
ألول مرة منذ 30 سنة حفل 
األوسكار بدون مقدم رئيسي

حنان مطاوع : دور معقد في 
»قابل للكسر«

إطالق نسخة جديدة من 
مسلسل "صراع العروش"

دنيا بطمة تكرر تهديداتها: 
"صواريخي باهظة والهدف 

 يب��دو اأن حفل جوائز الأو�س��كار هذه ال�س��نة �س��يكون 
ا�س��تثنائيًا، فللمرة الأوىل منذ ثالثني �س��نة، لن يكون 
هن��اك مق��دم اأ�سا�س��ي، واإمن��ا �س��يعتمد احلف��ل عل��ى 
جمموع��ة م��ن املقدم��ني، حي��ث اإن تغري��دات قدمية 
لكيفن هارت عن املثلية اجلن�س��ية ت�س��ببت له بجدل، 
واأعل��ن على اإثرها اعتذاره عن تقدمي حفل الأو�س��كار. 
وق��د اأعلن��ت اأكادميي��ة الفن��ون والعلوم ال�س��ينمائية 
ع��ن قائمته��ا الأوىل ملقدم��ي حف��ل الأو�س��كار، بعد 
اتهام��ات وجه��ت لالأكادميي��ة باأنه��ا ت�سغ��ط عل��ى 
املمثل��ني لتجن��ب تقدمي حف��الت جلوائز اأخ��رى قبل 
حف��ل الأو�س��كار املنتظر هذا ال�سه��ر، بح�سب �سحيفة 

"ذا غارديان".

قال��ت حن��ان مط��اوع، اإن طبيع��ة دورها يف فيل��م "قابل 
للك���ر" للمخرج اأحم��د ر�سوان، كانت �سعب��ة يف التمثيل، 
ب�سب��ب جت�سيده��ا �سخ�سي��ة ل ُتف�سح ع��ن م�ساعرها وفقًا 
لالأح��داث. واأ�ساف��ت مط��اوع، ل���24، اأنه��ا تعت��ز كث��راً 
بتل��ك التجرب��ة ال�سينمائي��ة، الت��ي انتهت م��ن ت�سوير اآخر 
م�ساهده��ا، قب��ل اأي��ام، لأنها تعت��ر خمرج الفيل��م �سديقًا 
قدمي��ًا، و�سبق لها التعاون مع��ه يف فيلم روائي ق�سر قبل 

اأعوام عدة.
وتابع: �سخ�سية "نان�سي" غاية يف ال�سعوبة، لأنها ب�سيطة 
ج��داً، وقليل��ة الإف�س��اح عن م�ساعره��ا، رغم م��ا بداخلها، 
لكنه��ا بخيل��ة يف تعب��رات وجهه��ا، م��ا جع��ل ال�سخ�سية 

�سعبة التمثيل.

ت�ستعد �سبك��ة "HBO" لت�سوي��ر اأوىل حلقات الن�سخة 
التلفزيوني��ة اجلدي��دة م��ن م�سل�س��ل "���راع العرو�ش" 
التي تدور اأحداثها قب��ل اآلف ال�سنني من ظهور "مملكة 
 The Long " وي�سرتو���ش" اخليالي��ة، حت��ت عن��وان
Night"، وذلك بعد عدة تاأجيالت وتزامنًا مع اقرتاب 
موع��د عر���ش املو�س��م الأخر م��ن امل�سل�س��ل يف اأبريل 
)ني�سان( املقب��ل. وك�سفت ال�ركة املنتج��ة ا�ستعدادها 
لبدء ت�سوير الن�سخة اجلديد من امل�سل�سل الأكرث متابعة، 
�راع العرو�ش، وذلك بع��د عر�ش مو�سمه الأخر، على 
اأن يت��م ط��رح اجلزء اجلديد يف بداي��ة عام 2020. ومن 
املق��رر اأن ت�س��ارك النجم��ة الأ�سرتالية ناعوم��ي وات�ش 
يف احللق��ة الفتتاحية من امل�سل�سل اجلديد، الذي كتبته 
ج��ني غولدمان، اإل اأن ال�رك��ة مل تك�سف حتى الآن عن 

اأي تفا�سيل اأخرى.

