
فراس سعيد يعتذر عن 
"عايزة ورد يا إبراهيم"   

ريهام حجاج بحضن شخص 
مجهول 

كاريكا يكشف أسباب غنائه 
بعد وفاة والدته

ميريام فارس تبكي على 
المسرح في حفل رأس السنة

اعت��ذر الفن��ان ال�س��وري، فرا���س �س��عيد، ع��ن عدم 
"عاي��زة ورد ي��ا  امل�س��اركة يف بطول��ة م�سل�س��ل 
اإبراهيم"، م��ن تاأليف مدحت العدل، واإخراج اأحمد 
ح�س��ن. وح�س��ب موق��ع 24 اأن ارتباط��ات �س��عيد 
الفني��ة حال��ت دون ان�سمام��ه للم�سل�س��ل، وعل��ى 
اإث��ره مت االتف��اق م��ع الفن��ان اأحم��د ك��رارة عل��ى 
جت�سي��د ال��دور نف�سه، واملق��رر اأن جتمع��ه م�ساهد 
بالفنان��ة وفاء عامر حال تعاقده��ا، ر�سميًا، على 
امل�سل�س��ل، اإذ اأنها ما زال��ت يف مرحلة القراءة، ومل 
حت�سم موقفها من العر���س املقدم اإليها. وي�سارك 
يف بطول��ة "عايزة ورد يا اإبراهيم" حنان مطاوع 
ورج��اء اجل��داوي وم��راد مك��رم و�سف��اء ج��ال 

وكوكبة من النجوم.

�سارك��ت الفنانة ريهام حج��اج �سورة لها عرب ح�سابها 
ان�ستق��رام قام��ت  التوا�س��ل االجتماع��ي  عل��ى موق��ع 
ه��ا لتخف��ي ال�سخ���س ال��ذي يرافقه��ا يف ال�سورة  بق�سّ
ويق��وم باحت�سانه��ا، ومل تظه��ر من��ه �سوى ي��ده وهي 
حتيط بخ�رص ريهام. ال�س��ورة اأثارت اجلدل حول هوّية 
ال�سخ���س ال��ذي يحت�سنه��ا وت�س��اءل البع���س ه��ل هو 
زوجها احلايل رجل االأعمال حممد حاوة طليق الفنانة 
يا�سم��ن عبد العزيز؟ وكانت اأنباء قد مت تداولها موؤخراً 
ب�س��اأن زواج الفنان��ة ريهام حجاج م��ن طليق يا�سمن 
عب��د العزي��ز رج��ل االأعم��ال حمم��د ح��اوة، واأ�سدرت 
يا�سم��ن بيانًا �سحفيًا وقتها اأّكدت خاله اأّنها ح�سلت 

على طاقها منه قبل عام.

ك�س��ف املطرب وامللح��ن ع�سام كاري��كا عن �رّص 
م�ساركته بحفل راأ�س ال�سنة، على الرغم من تزامن 
االأم��ر مع وف��اة والدته، وه��و احرتام��ه للح�سور 
وللجماهري الذين جاوؤوا للحفل من الباد العربية 
املختلفة، م�سرًيا اإىل اأّن اجلمهور ح�رص من �سوريا 
ولبن��ان واالأردن، ه��ذا باالإ�ساف��ة اإىل اتفاقه مع 
القائم��ن عل��ى احلف��ل م�سّبًق��ا، وع��دم رغبته يف 
االإخ��ال بوع��ده، واأ�س��اف كاري��كا ع��رب من�سور 
له عل��ى موق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي ان�ستقرام، 
اأن��ه يف�س��ل اح��رتام املواعي��د وف�س��ل العمل عن 
احلياة ال�سخ�سية، الأّن هذا �رص جناح ال�سخ�سيات 

ال�سهرية.

