
سما المصري تسجل أول دعاء 
بمناسبة رمضان المقبل

ماجدة الرومي تتألق في حفل خيري 
بمصر

نجوى كرم تهدي السعودية 
أغنيًة وطنيًة

عمرو دياب يستبعد مخرجة 
مسلسل دينا الشربيني

�نتهت �سم��ا �مل�رصي، من ت�سجي��ل �أول دعاء 
ديني تعتزم تقدميه يف رم�سان �ملقبل.

وعب��اءة  �حلج��اب  �مل���رصي  و�رت��دت 
ف�سفا�س��ة �أثن��اء ت�سجي��ل �لدعاء د�خ��ل �أحد 
�لأ�ستوديوهات،�أين ت�ستعد لت�سجيل 8 �أدعية، 

مبعدل دعاء كل 4 �أيام.
يذك��ر �أن �سما �مل�رصي تث��ر �جلدل بني فرتة 
و�أخ��رى، ب�سبب �أغانيها �مل�س��ورة "�جلريئة" 
وت�سجي��ل �أدعية ديني��ة لإذ�عتها يف رم�سان 

من كل عام.

   �أحي��ت �ملطربة �للبناني��ة، ماجدة �لرومي، حفاًل 
غنائي��ًا ل�سال��ح �إح��دي �ملوؤ�س�س��ات �خلري��ة يف 
م���رص، ، عل��ى م�رصح �أح��د �مل��ولت �لتجارية يف 

�لتجمع �خلام�س، بح�سور كوكبة من جنوم �لفن.
و��ستهلت �لرومي حفلها باأغنية "حي على �لفالح" 
للفن��ان �لر�ح��ل حمم��د عبد�لوه��اب، �لت��ي لقت 
تفاعاًل من جمه��ور حفلها �لذي كان كامل �لعدد، 
ث��م قدمت عدد�ً من �أبرز �أغنياته��ا، منها "كلمات، 
وع��م بي�ساأل��وين وعيناك، ولون �لع��امل، ومطرحك 
قلب��ي، و�عتزل��ت �لغ��ر�م، ول ت�س��األ" وغرهم من 

�لأغنيات �لتي �ألهبت حما�س �حل�سور.

تغنَّت �لفنانة جنوى كرم يف �ل�سعودية للمرة �لأوىل يف 
م�س��رتها، يوم �خلمي�س �ملا�سي، و�س��ط �أجو�ء ي�سوبها 
�لفرح، �أ�س��علت به��ا �لأجو�ء على خ�س��بة �مل�رصح، وذلك 
�س��من حف��الت مو�س��م �ل�رصقي��ة، �لتي نظمته��ا روتانا 
لل�سوتيات و�ملرئيات، بدعم من �لهيئة �لعامة للرتفيه، 
ولع��ل حفل جن��وى حظي ب��اأن تك��ون �لفنان��ة �لعربية 
�لأوىل �لت��ي تغن��ي لل�س��عودية عرب �حلف��الت �لتي تقام 
باململك��ة، رغم وج��ود �لعديد من �لنج��وم �لعرب، حيث 
فاجاأت جنوى �جلمهور �ل�س��عودي بتقدمي �أغنية وطنية 
�س��عودية؛ فرًحا و�سوًقا وحتية للقاء �جلمهور �ل�سعودي، 
حمل��ت عن��و�ن "�هلل ياخذ بيدك يا �س��عودية"، وهي من 
وتوزي��ع  و�أحل��ان  مارديرو�س��يان"،  "ج��ورج  كلم��ات 
َن �مل�رصح  "�أنطو�ن �ل�س��عك"، وتنفيذ ح�سن ر�سا، ليتزيَّ

بال�سعار و�لعلم �لوطني �ل�سعودي،

باأثر �لأزمة �ل�سيا�س��ية �لتي �أّججها �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب بت�رصيحاته �ملنحازة لإ�رص�ئيل، ��س��تطاع ح�س��اب على تويرت مرتبط بالفنانة تايلور �س��ويفت فتح �أعني حمبيها على 
�لق�س��ية �لفل�س��طينية. وخالل �لأيام �ملا�س��ية، جنح من�س��ور على تويرت يف ت�سليط �ل�سوء على ق�س��ية �سجن �إ�رص�ئيليني لرف�سهم �لن�سمام �إىل �جلي�س، �إ�س��افة �إىل �لأعمال �لتي ترتكبها 

�لعنا�رص �لع�سكرية �سد �لفل�سطينيني �لعزل.