للم��رة الثانية عل��ى التوايل، جل��اأت الفنانة املغربية 
دني��ا بطم��ة ، اإىل لغ��ة التهدي��د والوعي��د، وقام��ت 
با�ستخدام عب��ارات نارية عر توجيه ر�سالة مبطنة، 
ل�سخ���ش اأو اأ�سخا�ش، ولكن م��ن دون اأن تك�سف عن 
اأ�سمائهم، ويبدو اأنهم الأ�سخا�ش اأنف�سهم الذين �سبق 
اأن ا�ستخدمت اأ�سلوب التهديد نف�سه معهم قبل اأ�سابيع 
عدة. فلقد وجهت دنيا بطمة عر "ان�ستقرام"، تهديًدا 
عنيًف��ا اأ�سارت من خالله اإىل اأنه��ا لي�ست عاجزة عن 
"ق�سف اجلبه��ات"، ولكّن �سواريخها باهظة الثمن 
ول ت�ستح��ق اأن توجهه��ا اإىل ه��دف بخ���ش، ولكنه��ا 
حذف��ت خا�سي��ة التعليقات لكي تتج��ب الردود على 

تهديداتها وتتجنب التعليقات امل�سيئة.
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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�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

العرض الخاص لفيلم 
نيسون بسبب "تصريحات 

هوس المعجبين يتصاعد: إليسا 
في مجّلة خاصة بها

هذا ما سيجمع أصالة ورابح صقر بالرياض

تكشف عن اسم ألبومها 
الجديد: كده باي

xيب��دو اأن ت�ريح��ات املمث��ل الإيرلن��دي، لي��ام ني�س��ون األق��ت 
بظالله��ا ال�سلبي��ة عل��ى العر�ش الفتتاح��ي الأول لفيلم��ه اجلديد 
بعن��وان "Cold Pursuit" ال��ذي اأُلغ��ي قبل موع��د طرح الفيلم 
يف �س��الت العر�ش ال�سينمائي، بعد ت�ريحات��ه، ب�ساأن اأ�سحاب 
الب�رة ال�سوداء، التي و�سفت بالعن�رية. ويف حماولة من املمثل 
ني�سون الت�سدي للتبعات ال�سلبية التي لقتها ت�ريحاته الأخرة 
ب��ني رواد مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي، نفى اتهام��ه بالعن�رية 
قائ��اًل: "اأنني �سخ�ش ذكي، ول�ست عن�ري��ًا، وحينها كنت اأحاول 
دع��م �سديقت��ي والوق��وف اإىل جانبها"، لفت��ًا اإىل اأن��ه بعد تلقيه 
الع��الج ال��الزم، تخل�ش م��ن كل تل��ك امل�ساعر ال�سلبي��ة والو�سول 
لر�س��ده. وذكر م�سدر م�سوؤول م��ن حفل افتتاح الفيلم اإنه لن ُتلتقط 
ال�سور اأو جُت��رى مقابالت �سحفية خالل العر�ش الأول للفيلم يف 

نيويورك.

