
آيتن عامر زوجة مصطفى 
خاطر في مسلسله الجديد

وفاة الفنان المصري 
حسن كامي

السبكي يرفض التفاوض مع 
»فان دام« على »حملة فرعون«

مي سليم بطلة مسلسل 
محمد رجب الجديد

ب��داأت الفنان��ة امل�رصية، اآينت عام��ر، التح�ضري لدورها 
يف م�ضل�ض��لها اجلدي��د، بطول��ة م�ض��طفى خاط��ر، ال��ذي 
مل ُي�ض��تقر على ا�ض��مه بعد، واملقرر عر�ض��ه يف رم�ضان 

املقبل.
وعلم اأن اآينت جت�ض��د دور زوج��ة خاطر، الذي يعاين من 
اأزم��ات �ض��قيقاته الأربعة، م��ا يخلق مواق��ف كوميدية 
عديدة على مدار الأحداث، حيث يجري اختيار املمثالت 
لتج�ض��يد اأدوار �ض��قيقات خاط��ر، وم��ن املق��رر اإنطالق 

الت�ضوير مطلع العام اجلديد.
يذك��ر اأن اآي��نت عامر تخ�ض��ع حلمي��ة غذائي��ة لإنقا�ص 
وزنه��ا بع��د زيادته عق��ب ولدتها الأخ��رية من زوجها 

مدير الت�ضوير حممد عزالعرب. 

غيب املوت الفنان امل�رصي، ح�ضن كامي، داخل منزله، 
�ض��باح الي��وم اجلمعة، بعد �رصاع م��ع املر�ص عن عمر 
يناه��ز 82 عام��ًا، وم��ن املق��رر اأن ي�ض��يع جثمانه من 

م�ضجد ال�ضيدة نفي�ضة يف القاهرة عقب �ضالة اجلمعة.
وتنتم��ي اأ�ض��ول كام��ي اإىل اأ���رصة حمم��د عل��ي با�ض��ا، 
وح�ض��ل عل��ى لي�ض��ان�ص حق��وق م��ن جامع��ة القاهرة، 
ودر���ص مبعه��د الكون�رصفت��وار، ثم ب��داأ رحلت��ه العملية 
ب��دار اأوبرا القاهرة عام 1963، لينطلق بعدها يف عامل 
الف��ن ُمقدمًا ع���رصات الأدوار ال�ض��ينمائية والتلفزيونية 
وامل�رصحي��ة، اأبرزه��ا م�ضل�ض��الت "الع��راف" و"دكت��ور 
اأمرا�ص ن�ض��ا" واأفالم "بوبو���ص" و"بالألوان الطبيعية" 

وغريهم من الأعمال.

رف�ص املنت��ج حممد ال�ض��بكي التفاو�ص مع املمثل 
ج��ان كل��ود ف��ان دام للم�ض��اركة �ض��يف �رصف يف 
فيلم��ه اجلديد "حمل��ة فرعون"، بطولة عمرو �ض��عد، 

والذي انطلق ت�ضويره، منذ اأيام يف لبنان.
وقال م�ض��در من داخل الفيلم، اإن �ض��عد اقرتح ا�ض��م 
ف��ان دام، يف فيلمه، اإل اأن ال�ض��بكي اأبلغه اأنه �ض��بق 
وتفاو���ص مع��ه على فيل��م "ح��رب كرم��وز"، لكنه 
فوج��يء مببالغت��ه يف الأجر، اإذ طل��ب مليون دولر 
اأمريك��ي، م�ض��يفًا اأن��ه يبحث عن ممث��ل عاملي اآخر 

للظهور يف الفيلم.
وي�ض��ارك يف بطولة "حمل��ة فرعون" روبي، وحممد 
لطف��ي، يف انتظ��ار اختي��ار بقية الأبط��ال، واإخراج 

روؤوف عبدالعزيز.