��س��تبعد �لفنان عمرو دياب، �ملخرجة كاملة �أبو ذكري 
من �إخر�ج م�سل�س��ل "زي �ل�س��م�س"، بطولة �لفنانة دينا 
�ل�رصبين��ي، نظر�ً خلالفه معها على و��س��ع �ملو�س��يقى 

�لت�سويرية.
وقال م�س��در من د�خل �مل�سل�س��ل، �إن �أبوذكري فوجئت 
بعمل دياب على و�سع �ملو�سيقى �لت�سويرية للم�سل�سل، 
وه��و ما قوبل باعرت��س منها لتفاقها مع �ملو�س��يقار 
تامر ك��رو�ن على �لقي��ام بهذه �ملهم��ة، حيث �حتدمت 
�لأزمة بينهما ليقرر �لفنان ��س��تبعاد �ملخرجة و�لبحث 

عن بديل لها.
�ل�س��عدين  �ل�س��م�س" �أحم��د  "زي  وي�س��ارك يف بطول��ة 
وريه��ام عب��د �لغفور و�أحمد د�ود و�سو�س��ن ب��در و�أحمد 

مالك، �سيناريو وحو�ر مرمي نعوم.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

أنغام سعيدة بزواجها.. ونجوم 
مصر ولبنان سيطروا على الجوائز

عائلة مايكل جاكسون ترّد على 
اتهامات التحرش باألطفال

األميرة ديانا لم تتعرض إلصابة 
بالغة... فما كان سبب وفاتها؟

تطبيق يسمح بمشاهدة األفالم بالمجان

من مشاهدة الموسم 
األخير من صراع العروش 

قائم��ة متنوع��ة للغاي��ة م��ن �لفائزي��ن قدمه��ا �حلف��ل جلو�ئ��ز طال 
�نتظاره��ا لبع���س �لأ�س��خا�س �أمثال �ملمثلت��ان �للبنانيت��ان وفاء 
طربي��ه وخت��ام �للح��ام بع��د م�س��رة فنية طويل��ة، كم��ا كان هناك 
فائزون مل يح�سلو� على �جلائزة �لذهبية للمرة �لأوىل. كما مل تخرج 
جو�ئ��ز �ملوريك���س دور بدورته �ل� 19 هذ� �لعام عن �لتوّقعات، �إذ �أّن 
�لأعمال �لتي نالت جو�ئز تكرميّية كانت �لأعمال �ل�ساربة يف �لعام 
2018، وكانت ح�س��ة �لأ�س��د لعملني ل�رصكة "�يغلز فيلمز" للمنتج 
جمال �س��نان "تانغو" و "ثورة �لفالح��ني". ورغم غياب فقر�ت فنّية 
من برنامج �حلفل ب�سبب تعّذر ح�سور كل من فار�س كرم و�ملخرجة 
ج��ب �جلائ��زة ع��ن �لفنان��ني �لذين �عت��ذرو� عن  نادي��ن لبك��ي مل حتحُ
�حل�س��ور، �إذ �أّن غيابهم �ملرّبر مل يح��ل دون وجودهم يف �حلفل عرب 
فيديوهات م�سّجلة لكل منهم.�حلفل خرج من دون �أّية �أخطاء من تلك 