بعد فرتة طويلة من النتظار والرتقب والت�سويق، ك�سفت الفنانة نوال 
الزغب��ي، ع��ن ا�سم األبومها اجلدي��د، واأ�سارت اإىل اأن��ه يحمل ا�سم "كده 

باي".
كم��ا اأو�سحت نوال الزغب��ي اأّن الألبوم �سوف ُيط��رح يف 14 �سباط/

فراير اجلاري، بالتزامن مع عيد احلب .
وتق��وم ن��وال الزغب��ي بالرتوي��ج لأغ��اين الألب��وم عر الك�س��ف عنها 

الواحدة تلو الأخرى، مع دعمها بكليب ق�سر م�سور.
وكان��ت نوال قد ك�سفت خالل الفرتة املا�سية عن اأ�سماء جمموعة من 
اأغ��اين الألبوم الع�ر، 7 منها باللهجة امل�ري��ة، واأغنيتان باللهجة 
اللبناني��ة، واأغني��ة واحدة العراقي��ة، كما اأنها �س��ورت اأغنية منه يف 

تركيا حتت اإدارة اأحد املخرجني الأتراك.
ي�س��ار اإىل اأّن ن��وال الزغبي طرحت اآخ��ر األبوماتها حتت عنوان: "م�ش 

م�ساحمة" عام 2015.

يتابع��ه  ب��ه  خا���ش  جمه��ور  للفن��ان  يك��ون  اأن 
ويتاب��ع اأعمال��ه القدمي��ة منه��ا واجلدي��دة عل��ى 
مواقع التوا�س��ل الجتماعي حد الهو�ش، بات اأمراً 
طبيعي��ًا، لك��ن هذه املواق��ع بعد اأن فتح��ت طريقًا 
�ريعًا، جعلت حلقة الو�سل بني اجلمهور والفنان، 
توؤ�س���ش لعالقة افرتا�سية، يع��ّر امل�ستخدمون من 
خالله��ا ع��ن م�ساعره��م واآرائه��م وتعليقاتهم، قد 

تخطت بطبيعتها حدود الفتتان واملتابعة. 
من�س��ات  عل��ى  التفاع��ل  �سيح��ات  اآخ��ر  اأخ��ذت 
التوا�س��ل الجتماع��ي �س��كاًل جدي��داً يف التعب��ر؛ 
اإذ دفع��ت �ريح��ة كب��رة م��ن حمب��ي ومعجب��ي 
الفنان��ة اإلي�س��ا يف اأنحاء العامل العرب��ي اإىل اإن�ساء 
جمل��ة اإلكرتوني��ة خا�سة بها. و�س��ل الأمر اإىل جّر 
املعجب��ني م�ساركاته��م عل��ى �سفح��ات التوا�سل 
و�سبطه��ا ظاهري��ًا م��ن خ��الل ه��ذه املجل��ة، يف 
�سبي��ل اأر�سفة جميع اأعم��ال الفنانة ال�سابقة منها، 
واحلالية والالحقة، ومواكبة اأخبارها ون�ساطاتها 
الفنية ولقاءاتها وحمالته��ا الدعائية، اإ�سافة اإىل 
فت��ح ح�سابات توا�سل خا�س��ة بالقناة على تويرت 
واإن�ستغ��رام ويوتيوب. اأ�س���ش مل�روع املجلة التي 
حملت عن��وان "elissian magazine" طالبة 
ال�سحاف��ة التون�سي��ة حبيب��ة عبي��دي من��ذ قراب��ة 
ال�سه��ر، وقد مت اإطالق الع��دد الأول منها يف الثاين 
م��ن ال�سه��ر اجل��اري، لتك��ون اأول من��ر اإلك��رتوين 
عرب��ي يهتم بفنان واحد مبجه��ود خا�ش من قبل 
املعجب��ني اخلا�س��ني ولي�ش العك�ش؛ فع��ادة يعمد 
اأغلب الفنانني اإىل اإن�ساء �سفحات ر�سمية يديرونها 
�سخ�سيًا، اأو عن طريق اأح��د م�ساعديهم الإداريني، 
وذل��ك يف �سبي��ل زي��ادة التفاعل م��ع جماهرهم 
بعر���ش اأغانيه��م ومواعيد حفالته��م وغرها من 
الأن�سط��ة ذات املك�س��ب التفاعل��ي والرتويج��ي، اأو 
كما ه��و معتاد عل��ى ال�ساحة الفرتا�سي��ة، ين�سئ 
معظ��م املتابع��ني �سفح��ات خا�س��ة تن��وب ع��ن 