قام املمثل الرتكي الو�ض��يم  بوراك اأوزجيفيت  ال�ض��هري ببايل بيك يف "حرمي ال�ض��لطان"،وبكمال يف "احلب الأعمى" بفر�ص حظر قيادة ال�ض��يارة على زوجته املمثلة الرتكية 
فهرية اأفجني ال�ض��هرية بفريدة بطلة "طائر احلب" احلامل يف 4 اأ�ضهر،حر�ض��ًا منه على �ض��المتها و�ض��المة جنينها. لهذا باعت فهرية اأفجني �ض��يارتها املر�ض��يد�ص "اإ�ص اإل" 

موديل 1998 الك�ضف ال�ضوداء،

تعاقدت الفنانة الأردنية، مي �ض��يم، على امل�ض��اركة يف 
بطولة م�ضل�ض��ل حممد رجب اجلديد، الذي مل ُي�ضتقر علي 
ا�ض��مه بع��د، واملقرر عر�ض��ه يف رم�ض��ان املقبل. وقال 
م�ض��در من داخل اجلهة املنتجة ، اإنه مت ال�ضتقرار على 
املغربية جيهان خليل للم�ض��اركة يف البطولة، وجاري 
اختيار بطلة ثالثة خالل الأيام القليلة املقبلة، م�ض��يفًا 
اأن امل�ضل�ضل من املفرت�ص انطالق ت�ضويره، مطلع العام 
اجلديد، بح�ض��ب ما حددت جهة الإنتاج حتي الآن. يذكر 
اأن م��ي �ض��ليم توا�ض��ل حاليًا ت�ض��وير دوره��ا يف فيلم 
"حممد ح�ضني"، بطولة حممد �ضعد، وي�ضاركهما البطولة 
فريال يو�ض��ف و�ض��مري �ض��ري وحممد ث��روت وبيومي 

فوؤاد، من تاأليف �رصيف عادل واإخراج حممد علي.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

حفلة أنريكي اغليسياس 
في الرياض

سعدون جابر يزور » الخان 
األحمر«... وُيغني في رام الله

ميغان ماركل تتصدر قائمة 
ا  األشخاص األكثر بحثا عالمّيً

عباس النوري يكشف رأيه في محاباة مؤسسة السينما للنظام السوري

تثير الجدل في احدث 
ظهور لها

 Enrique Iglesias ض��يحيي النجم العاملي اإنريكي اإغلي�ض��يا�ص�
لأول م��رة يف ال�ض��عودية حف��ال غنائيا كب��ريا يف يوم 13 دي�ض��مر، 
برفقة جي�ضون ديرولو Jason Derulo . وياأتي هذا احلفل تزامنًا 
م��ع احلدث الريا�ض��ي البارز يف ال�ض��عودية "�ض��باق فورم��ول اإي – 
الدرعية" والذي يقام للمرة الأوىل يف منطقة ال�رصق الأو�ض��ط، خالل 
الف��رتة من 15-13 دي�ض��مر اجل��اري.  هذا هو موعد حف��ل اإنريكي 
اإغلي�ض��يا�ص الأّول يف ال�ض��عودية  اأما يف 14 دي�ضمرف�ضيحيي النجم 
امل���رصي عمرو دي��اب حفله الأول، اإ�ض��افة اإىل فرقة ب��الك اآيد بيز، 
على اأن ُيحيي حفل اخلتام، بعد انتهاء ال�ض��باق يف 15 دي�ض��مر، كّل 
من ديفيد جيتا وفرقة ون ريبابليك. وتبداأ اأ�ضعار تذاكر اليوم الواحد 
يف 13 و14 دي�ض��مر م��ن 295 ري��اًل، بينم��ا تب��داأ اأ�ض��عار التذاكر 
حل�ضور ال�ض��باق واحلفل املو�ضيقي يوم 15 دي�ضمر من 395 رياًل، 

وتبداأ اأ�ضعار التذاكر لالأيام الثالثة من 950 رياًل.