�لتي حتدث عادًة يف �لبث �ملبا�رص، 

تز�من��ًا مع �قرت�ب موعد عر�س �ملو�س��م �لأخر من م�سل�س��ل �لدر�ما 
و�لفانتازي��ا �مللحمي "�رص�ع �لعرو�س"، ح��ذر خرب�ء �أمنيون حمبي 
�ل�سل�س��لة �لتاريخية م��ن �لنتائج �ل�س��لبية ل�س��تخد�م بع�س �ملو�قع 
�لإلكرتونية و�مل�س��ادر غر �ملوثوقة، لتنزيل حلقات �مل�سل�سل ب�سكل 

غر قانوين، جتنبًا لتكاليف �ل�سرت�ك يف �ل�سبكة �خلا�سة بعر�سه.
�أو�س��حت �لتقارير �أن هذه �ملو�قع غر �ملوثوقة، جتذب �مل�س��اهدين 
ع��ن طري��ق حماولة حتمي��ل حلقات �ملو�س��م �لق��ادم، �إل �أنه��ا تقوم 
باإخفاء برجميات خبيثة و�س��ارة د�خ��ل ملفات �لتحميل، مما يوؤدي 

ملهاجمة �أجهزتهم و�خرت�ق بياناتهم �ل�سخ�سية.
وبال�س��تناد للنتائ��ج �لت��ي �أورده��ا بح��ث �أعدت��ه �رصك��ة "كا�س��رب 
�س��كاي" لالأمن �للكرتوين، يعترب م�سل�س��ل �رص�ع �لعرو�س" من �أكرث 
�ملحتويات �لتي تتعر�س للقر�س��نة و�لخرت�ق عرب �لنرتنت بن�س��بة 

ل�سعبية �مل�سل�سل. %، نظر�ً   17

بع��د �س��هر م��ن ب��ث �س��بكة HBO �لأمركي��ة �لفيل��م 
عائل��ة  ردت   ،Leaving Neverland �لوثائق��ي 
ماي��كل جاك�س��ون بفيلم �آخر يعر���س وجهة نظرها من 

�لتهامات �ملوّجهة �إىل "ملك �لبوب".
Neverland Firs t  ويحمل �لوثائقي �جلديد ��س��م
 hand: Investigating the Michael
Jackson Documentary، وهو من �إخر�ج �إيلي 
بي��در�ز� ومت طرح��ه عل��ى موق��ع "يوتي��وب". ويعر�س 
�لفيل��م �جلديد �ل��ذي مدته 30 دقيق��ة مقابالت مع �بن 
�س��قيق مايكل و�بنة �أخيه، وكذلك مع مديره �لفني، بر�د 
�س��وندبرغ، و�لذي ظل يقي��م بانتظام يف مزرعة مايكل 

"نيفرلند".
ويهدف �لفيلم �إىل دح�س �دعاء�ت كل من و�د روب�سون 
وجيم�س �سافيت�سوك، �للذين �أدليا ب�سهادتيهما يف فيلم 
HBO حتدث��ا فيهم��ا عن �عت��د�ء جاك�س��ون عليهما 
جن�س��يًا عندم��ا كان��ا طفل��ني. ونفى �لنج��م �لذي تويف 
يف يونيو/حزي��ر�ن 2009 م��ر�ر�ً وتك��ر�ر�ً �رتكاب �أي 
خمالفات م�س��ابهة، ويف ع��ام 2005، متت تربئته من 
دعوى ق�س��ية �لعتد�ء �جلن�س��ي على �لأطفال �ملرفوعة 

�سده يف كاليفورنيا.