الفنان نف�سه يف ن�ر كل ما يتعلق ب�ساأنه. 
ت�سر عبيدي، البالغة من العمر ع�رين عامًا، عر 
ح�سابها اخلا���ش على توي��رت، اإىل اأن اإلي�سا مثلها 
الأعلى وملهمته��ا الأوىل التي غرت حياتها نحو 
الأف�س��ل، بعدما التقت بها يف اإحدى حفالتها قبل 
خم�ش �سن��وات، واأ�سافت اأن فكرة املجلة موجودة 
من��ذ ع��ام 2013، لكن غي��اب الدع��م واخلرة يف 
اإدارة املجل��ة جعاله��ا تخ�س��ى متابع��ة تنفيذه��ا 
ملدة م��ن الزمن، ومع انت�سار ال�سائعات التي بداأت 
تط��اول اإلي�سا وغرها م��ن الفنانني عل��ى ال�سبكة 
العنكبوتية، وظفت عبيدي نف�سها لأن تكون م�سدر 
اخل��ر الإيجاب��ي، ف�رع��ت تناق�ش امل���روع مع 
غرها م��ن املعجبني اأ�سحاب اخلرة يف جمالت 
الكتاب��ة والت�سمي��م من خمتلف املناط��ق العربية 
لإدارة العم��ل، وتق�سيم��ه م��ن حي��ث املن�س��ورات 
واجلدول��ة وت�سمي��م الغ��الف الب���ري، وتهيئ��ة 
القن��اة للتعاون مع بع�ش ال�سخ�سيات الفنية التي 
با�رت بدعمها، كاملخرجة اللبنانية اإجني جمال 
التي ح�سلت املجلة على حوارها الأول معها، وقد 
اأوردت��ه على �سفح��ة الع��دد الأول، بالإ�سافة اإىل 
�سخ�سي��ات اأخ��رى حملي��ة كالإعالمي��ة التون�سية 
عفاف الغربي التي اأ�سادت بعمل املجلة وفرادتها 
اإ�ساف��ة اإىل رفعه��ا طلب��ًا لإدارة مهرجان قرطاج 
ع��ن  الغائب��ة  اإلي�س��ا  الفنان��ة  ا�ست�ساف��ة  تطل��ب 

فعالياته منذ �سنني خلت. 

وّج��ه املطرب املعروف ح�سني نعم��ة دعوة اإىل دول 
خليجي��ة واأوروبية، م��ن اأجل منحه اإقام��ة فيها مع 
اأف��راد اأ�رت��ه، ب�سب��ب ما و�سف��ه ب�سن��ك العي�ش يف 
الع��راق. واأطل��ق نعمة عل��ى موقع في�سب��وك منا�سدة 
�سماه��ا "نخ��وة عزيز قوم" قال فيه��ا "طال �سري 
وبل��غ ال�سي��ل الزب��ى، واأ���رف �سن��ك العي���ش يهدد 
كرامت��ي لذل احلاجة والعوز، ب�سبب عدم قدرتي على 
تعيني اأولدي الثالث��ة الذين نالوا �سهادات جامعية 
منذ اأكرث من ثالث �سنوات، واأكيد القادم اأ�سواأ، ف�ساًل 
ع��ن راتبي التقاعدي البائ�ش البالغ 400 األف دينار 