ن�رصت الفنانة مي �ض��ليم �ضور لها عر �ض��فحتها ال�ضخ�ضية 
على موقع التوا�ض��ل الجتماعي ان�ض��تقرام وظهرت باإطالله 
خمتلفه وجديده عن تلك التي اعتاد جمهورها اأن يراها بها.

 واأثارت ال�ض��ورة اجلدي��دة اجلدل من خ��الل التعليقات التي 
لق��ى بع�ض��ها اإعج��اب ع��دد كبري م��ن اجلمهور فيم��ا كانت 
بع���ص التعليق��ات خمتلفة فالبع���ص اتهمها بتقليد �ض��اكريا 

والبع�ص الآخر �ضبهها بنيكول �ضابا.
م��ن ناحي��ة اأخ��رى ت�ض��تعد املطربة مي �ض��ليم لط��رح اأحدث 
اأغنياته��ا الت��ي حتمل ا�ض��م "اأعلن��ت احلرب" من م��ن كلمات 
�ض��لمى ر�ض��اد واأحلان هيثم نبيل وتوزيع اأحمد عبد ال�ض��الم، 
وانتهت مي �ضليم من ت�ض��وير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، 
وم��ن املتوق��ع اأن تنتظ��ر حت��ى راأ���ص ال�ض��نة لطرحه��ا على 

اليوتيوب .

يتاأه��ب املطرب العراقي �ض��عدون جابر لإحي��اء حفل كبري 
م�ض��اء اليوم، يف ق�رص رام اهلل الثقايف يف فل�ض��طني، بعدما 
مت اختياره �ضخ�ضية العام من قبل موؤ�ض�ضة "�ضيدة الأر�ص". 
مع��راً ع��ن فرحته العارم��ة بهذا الحتف��اء، خ�ضو�ض��ًا اأنه 
�ضيحظى بتكرمي و�ضفه ب�"املهيب" من راعي احلفل الرئي�ص 
الفل�ض��طيني حمم��ود عبا�ص. ولفت اإىل اأنه �ض��يقدم جمموعة 

من الأغاين الوطنية والعاطفية، وفقًا لطلبات اجلمهور.
 وقد حظ��ي املطرب العراقي بحفاوة بالغة من امل�ض��وؤولني 
الفل�ض��طينيني، فور و�ضوله الأرا�ض��ي املحتلة، حيث ا�ضتهل 
زيارت��ه الأوىل لقري��ة اخل��ان الأحم��ر، معلنًا ت�ض��امنه مع 

اأهايل القرية.
 هل �ضيخذل �ضعدون جابر عبد املنعم عمايري؟

 جاب��ر، ق��ال يف ت�رصيح خا�ص:" �ض��كراً ملوؤ�ض�ض��ة -�ض��يدة 
الأر���ص - الت��ي داأب��ت على تك��رمي املبدع��ني يف جمالت 
فني��ة �ض��تى، حيث احتف��ت يف الأع��وام ال�ض��ابقة مبجموعة 
من املطربني، بينهم �ض��ابر الرباعي واأحالم وهاين �ضاكر، 
ول �ض��ك اأنه م�ض��در فخ��ر واعت��زاز بالن�ض��بة اإيّل، اأن اأحظى 
بتك��رمي مهيْب م��ن قبل راع��ي احلف��ل الرئي�ص الفل�ض��طيني 
حممود عبا�ص )اأبو مازن(، وبح�ضور مميز من 70 دولة من 
اأنح��اء العامل كاف��ة، يف ق�رص رام اهلل الثق��ايف". وتابع اأبو 
الطّيب: " �ضت�ض��هد الحتفالية، ليل��ة غنائية بعنوان -ذاكرة 
وطن- و�ض��اأقدم من خاللها جمموعة م��ن الأغاين الوطنية 

والعاطفية".