مل تتمالك الفنان��ة مرييام فار�س نف�سها اأثناء وجودها 
عل��ى امل�رصح يف اأول حف��ل لها بعد �سفائها من املر�س 

الذي اأخفت تفا�سيله عن اجلمهور.
مبنا�سب��ة  اأقي��م  ال��ذي  احلف��ل  يف  اندماجه��ا  واأثن��اء 
احتف��االت راأ���س ال�سن��ة بك��ت مريي��ام ب�س��دة وح��اول 
اجلمهور تهدئته��ا فربرت بكاءها بقوله��ا :"ا�ستقتلكم" 
وه��و ما دفع اجلمهور لل�رصاخ مطالب��ن اإياها باإعادة 
تقدمي اأغنياته��ا التي يحبونها والتي ج��اوؤوا خ�سي�سًا 
م��ن اأج��ل اال�ستم��اع اإليه��ا وهو م��ا خفف ع��ن الفنانة 
ال�ساب��ة ح��دة املوقف قلي��ًا وب��داأت يف متال��ك نف�سها 

وا�ستكملت الغناء.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يعود إلى الموسم 
الخامس من "لوثر"

أهم األفالم السينمائية 
المرتقبة في 2019

دينا الشربيني لم تحضر حفل عمرو دياب.. هل انفصلت عنه؟

 "آكوامان" يرسل تحذيرًا 
للمتابعين

يعود النج��م الربيطاين اإدري�س اإلبا اإىل املو�س��م اخلام�س من م�سل�سل 
الدرام��ا واجلرمية ال�سهري "لوثر"، بدور حمقق اجلرائم العبقري جون 

لوثر، بعد غيابه ٣ �سنوات منذ عر�س املو�سم الرابع.
وبالرغم من ترقب العديد من امل�ساهدين ملوعد �سدور احللقة االأوىل 
اأم���س، ك�سف النجم اإدري�س اإلبا، والذي ح�سل على جائزة االإميي عن 
دوره يف هذا امل�سل�سل املذاع على �سبكة "بي بي �سي وان"، عن عدم 

رغبته يف م�ساهدته مع عائلته وذلك ب�سبب �سوداودية اأحداثه.
كم��ا اأكد اأن طبيعة دوره تطلبت لقاءه م��ع حمقق بولي�سي من وحدة 
اجلرائم، لي�ساعده يف فهم طبيعة العمل وتقم�س تفا�سيل ال�سخ�سية 
التي �سيج�سدها، ليوا�سل من خالها الك�سف عن اأ�رصار واألغاز جرائم 
القتل املروعة التي حتدث يف بريطانيا، واالم�ساك باأ�سحابها، وهو 
االأم��ر الذي ي�سع��ب على غريه م��ن املحققن حتققيه، مم��ا ي�سطره 

للدخول يف مواجهات �سعبة مع اأعدائه.

اأ�س��در خم��رج فيل��م دي �س��ي ال�سينمائي "اأكوام��ان" جيم���س وان، والذي 
ت�سدرت اإيراداته االأخرية �سباك التذاكر العاملي، تنبيهًا ملحبيه ومتابعيه 
عرب ح�سابه على تويرت، يدعوهم بالتوقف عن االإ�ساءة بالرد على منتقدي 
الفيلم، مطالبًا اإياهم بالتزام قواعد االحرتام. عرب املخرج جيم�س وان عن 
ع��دم تاأييده ملا يفعله حمبو الفيلم مع كارهي��ه ومنتقديه يف تغريدة عرب 
ح�ساب��ه عل��ى تويرت، جاء فيه��ا: "لفت انتباهي تعر���س بع�س االأ�سخا�س 
الذين يبدون عدم اإعجابهم بفيلم "اكوامان" مل�سايقات من قبل جمهوره، 
م��ن ف�سل��ك ال تفعل ذل��ك، لي�س هذا ن��وع الدعم ال��ذي اأري��ده، ال مانع من 
اإب��داء عدم اإعجابك بالفيلم، ولكن لي�س هن��اك �سببًا ملهاجمتي �سخ�سيًا". 
وت�س��در فيلم احلركة واملغامرة "اآكوامان" اإيرادات ال�سينما االأمريكية يف 
اأ�سبوع��ه الثاين على التوايل بعد طرحه حمقق��ًا اأكرت من 51 مليون دوالر، 
لي�س��ل اإجمايل اإيرادت��ه يف �سباك التذاكر العامل��ي 188.8 مليون دوالر، 

والتي جاء اأغلبها بعد طرحه باأيام يف �ساالت ال�سينما يف ال�سن.  