يف نهاية �آب 1997 �سدم �لعامل بخرب وفاة �لأمرة 
�لربيطاني��ة ديانا، وحتى �للحظ��ة تعددت �لأقاويل 
و�ل�س��كوك ح��ول �أ�س��باب وطريق��ة وف��اة ديانا، ومل 

يكت�سف �ل�سبب �حلقيقي لذلك حتى �لآن.
�ل�رصع��ي  �لطبي��ب  ك�س��ف   ، ويف مفاج��اأة جدي��دة 
ريت�سارد �س��يربد �أن جرحًا �س��غر�ً يف مكان قاتل، 
ت�س��بب بوف��اة �لأمرة، لفتا �إىل �أن �إ�س��ابة �لأمرة 
كان��ت ن��ادرة، ومل ي�س��هد مثل هذ� �لأم��ر يف حياته 

�ملهنية كلها.
و�أكد �سيربد �نها تعر�ست لإ�سابات ب�سيطة، ببع�س 
�لك�س��ور، �إ�س��افة �إىل �إ�س��ابة طفيف��ة يف �ل�س��در، 
ت�س��ببت بثقب �س��غر يف �أح��د �لأوردة يف �لرئتني، 
لكنها كانت قادرة على �لتو��سل مع �لفريق �لطبي، 

�لذي مل يالحظ �إ�سابتها بنزيف د�خلي.
وتاب��ع �لطبي��ب �لذي خ�س��ع للتحقي��ق يف 2004: 
"فريق �لإ�س��عاف �أخ��ذ يهتم �أكرث بال�س��ائق عندما 
تبني له��م �أن �إ�س��ابات �لأمرة طفيف��ة، بينما كان 
نزيف �لأمرة م�س��تمر�ً يف �لرئتني ب�س��بب �لثقب يف 
�لوريد ومل يالحظ �لأطباء �لثقب �إل بعد فو�ت �لآو�ن 

وتوفيت �لأمرة يف �مل�ست�سفى".
وعم��ل �حلار�س �ملر�فق �لذي كان يجل�سحُ يف �ملقعد 
�لأمامي لل�سيارة �لتي كانت تقلها، كو�سادة هو�ئية 
ت �ل�سدمة، وتوفيت �لأمرة يف �مل�ست�سفى �إثر  �مت�سّ

�لعملية �جلر�حية �ل�رصيعة �لتي �أجريت لها".
و�أ�س��ار �لطبي��ب، �إىل �أن �لأم��رة غاب��ت ع��ن �لوعي 
نتيج��ة للنزي��ف غر �ملالح��ظ من قب��ل �لأطباء، ثم 
�أ�س��يبت بجلط��ة ونقلت �إىل غرف��ة �لعمليات لإجر�ء 
عملي��ة عاجلة عق��ب متكنهم من �إكت�س��اف �لنزيف، 
ولك��ن مل تفلح حماولتهم، وفق ما ذكر �س��يربد يف 

مذكر�ته. 

 ع��ادة ما تخ�س��ع �لأفالم و�مل�س��نفات �لفني��ة للرقابة قبل 
عر�س��ها، بالرغم من �لنجاح �جلماهري �لكبر �لذي حتققه 
يف دور �لعر�س �ل�سينمائي يف عدد من �لدول، �إل �أن بع�سها 
ل يح�سل على ن�سيبه من �مل�ساهدة و�لهتمام، ب�سبب حظر 
�لرقاب��ة لعر�س��ها يف دول �أخرى، وذلك لأ�س��باب تتنوع ما 
بني �لدينية و�ل�سيا�سية و�لثفافية. ونورد فيما يلي �أبرز هذه 

�لأفالم:
فيلم "�أرغو"

بالرغ��م من �لنج��اح �جلماهري و�لنقدي �ل��ذي حققه فيلم 
"�أرغ��و" عام 2012، وح�س��وله على جائزة �لأو�س��كار، �إل 
�أن��ه مل يل��ق هذ� �حلج��م من �لنج��اح يف �إي��ر�ن �لتي حظرت 
عر�س��ه يف دور �ل�س��ينما، بعد �تهامات بعدم �لدقة وخا�سة 

فيما يتعلق بدور �ملخاب��ر�ت �ملركزية �لأمريكية يف �إخر�ج 
�لدبلوما�س��يني �لأمريكي��ني م��ن �إي��ر�ن، كما �نتق��د �لإعالم 
�لإي��ر�ين جن��اح �لفيلم ومتثيل��ه يف �لعديد م��ن �ملهرجانات 
�ل�س��ينمائية، و��س��فًا ذلك ب� "�لحتف��ال �ل�سيا�س��ي". �لفيلم 