اأ�ض��در موقع البحث غوغل قائمة باأ�ض��ماء الأ�ض��خا�ص الأكرث 
ا، حيث ت�ض��درت املمثلة ال�ض��ابقة،  بحًث��ا لع��ام 2018 عامليًّ
 Meghan Markle وزوج��ة الأمري هاري، ميغان ماركل
القائم��ة، نظ��ًرا لأنه��ا تزوج��ت الأمري ه��ذا العام، وت�ض��درت 
اأخباره��ا ال�ض��حف واملج��الت، بخا�ض��ة واأنه��ا مثابرة على 

خرق قوانني العائلة امللكية.
وق��د حلت يف املرتب��ة الثانية النجمة العاملي��ة دميي لوفاتو 
Demi Lovato نظ��ًرا لأنها ُنقلت اإىل امل�ضت�ض��فى ب�ض��كل 
ط��ارىء، بع��د تناوله��ا جرع��ة زائدة م��ن املخ��درات وكانت 

حالتها حرجة.
وكانت املرتبة الثالثة من ن�ض��يب املمثل ال�ض��هري �ضيلفي�ض��رت 
Sylvester Stallone ال��ذي ت�ض��درت �ض��ائعة  �ض��تالون 

وفاتها املجالت ومواقع التوا�ضل الجتماعي عام 2018.
وح��ّل يف املرتب��ة الرابعة لوغان ب��ول Logan Paul الذي 
ت�ض��ّدر ا�ضمه عناوين ال�ض��حف عام 2018، بعد ن�رصه مقطع 

فيديو جلثة رجل منتحر يف غابات يف اليابان.
اأ�ض��در موقع البحث غوغل قائمة باأ�ض��ماء الأ�ض��خا�ص الأكرث 
ا، حيث ت�ض��درت املمثلة ال�ض��ابقة،  بحًث��ا لع��ام 2018 عامليًّ
 Meghan Markle وزوج��ة الأمري هاري، ميغان ماركل
القائم��ة، نظ��ًرا لأنه��ا تزوج��ت الأمري ه��ذا العام، وت�ض��درت 
اأخباره��ا ال�ض��حف واملج��الت، بخا�ض��ة واأنه��ا مثابرة على 
خ��رق قوان��ني العائلة امللكي��ة. وقد حلت يف املرتب��ة الثانية 
النجم��ة العاملية دميي لوفاتو Demi Lovato نظًرا لأنها 
ُنقلت اإىل امل�ضت�ض��فى ب�ضكل طارىء، بعد تناولها جرعة زائدة 
م��ن املخدرات وكانت حالتها حرج��ة. وكانت املرتبة الثالثة 
 Sylvester من ن�ض��يب املمثل ال�ض��هري �ضيلفي�ضرت �ض��تالون
Stallone الذي ت�ض��درت �ضائعة وفاتها املجالت ومواقع 

التوا�ضل الجتماعي عام 2018.

بينما مل يتجاوز الو�ضط الفني العربي اأحزانه على الرحيل 
املباغ��ت للنجم ال�ض��وري يا�رص امل�رصي اإثر حادث �ض��ري 
م��وؤمل، ت�ض��اعفت همومه مع وف��اة الفنانة ال�ض��ابة غنوة، 
بعد جناح لفت يف جتربتها الأوىل كممثلة مبلحمة "الأب 
الروحي"، لتتجدد الأحزان على الكثري من املواهب الفنية 
ال�ض��ابة، التي ق�ض��ت نحبها ب�ض��بب "حوادث ال�ض��يارات"، 
عم��ر  الأ�ض��هر  الغيت��ار  وع��ازف  املو�ض��يقار  واأ�ض��هرهم 
خور�ض��يد، ولكن تبقى احلادثة الأكرث ماأ�ضوية من ن�ضيب 