بينما يقرتب العام احلايل من اأيامه االأخرية التي �سهدت العديد 
م��ن االأفام واالأعمال الفنية الناجحة، التي حازت على اهتمام 
النق��اد واجلماه��ري وح�سدت على العديد م��ن اجلوائز العاملية، 
يرتق��ب املتابع��ن �س��دور بع���س االأف��ام ال�سينمائي��ة خال 
2019 التي من املتوقع اأن تزداد حظوظ انت�سارها جماهرييًا 

وح�سولها على االأو�سكار لعام 2020.
ونورد فيما يلي بع�س منها:

"Glass" فيلم
 "Glass" يتطل��ع العدي��د م��ن امل�ساهدي��ن ملوعد ط��رح فيل��م
ي��وم 18 يناي��ر )كان��ون الث��اين( املقب��ل، بحثًا ع��ن تف�سريات 
منطقي��ة الأح��داث امل�سه��د االأخ��ري م��ن فيل��م الرع��ب واالإثارة 
النف�س��ي "Split" ال��ذي �س��در عام 2016 للمخ��رج االأمريكي 
ناي��ت �سايامان، واأثار حريته��م وت�ساوؤلهم، وهو ظهور املمثل 
"برو���س ويلي�س" يف م�سهد النهاية، ليتفاجئ امل�ساهدين باأن 
Unbrea k" يدور داخل عامل فيل��م "Split"  اأح��داث فيل��م
able"، كم��ا اأن وج��ود عاق��ة ب��ن بطلي الفيلم��ن "كيفن 
وديفي��د دان" ه��ي الفر�سي��ة التي �سيتم تف�سريه��ا بو�سوح يف 
فيلم "Glass". ت��دور ق�سة الفيلم حول كيفن الذي يعاين من 
انف�س��ام يف ال�سخ�سية يت�سب��ب فى ظهور 24 �سخ�سية خمتلفة 

له، وهي �سخ�سيات حقيقية توؤثر على جمرى حياته.
فيل��م "كابن مارفل" ياأتي فيلم "كاب��ن مارفل" �سمن قائمة 
االأف��ام االأكرث ترقبًا لعام 2019، وذل��ك كونه امل�رصوع االأول 
م��ن �سل�سل��ة اأف��ام مارفل لاأبط��ال اخلارقن ببطول��ة ن�سائية 
مطلقة، حيث جت�س��د بطولته النجمة براي الر�سون يف �سخ�سية 
كارول دانفري���س، كما ك�سف رئي���س ا�ستوديوهات مارفل كيف 
فيغ اأن �سخ�سي��ة "كابن مارفل" هي االأقوى يف عامل االأبطال 
اخلارقن، االأم��ر الذي زاد من حما�سة اجلمهور مل�ساهدة الفيلم 
املق��رر طرحه يف مار���س )اآذار( القادم، وال��ذي من املتوقع اأن 

يتطرق الفيلم ملعرفة �رص قوتها اخلارقة التي متيزها.
"US" فيلم

يع��ود املخ��رج االأمريكي احلائز عل��ى االأو�سكار، ج��وردان بيل 
بعم��ل �سينمائ��ي ي�سع��ى م��ن خال��ه للمناف�سة م��ن جديد وهو 
فيل��م"US"، ال��ذي ي��دور يف اإط��ار م��ن الدرام��ا والرعب حول 
حكاي��ة عائل��ة تخط��ط للذه��اب لق�س��اء اإجازتهم عل��ى اإحدى 
ال�سواط��ئ، قبل اأن تنقل��ب حياتهم راأ�سًا على عق��ب بعد و�سول 
االأ�سخا�س اإليهم دون دعوة لتتحول حياتهم اإىل جحيم خميف. 
يق��وم ببطولة الفيلم عدد من النجوم منهم النجمة احلائزة على 
االأو�سكار لوبيتا نيونق��و، والنجك يحيي عبد املتن، واإليزابيث 
مو���س. فيل��م "ذات ي��وم يف هوليوود":يع��ود املخ��رج كوينن 
تارنتين��و يف 26 يوليو )حزي��ران( 2019 لل�ساحة ال�سينمائية 
بع��د غي��اب 3 �سنوات ليقدم الفيل��م الذي يجمع نخب��ة من اأبرز 
جن��وم هوليوود من اأبرزه��م ليوناردو دي كابري��و وبراد بيت، 
وال��ذي تتناول اأحداثة ق�سة حقيقية ع��ن اأ�سهر �سفاحي اأمريكا 
ع��ام 1969، الف��رتة الت��ي �سه��دت جرائم قتل مروع��ة ارتكبت 

