�ض النجسسوم املف�شلني، 
خا�شة فى ظل الظروف التى تواجه الدراما حاليا، تارة بني قلة املوارد والإنتاج، وتارة 
اأخسسرى بني انخفا�ض عدد امل�شل�شسسالت واجتاه بع�ض �شناعها اإىل ال�شينما، لرمبا يجدون 
غايتهسسم وك�شب الأموال. والالفت للنظسسر اأن هناك انخفا�شا ملحوظا فى عدد امل�شل�شالت 
خا�شسسة فسسى �شهسسر رم�شسسان، اإذ كان املنتجسسني ي�شخسسون اإىل القنسسوات اأعمسسال دراميسسة 
تسسرتاوح مسسا بسسني 40 اأو 45 م�شل�شال، اإل اأنسسه مع الوقت بسسداأت �شناعة الدرامسسا تت�شاءل 
ب�شسسكل كبسسري، واأ�شبح ال�شسسخ يرتاوح ما بسسني 30 اإىل 35 م�شل�شال، مثلمسسا حدث فى �شهر 

اإذ عر�شسست القنسسوات 29 م�شل�شسسال فقسسط عسسر رم�شسسان املا�شسسى، 
وهسسو  ما ينسسذر بتقلي�سسض العسسدد اإىل 20 م�شل�شال �شا�شاتهسسا، 

اأقسسل. الروؤيسسة  الأخرى تبسسدو اأكرث �شبابيسسة، خا�شة بعد اأو 
الأدنسسى  واملتو�شط والأعلى التى و�شعتها القنوات احلسسد 

وا�شسسم للقيمسسة  واملحتسسوى  للم�شل�شسسالت  املاليسسة 
اإذ   ، تنسسدرج بع�سسض امل�شل�شالت حتسست فئات الس النجسسم 
مليسسون  مثسسل النجسسم عسسادل اإمام وحممسسد رم�شان 70 

ال�شقسسا  واأمري كرارة، ثم تاأتى الفئة الثانية وتندرج واأحمسسد 
فئسسة  السسس 40 مليسسون ومنهسسا نيللسسى كسسرمي وي�را حتسست 

وغريهم، ثسسم فئة الس 30 مليسسون، الأمر اأ�شبح 
م�شو�شسسا لبع�ض املنتجسسني ، اإذ اأجسسر بع�شهم 
على العسسزوف عسسن الإنتسساج والبتعاد عن 
حماولسسة  ورمبسسا  الدراميسسة،  ال�شاحسسة 
الدخسسول فى ال�شينمسسا، لعلهم يح�شدون 
مك�شبسسًا ماليا مر�شيا، يعو�ض ما تركته 
الدرامسسا من خ�شائسسر. الأمر مل يتوقف عند 
ال�شقف السسذى و�شعته القنسسوات فقط، بل 
امتسسد اإىل �شعف الإعالنسسات، والتى تعد 
هى املنقذ الوحيسسد لأ�شحاب القنوات، 
واملسسورد للمنتجسسني فى نف�سسض الوقت، 
ولذلسسك يدفعنا ال�شسسوؤال ، بعد انخفا�ض 
عسسدد امل�شل�شسسالت واحد تلسسو الآخر، كم 

م�شل�شال فى دراما رم�شان 2019؟

خليك وَيه العائلة األكبر

فسساز الفيلم الفل�شطيني التقارير حول �شاره و�شليم 
للمخرج موؤيد عليسسان بجائزة اأف�شل فيلم وجائزة 
اأف�شسسل ممثلسسة للفل�شطينيسسة مي�شسساء عبسسد الهسسادي 
امل�شابقسسة الر�شمية للن�شخة التا�شعة والثالثني من 
مهرجسسان ديربسسان ال�شينمائي السسدويل يف جنوب 

اأفريقيا.
 وقالسست مي�شاء عبد الهسسادي احلا�شلة على جائرة 
اأف�شسسل ممثلسسة يف خطاب قبولهسسا اجلائزة "�رف 
اأداء دور يف فيلسسم  رائسسع يل كممثلسسة فل�شطينيسسة 
فل�شطينسسي يعك�سسض القسسوة احلقيقة و�شمسسود املراأة 

العربية.

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

لهذا السبب.. فيلم أحمد حلمى 
يخرج من موسم عيد األضحى

بغسسداد - اجلورنسسال: بعسسد التح�شريات الكثسسرية التى بداأ 
فيهسسا النجم اأحمد حلمى لفيلمسسه اجلديد الأيام املا�شية 
و�شفسسره اإىل دولة رومانيا مع خمرج العمل خالد مرعى، 
ملعاينسسة الديكسسورات اخلا�شسسة بالفيلسسم، اأكسسد مرعى فى 
ت�ريسسح خا�ض لس"اليسسوم ال�شابع"، اأنه تعطسسل الت�شوير 
ب�شبسسب عسسدم النتهسساء مسسع تعاقسسدات الأبطسسال الذيسسن 
ي�شاركون حلمى فى العمل، لفًتا اإىل اأن الفيلم خرج من 
مو�شسسم عيد الأ�شحى املقبل لعسسدم اللحاق به والبدء فى 
سسا اأن هناك اأياما قليلسسة ويحل مو�شم  الت�شويسسر خ�شو�شً
العيسسد، موؤكًدا اأنه �شيبداأ فسسى ت�شوير امل�شاهد الأوىل بعد 
العيسسد مبا�رة، ويكسسون وقتها انتهى منتسسج العمل وليد 
�شسسرى من اإبرام التعاقدات مع باقسسى الفنانني بجانب 
حلمى، م�شسسرًيا اإىل اأن هناك اأ�شماء كثرية مر�شحة ولكنه 
جمرد تر�شيح ولي�ض نهائًيا. وقال خالد مرعى، اإن هناك 
ا�شًما موؤقًتا للفيلم ولكنه رف�ض الإف�شاح عنه فى الوقت 
احلسساىل، حتى ينتهى موؤلف العمل عبد الرحيم كمال من 
كتابة الن�شف الأخري من ال�شيناريو، وبعدها يبداأ �شناع 
العمسسل فى الإعالن عن ال�شم النهائسسى للفيلم فى الوقت 
املنا�شب. وحقق اأحمد حلمى وخالد مرعى جناًحا كبرًيا 
فسسى فيلم "لسسف ودوران" الذى مت عر�شه فسسى عيد الفطر 
عسسام 2016 وح�شسسد اإيرادات تخطسست 43 مليون جنيه، 
و�شسسارك فى بطولته اإىل جانب اأحمد حلمى، كل من دنيا 
�شمسسري غسسامن و�شابرين وبيومسسى فوؤاد واإنعسسام �شالو�شة 
وميمسسى جمال وجميلسسة عو�ض، من تاأليسسف منة فوزى، 
وتدور اأحداثه حسسول �شاب يتعر�ض لل�شغوط من عائلته 
حتى ل يتزوج فتاة اأجنبية تعرف عليها، ويدخل بعدها 

فى ق�شة حب مع فتاة م�رية.

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
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