املطربة اأ�ضمهان.
 اأ�ضمهان

 اأ�ضهر حادثة وفاة يف �ضيارة يف تاريخ املو�ضيقى العربية، 
ذهبت �ض��حيتها املطربة ال�ض��ورية الأ�ض��ل اأ�ضمهان، عام 
1944 عندم��ا كان��ت يف طريقها اإىل م�ض��يف راأ�ص الر 
ب�ضحبة �ضديقتها ماري قالدة وال�ضائق، وغرقت �ضيارتها 
يف ترع��ة بطلخا، حيث توفيت على الف��ور عن عمر يناهز 
32 عاًما، بينما جنا ال�ضائق وال�ضديقة، وقيل اإّن مطربة 
م�رصية كرى كانت وراء احلادث ب�ضبب املناف�ضة الفنية، 
بينم��ا اأكد البع���ص اأّن اأ�ض��مهان دفعت ثم��ن تعاونها مع 
اأجهزة اأمني��ة، ولكن تبقى احلقيقة اأّن املو�ض��يقى العربية 

خ�رصت اأحد اأهم اأ�ضوات القرن الع�رصين.
 عمر خور�ضيد

 تويف عازف الغيتار عمر خور�ض��يد عام 1981عن عمره 
ناهز 36 عاًما، بعدما ا�ض��طدمت �ض��يارته باأق�ضى �رصعة 
بعمود اإنارة، وتردد وقتها اأّن احلادث مدّبر عمًدا لأ�ض��باب 
عاطفية، واأكدت الفنانة الراحلة مديحة كامل، اأنها كانت 
ب�ض��حبته مع زوجته اللبنانية، و�ض��اهدت �ضيارة "بويك" 
خ���رصاء الل��ون تط��ارده فور خروج��ه من املله��ى الليلي 
"خري�ض��تو" ب�ض��ارع الهرم، واأ�ضيب عمر خور�ضيد بنزيف 
فى قاع اجلمجمة، وتويف وهو يف طريقه اإىل امل�ضت�ضفى.

 يا�رص امل�رصي
 ت��ويف الفن��ان الأردين يا�رص امل�رصي يف �ض��هر اأغ�ض��ط�ص 
املا�ض��ي، عن عم��ر يناهز 48 عاًما، بعد تعّر�ض��ه حلادث 
�ض��ري، يف مدينة الزرقاء �رصقي العا�ض��مة عمان، وبح�ضب 
رواية �ض��هود عيان، فقد كان امل���رصي يف زيارة لوالدته 

يف منزل �ضقيقه يف مدينة الزرقاء �رصقي العا�ضمة عمان، 
ب�ض��احية مكة، وح��ال مغادرته منزل �ض��قيقه وجد جاره 
يح��اول ت�ض��غيل مركبت��ه، فم��ا كان من الفن��ان امل�رصي 
اإل اأن ركبه��ا حم��اوًل ت�ض��غيلها ع��ن طريق "التع�ض��يق".. 
ولأّن ال�ض��ارع كان منحدًرا، مل ي�ض��تطع امل�رصي ال�ضيطرة 
عل��ى املركبة م��ا اأدى لتدهورها وا�ض��طدامها بجدار اأحد 
املن��ازل، ومركبة اأخ��رى كانت مركونة بج��واره، ما اأدى 
اإىل وفاته واإ�ض��ابة �ض��خ�ص ت�ض��ادف وج��وده مع حلظة 

وقوع احلادث.
 ح�ضن الدهماين

��ا اأ�ض��يب الو�ض��ط الفن��ي   ب�ض��هر اأغ�ض��ط�ص املا�ض��ي اأي�ضً
التون�ض��ي ب�ض��دمة رحي��ل املط��رب ح�ض��ن الدهم��اين، يف 
ح��ادث �ض��ري، يف مدينة �ض��ليانة التون�ض��ية اأثن��اء توجهه 