بتحري�س من ت�سارلز مان�سون.
فيل��م الر�س��وم املتحرك��ة "االأ�س��د املل��ك" ت�ستعد اأعلن��ت �رصكة 
"ديزين" على اإعادة اإنتاج الع�رصات من اأفام الر�سوم املتحركة 
التي حققت جناحًا جماهرياً كبرياً بالن�سخة احلية ومن اأهم تلك 
االأف��ام املرتقب��ة فيلمي عاء الدين وفيلم املل��ك االأ�سد، والذي 
ل��ن يك��ون ن�سخة طب��ق االأ�سل من فيل��م الر�س��وم املتحركة بل 
�ستك��ون هناك م�ساهد و�سخ�سي��ات جديدة يف الفيلم بح�سب ما 
ك�سف��ت. وينتظر العدي��د من حمبي الفيلم عودت��ه من جديد بعد 
غي��اب 24 عامًا، ليظه��ر ب�سخ�سيات واأحداث جدي��دة بن�سخته 
احلي��ة القادم��ة املقرر �سدوره��ا يف �س��االت ال�سينما يوم 19 
يوليو )حزيران(، الفيلم �سيكون اإعادة جت�سيد لق�سة االأ�سد امللك 

املاأخوذة من الفيلم الكا�سيكي الذي مت اإنتاجه عام 1994،

حت��دث الفن��ان العراق��ي كاظ��م ال�ساه��ر، ع��ن مدينة 
املو�س��ل التي ه��و من مواليده��ا، فيما ا�س��ار اىل ان 

الغناء ال�سيا�سي يعيده اىل الوراء.
وق��ال ال�ساهر يف لقاء �سحف��ي ، ان "مدينة املو�سل 
اأ�ساف��ت يل الكث��ري، فاملو�سل �س��يء خمتلف، نا�سها 
خمتلف��ون ويف قمة الروعة"، مبين��ا انها "مدينة يف 

قم��ة االأ�سال��ة حي��ث ان �سوارعها القدمي��ة التي كنا 
ن�س��ري فيه��ا تعطي��ك �سع��ورا خمتلفا ع��ن غريها من 

املدن".
وا�س��اف ال�ساهر "اأنا اأح��ب التاريخ كثريا"، م�ستائا 
"كيف اإذا كان ذلك التاريخ هو تاريخ مدينة بحجم 

املو�سل".
وع��ن �سوؤال��ه ب�س��اأن عدم غن��اءه اغ��ان �سيا�سية، اكد 
ال�ساه��ر "اأن��ا ال اأح��ب الغن��اء احلما�س��ي اأب��دا، فمن��ذ 
طفولتن��ا ونحن ن�سمع الغناء احلما�سي، رغم ذلك منذ 
تل��ك الطفولة ونح��ن نرى املاأ�ساة الت��ي دفع ال�سباب 
ثمنه��ا"، مبين��ا "انن��ي كن��ت اأت�س��اءل مل��اذا ال يت��م 

حتفيزهم على العلم وال�سام واملحبة".
وتابع "كن��ت اأعتقد اأنه من االأف�س��ل اأن نبداأ يف بناء 
بلدنا م��ن خال ن�رص قيم احل��ب، والدعوة لا�ستثمار 
يف ال�سب��اب واالأطف��ال، وكن��ت اأق��ول يف كل جل�س��ة 
اإذا اأردن��ا م�ستقب��ا م�رصق��ا ووطن��ا رائعا ف��ا بد اأن 
نهيئ لاأطف��ال امل�ساح��ة التي يحتاجونه��ا للتعليم 
واالإب��داع"، معتربا ان "الغناء ال�سيا�سي يعيدنا لنف�س 