يوثق �أزمة رهائن 1979 يف طهر�ن.
فيلم ديزين "�جلميلة و�لوح�س"

حققت �لن�س��خة �حلي��ة من فيلم �لر�س��وم �ملتحركة "�جلميلة 
و�لوح�س"، �إير�د�ت جتاوزت حاجز �ملليار دولر يف �س��باك 
�لتذ�كر حول �لعامل، و�لتي �س��اهمت ب�س��كل و��سح يف تعزيز 
�أرباح �رصكة ديزين، ب�س��بب �لإقبال �لكبرعلى م�ساهدته، �إل 
�أن عدد�ً من �لدول وعلى ر�أ�س��ها �لكويت قامت ب�سحب �لفيلم 
من دور �لعر�س وحظر م�س��اهدته، و�س��ط خماوف من جلنة 
�لرقابة �ل�س��ينمائية �لكويتية �إز�ء حمتوى �لفيلم �لذي يروج 
للمثلية و�ل�سذوذ �جلن�سي، كما طالب �لربملان �لرو�سي وز�رة 

�لثقاف��ة �لرو�س��ية بحج��ب �لفيل��م �لذي يتناف��ى حمتو�ه مع 
�لقانون �لرو�سي، �لذي مينع م�ساهدة �لأطفال ملو�د تناق�س 

�لقيم �لأ�رصية �لتقليدية.
فيلم "كري�ستوفر روبن"

يعترب فيلم �ل�سخ�سية �لكرتونية �ل�سهرة "ويني ذ� بوو" ثاين 
�أف��الم ديزين للر�س��وم �ملتحركة �لتي يتم حظر عر�س��ها يف 
2018، مل يح�س��ل فيلم �ملغامر�ت و�لكوميديا "كري�ستوفر 
روبن"، و�لذي تدور �أحد�ثه حول "ويني ذ� بوو" على �ل�سوء 
�لأخ�رص لعر�س��ه يف �سالت �ل�س��ينما يف �ل�سني، وذلك بعد 
�سل�س��لة م��ن �ملن�س��ور�ت على مو�ق��ع �لتو��س��ل �لجتماعي 
�لتي تربط بني هذه �ل�سخ�س��ية وبني زعيم �حلزب �ل�س��يوعي 

�حلاكم ورئي�س �ل�سني �سي جني بينغ.
"The Da vinci Code" فيلم

�أث��ار فيل��م "�س��يفرة د�فن�س��ي"، �ل��ذي �س��در ع��ام 2005 
و�ملقتب���س عن رو�ية بنف�س �ل�س��م لد�ن بر�ون و�لتي حققت 
مبيع��ات كبرة، ج��دًل و��س��عًا و�نتقاد�ت حادة م��ن �لعديد 
م��ن �حلكوم��ات يف ع��دد م��ن �ل��دول ومنه��ا م���رص ولبنان 
و�لأردن وباك�ستان ب�سبب حمتو�ه �لذي �عترب م�سيئًا للديانة 
�مل�س��يحية و�سخ�س��ية �مل�س��يح، �إل �أنه بالرغم من ذلك حقق 
�لفيلم جناحًا ملحوظًا حيث تخطت �إير�د�ته خالل �لأ�س��بوع 
�لأول م��ن عر�س��ه يف �أمريكا 77 ملي��ون دولر، برغم حالة 

�لت�سدد �لتي فر�ستها �لكني�سة �ملت�سدد حينها.
   فيلم "ديدبول"