فقط )ما يع��ادل 330 دولراً اأمركيًا(". وتابع "من 
حق��ي الإن�ساين، خ�سو�سًا اأين اعتزل��ت الغناء بن�سبة 
ت�سع��ني باملئ��ة، اأن اأق��رر الهج��رة م��ع عائلت��ي اىل 
وط��ن اآخر ميك��ن اأن نعي�ش فيه اأع��زاء كرامًا"، داعيًا 
يف املنا�س��دة "الأه��ل والإخ��وة يف دول اخلليج" اإىل 
منح��ه الإقامة مع اأ�رت��ه، تقديراً ملوقع��ه ومكانته 
الجتماعي��ة، وعطائ��ه الفن��ي الذي ا�ستم��ر اأكرث من 
خم�س��ني عام��ًا. وخت��م منا�سدت��ه قائ��اًل "ن�سخة اإىل 
رئي�ش الوزراء، ورئي�ش اجلمهورية، ورئي�ش الرملان، 
للعلم، واعت��ذاري لأحبتي ال�سعب العراقي الأبي، لأن 
لالإن�س��ان �سراً وطاقة، خ�سو�س��ًا اأنني الآن معتزل 
الغن��اء الذي كان م�سدر رزقي". ي�سار اىل اأن �سفحة 

الفن��ان ح�س��ني نعم��ة الت��ي ن���رت املنا�س��دة غ��ر 
موثقة، اإل اأنه مل ي�سدر اأي نفي لطلبه الذي مت تداوله 
يف الع��راق، واأثار ردود فعل من برملانيني. اىل ذلك، 
وّجه ع�سو الرمل��ان فائق ال�سيخ علي نداء اىل وزير 
الثقاف��ة عبد الأمر احلمداين دع��اه فيه اإىل اللتفات 
ملنا�س��دات الفن��ان العراق��ي املخ���رم، م�سيفًا يف 
تغريدة على ح�سابه يف تويرت "�سديقي وزير الثقافة 
عب��د الأم��ر احلمداين، املط��رب ح�س��ني نعمة وغره 
يف �سي��ق و�سن��ك، واأنت ب��ني خيارين، اأم��ا اأنك يف 
حزب اإ�سالمي وتنظر اإليهم كف�ّساق، اأو اأن لدى حزبك 

توجهًا جديداً لي�ش كما ي�ساع عنه".
واأ�س��اف خماطب��ًا وزي��ر الثقاف��ة "ارف��ع راأ�سك اإىل 
ال�سم��اء وردد، ي��ا جن��م ع��وجن ي��ا جنم��ة متعلي��ه 
وت�سوف��ني ي��ا دادا، ان��وب ان��وب ان��وب"، يف اإ�س��ارة 
اإىل اإح��دى اأغ��اين الفنان ح�سني نعم��ة. ويف ال�سياق، 
انتق��د الفن��ان حممد البيات��ي �سم��ت وزارة الثقافة، 
ونقاب��ة الفنان��ني العراقي��ني، عن منا�س��دة املطرب 
ح�سني نعمة، موؤكداً ل� "العربي اجلديد" اأن نعمة كان 
فار�س��ًا للطرب العراقي لعقود عدة، وينبغي األ يكون 

التعامل معه بهذه الطريقة.
اأ�س��اف "علينا بعد الي��وم األ نل��وم اأي �سخ�ش يلجاأ 
لدول��ة عربية م��ن اأج��ل احت�سانه، ل �سيم��ا اإن كان 
�سخ�سي��ة عامة يعرفها اجلمي��ع".  وولد ح�سني نعمة 
يف حمافظ��ة ذي ق��ار )جنوب الع��راق( عام 1944، 
ويع��د م��ن اأ�سه��ر املطرب��ني العراقي��ني الذي��ن ذاع 
�سيتهم ب�سكل وا�سع حمليًا وعربيًا يف العقود الثالثة 
الأخرة من القرن املا�سي بعد اأن كان قد �سجل اأوىل 
اأغنيات��ه "يا جنم��ة" عام 1969، الت��ي لقت رواجًا 
كب��راً، كم��ا برزت ل��ه اأغ��اٍن اأخرى ظل��ت عالقة يف 
م�سامع العراقيني اأبرزها "عمي يا بياع الورد" و"يا 

حرمية"، و"نخل ال�سماوة"، و"مايل �سغل بال�سوق".