لإحياء حفلة غنائية.
 رامي ال�ضمايل

 جن��م �ض��تار اأكادميي اللبن��اين، رامي ال�ض��مايل، دفع ثمن 
القي��ادة املته��ورة يف م���رص، ع��ام 2010، ومل يتج��اوز 
عم��ره 23 عاًم��ا، بعدم��ا اختل��ت يف يديه عجل��ة القيادة 
لتعر �ضيارته يف اجلهة العك�ضية ويتعر�ص حلادث مرّوع، 
اأودى بحيات��ه يف احل��ال، فيما اأ�ض��يب زميل��ه امل�رصي، 

حممود �ضكري.
 وق��ال بيان �ض��ادر ع��ن الأجهزة الأمني��ة امل�رصية، اإنها 
تلّقت بالًغا بحدوث الت�ض��ادم اأعل��ى الكوبري يف الجتاه 
اإىل مدين��ة ن���رص، اأعل��ى مي��دان العبا�ض��ية، ب��ني �ض��يارة 
مالك��ي جي��زة بقي��ادة رام��ي كميل ال�ض��مايل )23 �ض��نة 
لبناين اجلن�ض��ية(، وبرفقته حممود اأحمد �ضكري )30 �ضنة 
م�رصي اجلن�ض��ية(، وال�ض��يارة املالكي بقيادة كمال �ضعد 
زغلول )62 �ضنة باملعا�ص(، وبرفقته زوجته راوية حممد 
عبداهلل )60 �ض��نة ربة منزل(، وزوجة جنله اأمنية �ض��الح 
الدين �ض��ري )27 �ض��نة ربة منزل(، ما اأ�ض��فر عن وفاته 

يف احلال.
 ع�ضام بريدي

 الفن��ان اللبن��اين ع�ض��ام بريدي، تويف ع��ام 2015، عن 
ا، فبعد متثيل م�ض��هد  عم��ر 35 عاًم��ا، بطريق��ة موؤّثرة ج��دًّ
موت��ه يف اآخ��ر اأعمال��ه الفنية، وق��ع احلادث عل��ى طريق 
اأوتو�ض��رتاد ال��دورة بب��ريوت، ح��ني ا�ض��طدمت �ض��يارته 

بالفا�ضل املحاذي للطريق، لتنقلب ويلقى حتفه.
 داليا التوين

 الفنان��ة دالي��ا الت��وين، بطلة فيل��م "الأملاين" م��ع الفنان 
حممد رم�ض��ان، تعر�ض��ت حلادث مرّوع على طريق العني 
ال�ض��خنة، قبل اأيام، لتفارق احلياة يف احلال، ومل يتجاوز 

عمرها 26 عاًما.
 نورلني

 الفنانة ال�ضابة نورلني جنمة حملة اإعالنات قناة ميلودي 
ال�ض��هرية، واملطربة ال�ض��ابة، توفيت بحادث الفنانة داليا 
التوين نف�ضه، ولكّن القدر منحها 24 �ضاعة اإ�ضافية، حيث 
ُنقلت اإىل امل�ضت�ض��فى وحاول الفريق الطبي ال�ض��يطرة على 

النزيف الداخلي، ولكن اأُعلنت الوفاة يف اليوم التايل.
 ن�ضوان طالل

 �ضهر اإبريل املا�ضي، فقد الو�ضط الفني العراقي، املو�ضيقار 
ن�ض��وان طالل، اإثر حادث �ض��ري األيم وقع يف قلب العا�ضمة 
الإماراتي��ة اأب��و ظب��ي، لتكت�ض��ي الأج��واء باأل��وان احل��داد 

واحلزن.
 ر�ضا فارو 

يوم 18 مار�ص من الع��ام 2011، لقيت الفنانة الكويتية 
ال�ض��ابة ر�ض��ا ف��اروق م�رصعها ع��ن عم��ر 22 عاًما فقط، 
اإث��ر ح��ادث م��روري م��رّوع تعر�ض��ت ل��ه خ��الل عودتها 
اإىل منزله��ا اآتي��ًة من املط��ار، بعدما وّدع��ت والدتها التي 