بالرغم من عدد �مل�س��اهد�ت �لت��ي حققها �لفيديو �لرتويجي 
�لأول للفيل��م �لأمريكي "ديدب��ول" �لتي جتاوزت 16 مليونًا 
عل��ى موق��ع يوتي��وب، �إل �أن �لفيل��م مل يتمك��ن م��ن حتقي��ق 
�لإي��ر�د�ت �ملتوقع��ة ل��ه، ل�س��يما بع��د �إع��الن �ل�س��ني منع 
عر�سه يف �سالتها، لتخ�رص بذلك �رصكة "مارفل كوميك�س" 
�ملنتجة للفيلم، ثاين �أكرب �أ�س��و�ق �ل�سينما يف �لعامل، ويرجع 
�ل�س��بب يف ذل��ك �إىل كمي��ة م�س��اهد �لعن��ف و�لقت��ال �لت��ي 
ت�س��منها �لفيلم، ونظر�ً لأن �ل�س��ني ل تعمل بنظام ت�سنيف 
�لأفالم ح�س��ب �لفئات �لعمرية، قررت منع عر�س �لفيلم من 

�سالتها.

�أطل��ق �لرئي���س �لتنفي��ذي �ل�س��ابق لتطبي��ق ���رص�ء تذ�ك��ر �ل�س��ينما 
Pr t س��باك �ستي�س��ي، تطبيق��ًا جدي��د�ً يدع��ى� ،MoviePass
Show، ي�س��مح مب�س��اهدة �لأفالم باملجان يف �سالت �ل�سينما، 

وذلك مقابل م�ساهدة ما بني 15 و20 دقيقة من �لإعالنات. 
ولح��ظ �س��بايك �أنه عندم��ا يتعلق �لأمر مب�س��اهدة �لأف��الم خارج 
�ل�س��الت، فهن��اك ثالث��ة مناذج رب��ح �أ�سا�س��ية: �لدف��ع مقابل كل 
Movi t وجل��ب و�لإعالن��ات.  �ملدف��وع،  و�ل�س��رت�ك   عر���س، 
Pass نظام �ل�س��رت�ك �إىل �ل�س��الت، لكنه ظل يت�ساءل: "ملاذ� ل 
ميكن �حل�س��ول على ن�س��خة مدعومة بالإعالنات ت�س��مح بالذهاب 

مل�ساهدة �لأفالم جمانًا؟". 
وي�س��عى �لتطبيق �جلدي��د �إىل �أن يكون مربحًا فع��اًل، لذ� فهو يعتمد 
على تقنية �لتعرف على �لوجوه، حتى ي�س��من �أن �مل�ساهد هو فعاًل 
�أمام �ل�سا�س��ة وي�س��اهد �لإعالن فعاًل، وعند �لبتعاد عن �ل�سا�سة �أو 

�لنظر بعيد�ً عنها �سوف يتوقف �لإعالن. 
وق��ال �س��بايك �إنه يج��ب �أن ترتبط �لإعالن��ات بالفيل��م بطريقة �أو 
باأخ��رى، �س��و�ء كان ذلك مو�س��وعيًا �أو عن طريق �إب��ر�ز �ملنتجات 

�لتي يتم عر�سها �أي�سًا يف �لفيلم. 
وعلى �لرغم من �أن 15 �إىل 20 دقيقة قد تبدو وقتًا طوياًل مل�ساهدة 
�لإعالنات، �إل �أنها �س��تكون �أكرث �إثارة لالهتمام بالن�سبة للم�ساهد 
من جمرد جمموعة ع�س��و�ئية من مقاط��ع �لفيديو �لرتويجية، يقول 

موقع "تيك كر�نت�س". 
بعد م�ساهدة �لإعالنات، يك�سب �مل�ساهد نقاطًا كافية ل�رص�ء تذكرة 
Pr t  يف �ل�سالة با�س��تخد�م بطاقة �ئتمان �فرت��سية مقدمة من
Show. من �لناحية �لفنية، ميكن ��ستخد�م هذه �لنقاط يف �رص�ء 
�أي تذكرة لالأفالم، لكن �س��بايك قال �إنه لن يكون مبقدور �مل�س��اهد 

ك�سب �أكرث من تذكرتني يف وقت و�حد.
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