بدعم من الهيئة العامة للرتفيه حتت�سن جامعة الأمرة نورة بالعا�سمة 
الريا�ش، على ملعب اجلامعة، جمموعة من احلفالت الغنائية ُتقام �سمن 
الفعالي��ات الرتفيهي��ة امل�ساحبة و�سط الأجواء ال�ستوي��ة والهواء الطلق، 
حي��ث انطلق��ت يف �سه��ر فراي��ر موجة غنائي��ة مبجموعة م��ن احلفالت 
املتمي��زة التي تاأتي �سمن جمموعة م��ن املهرجانات والفعاليات بدعم 
هيئ��ة الرتفيه . ويف واحدة م��ن املفاجاآت الغنائية يتج��دد لقاء الفنان 
راب��ح �سقر بجمه��ور الريا�ش يوم الأربعاء 13 م��ن فراير اجلاري، يف 
حف��ل غنائ��ي ي�سه��د مفارقات فنية، اإذ يع��د اأول حفل يحيي��ه رابح على 
م�رح خارجي بال�سعودية، على غرار احلفل الذي اأحياه يف بداية يناير 
املا�س��ي بالقري��ة العاملي��ة يف دبي، وال��ذي متتع بح�س��ور جماهري 
غف��ر جتاوز 100 األ��ف متفرج. ويحق��ق رابح مع بداية الع��ام مكا�سب 
فني��ة كبرة، م��ن �سمنها اختتامه ع��ام 2018 بحف��ل غنائي يف راأ�ش 
ال�سن��ة يف القاه��رة، كما طرح "ميني األبوم �ست��وي" نهاية �سهر دي�سمر 
املا�س��ي، بالإ�سافة لفتتاحه ن�ساطه الغنائي يف 2019 بحفل غنائي 
جماهري بالريا�ش . ويف يوم الثنني املوافق 11 من فراير اجلاري، 

ت�ستع��د الفنان��ة اأ�سالة ن���ري لإحياء حفل غنائي عل��ى ملعب جامعة 
الأم��رة ن��ورة، وهو حفلها الث��اين يف ال�سعودية بع��د 8 اأ�سهر من حفلها 
الأول ال��ذي جمعه��ا بجمهوره��ا مبنا�سب��ة عي��د الفط��ر، وتكل��ل بنجاح 
جماه��ري. و�سوف ت�س��دح اأ�سالة منفردًة باحلف��ل الغنائي، وهو الأمر 
ال��ذي ي�سمح لها اأن ت�س��دو بباقة كبرة من اأعمالها الغنائية، كما تاألقت 
يف حف��الت العي��د بالريا���ش، وم��ن املنتظ��ر اأن يتمتع احلف��ل بح�سور 
جماه��ري غفر، ل �سيَّما يف ظ��ل متيز اأ�سالة يف اأداء الأغنية اخلليجية 

والعربية، ويتزامن ذلك مع قرب موعد طرح األبومها املنتظر.
و�س��وف تتجه اأ�سال��ة لإحياء حفالت فراير الكوي��ت يف 15 من فراير 
يف حف��ل غنائي ُيجدد ح�سورها يف الأوب��را الكويتية، مب�ساركة الفنان 

مطرف املطرف، وذلك �سمن اأن�سطتها الفنية يف بداية 2019 .
، حيث يجتمع رابح  وبذلك تتاألق العا�سمة الريا�ش بحفلني جماهريَّنينْ
�سق��ر واأ�سالة ن���ري ليطربا جماه��ر الريا�ش بروائعهم��ا الغنائية، 
وُيق��ام احلف��ل الغنائي �سم��ن الفعالي��ات امل�ساحبة ملهرج��ان "اأر�ش 

العجائب"، الذي ُيقام بدعم من هيئة الرتفيه .

بسبب ضنك العيش... المطرب حسين نعمة يناشد إخراجه من العراق إلغاء نوال 
الزغبي

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 
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