املربع".
وع��ن جتربة برنام��ج مواهب االأطفال ال��ذي عمل به 
لع��دة موا�سم ق��ال ال�ساهر "كانت جترب��ة رائعة جدا. 
هذه التجربة جعلتني اأعود للمذاكرة من جديد.. زمان 
كنت اأح��ب درا�سة علم ال�س��وت، وتدربت على تكنيك 
ال�س��وت، وكي��ف اأ�ستخ��دم �سوتي بطريق��ة �سحيحة 
حتى ال اأفقده عند �سن معن. خال تلك التجربة عدت 
لق��راءة الكثري من تل��ك الدرو�س، وغريها من البحوث 
الت��ي كتبت بلغات اأخرى يف طريقة ا�ستخدام ال�سوت 
ال�سحيح��ة، وبحثت عن الكثري من الرتجمات خا�سة 
ع��ن االأملاني��ة.. ويف خال ذل��ك ا�ستف��دت كثريا مما 

قراأت خا�سة ما يتعلق بتاريخ الغناء".
يذك��ر ان الفن��ان كاظ��م ال�ساه��ر احي��ا قب��ل يومن، 
مب�رصح دار االأوبرا ال�سلطانية ليلة و�سفت "من ليايل 
األ��ف ليلة وليل��ة"، حيث كانت ليل��ة ا�ستثنائية ورغم 
الوعكة ال�سحية التي كان مير بها ال�ساهر بتلك الليلة 
اإال اأن��ه تاألق وجتلى حد اأن متاه��ى معه اجلمهور يف 

�سوت واحد.

انت���رصت يف ال�ساعات االأخرية �سورة جتم��ع الفنان عمرو دياب 
بالفنانة دينا ال�رصبيني ومت الرتويج لها على اأنها من حفل راأ�س 
ال�سن��ة الذي اأحياه الفنان عمرو دي��اب بالعا�سمة االإماراتية اأبو 
ظب��ي. وح�سب موق��ع "�سيدتي" اأن ال�سورة بالفع��ل يف اأبو ظبي، 
ولكنه��ا لي�س��ت يوم راأ���س ال�سنة، واإمنا تع��ود لتاريخ 25 نوفمرب 
املا�س��ي حتديداً، والذي �سه��د ظهور "دينا" االأخ��ري مع "عمرو" 
من كوالي�س فعاليات �سب��اق »فورموال1«، والذي اأقيم يف مدينة 
اأبوظب��ي باالإم��ارات العربية املتح��دة. "عمرو" ارت��دى القمي�س 
ذات��ه الذي ظهر ب��ه يف كوالي�س �سباق »فورم��وال1« مع "دينا"، 
يف حفل��ه الذي اأقامه يوم راأ�س ال�سن��ة، وهو ما ت�سبب يف انت�سار 
ال�س��ورة كالنار يف اله�سيم و�سط حالة م��ن ال�سبابية من جانب 
النجم��ن جعل��ت البع�س ميي��ل اإىل ح�سور "دين��ا" معه يف يوم 
احلف��ل. موؤخ��راً، انت�رصت تقارير �سحفية ع��دة تت�سائل عن ما اإذا 

كان "�سه��ر ع�سل" العاق��ة بن "عمرو" و"دينا" م��ازال م�ستمراً 
اأم ال بعد غيابها عن الظهور معه يف اأكرث من منا�سبة موؤخراً.

 "دين��ا" التي عرفها ال��ج مهور من خال برنام��ج �سبابيك الذي 
قدمت��ه عل��ى قن��اة درمي ع��ام 2006، غاب��ت موؤخ��راً ع��ن حفل 
الفنان عمرو دياب الذي اأقامه باململكة العربية ال�سعودية �سمن 
فعاليات مهرجان "فورموال kاإيه الدرعية"، ثم غابت جمدداً عن 
حف��ل راأ�س ال�سنة ال��ذي اأقامه منذ يومن باأحد الفنادق بالتجمع 
اخلام�س مب�رص، و�سواًل اإىل غيابها الليلة عن ح�سور احلفل الذي 

اأحياه "دياب" بجزيرة املارية بالعا�سمة االإماراتية اأبو ظبي.
ت�رصي��ب ال�سورة القدمية ليلة راأ�س ال�سن��ة، وعدم خروج "عمرو" 
اأو "دين��ا" لنفي وجودها معه ليلة احلف��ل، يفتح باب الت�ساوؤالت 
ح��ول من الذي قام بت�رصيب ه��ذه ال�سورة يف هذا التوقيت، ومن 

الذي ا�ستفاد من انت�سارها وعدم نفيها.

كاظم الساهر: الغناء السياسي يعيدنا للوراء والموصل أضافت لي الكثير إدريس إلبا  مخرج 
فيلم

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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