�ضافرت اإىل م�ضقط راأ�ضها م�رص.
 واأك��د �ض��هود عي��ان، اأّن �ض��يارة م�رصعة �ض��دمت �ض��يارة 
الفنان��ة م��ن اخلل��ف عل��ى الطريق الدائ��ري ال�ض��اد�ص، ما 
ت�ضّبب يف ارتطام �ض��يارتها باحلاجز الأ�ضمنتي وحتّطمها 

من اخللف.
  غنوة حممد علي �ضليمان

 اآخر الأح��زان كان رحيل املطربة واملمثلة ال�ض��ابة غنوة 
حمم��د علي �ض��ليمان عن عمر يناه��ز 30 عاًم��ا فقط، اإثر 
ا�ضطدام �ضيارة م�رصعة ب�ضيارتها، ما ت�ضبب يف ارتطامها 
بتابلوه �ض��يارتها لتفقد الوعي، واأك��د البع�ص اأنها توفيت 
قب��ل الو�ض��ول اإىل امل�ضت�ض��فى، بينم��ا روت خالته��ا اأنها 
و�ض��لت غرفة الطوارئ وهي على قيد احلياة، و�ض��األت عن 
طفلها الوحيد يا�ضني قبل اأن تق�ضي نحبها اإثر م�ضاعفات 

النزيف الداخلي والك�ضور.

اعت��ر الفنان ال�ض��وري عبا���ص الن��وري، النتقادات 
املوجهة للموؤ�ض�ض��ة العامة لل�ض��ينما يف �ض��وريا 

النظ��ام  نظ��ر  تتبن��ى وجه��ة  اأف��الم  بتق��دمي 
ال�ض��وري بوجهات النظر اجلدي��رة بالنقا�ص، 
بح�ض��ب قول��ه. وق��ال الن��وري ل���24، اإنه ل 
ُيف�ضل و�ض��ف تلك النتقادات بالتهامات، 
لإميان��ه ب���رصورة التح��اور والنقا���ص ع��ر 

طاولة احلوار، ُم�ض��بهًا فكرة اإلق��اء التهامات 
ينعت��ون  كان��وا  حينم��ا  الع��رب  بح��ال  جزاف��ًا 

اإ�رصائيل يف الأربعينات وهم غري قادرين على اإطالق 
طلقة ر�ض��ا�ص واحدة جتاهها. واأ�ض��اف: الأفالم التي تنتجها 

املو�ض�ض��ة العامة لل�ض��ينما حتمل وجهات نظر، فمخرجوها يحق 
لهم التعبري عن اأنف�ضهم كيفما يريدون، واملوؤ�ض�ضة بدورها كحال 

اأي منظمة تفر�ص �رصوطه��ا، بغر�ص اإنتاج فيلم 
يع��ر عنه��ا وعن م�ض��تواها، وتظ��ل وجهات 
النظ��ر متباين��ة ميكن��ك التفاق معه��ا اأو 
الخت��الف. وتاب��ع: لي���ص مطلوب��ًا م��ن 
اأي فيل��م اأن يك��ون عل��ى ه��وى النظ��ام، 
لأن الأخ��ري لي���ص متفرغ��ًا لل�ض��ينما من 
الأ�ضا�ص يف ظل ان�ضغاله بجبهات احلرب 
ال�ضيا�ض��ية  امل�ض��تويات  عل��ى  املتع��ددة 
والع�ض��كرية واحلربي��ة، وع��ن نف�ض��ي اأعت��ر 
كثري م��ن الأفالم كانت جريئة جداً يف ت�ض��ديها 
لق�ض��ايا تعال��ج الأزمة ال�ض��ورية، واإن كن��ت اأرى اأنه من 
املبكر احلديث يف اأي ق�ض��ة ع��ن الأزمة، حلاجتها اإىل فرتة تاأمل 

وتفكري وا�ضتقرار لقراءة امل�ضهد ب�ضكل �ضحيح و�ضليم.  
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