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سبب انسحاب محمد
فراج من "الملك لير"

�أعل��ن املمث��ل حمم��د ف��راج ،ان�سحاب��ه م��ن بطولة
العر���ض امل�رسح��ي "امللك ل�ير" ،بدع��وي ان�شغاله
بت�صوي��ر دوره يف فيل��م "املم��ر" للمخ��رج �رشيف
عرفة ،وت�صوي��ره مل�سل�سل "قابيل" للحاق بال�سباق
الرم�ض��اين ،ف�ض�ل ًا ع��ن تعر�ضه لإ�صاب��ة يف قدمه
�آن��ذاك ،وذلك وفق�� ًا لت�رصيح��ات �صحافية من�سوبة
�إليه.
وك�شف م�صدر من داخل امل�رسحية ،ال�سبب احلقيقي
العت��ذار ف��راج ،ال��ذي تذم��ر م��ن ت�أخ��ر م�ستحقاته
املالي��ة ،ف� ً
ضال عن طلبه �إجراء تعديالت على دوره،
ولكنها مل ُتنفذ ،حي��ث ف�ضل االن�سحاب من العر�ض
امل�رسح��ي ،وا�ستع��ان القائم��ون عل��ى امل�رسحي��ة
بالفنان ن�ضال ال�شافعي بدي ًال له.

مصير إد شيران
في صراع العروش

بع��د االنتق��ادات ال�سلبي��ة ب�سب��ب ظه��ور املغن��ي
الربيطاين �إد �ش�يران يف املو�سم ال�سابق من "�رصاع
العرو���ش" ،واج��ه القائم��ون عل��ى امل�سل�س��ل ه��ذه
امل�شكل��ة بحبك��ة درامي��ة يف املو�سم الأخ�ير والذي
يعر���ض الآن ،ال�سرت�ض��اء جمه��ور ال�سل�سل��ة .من��ذ
ظه��وره الأول ،ت�ساءل ع��دد من املتابعني عن م�صري
�سيلقاه �شريان ،والذي مثل دور جندي مللكة �سري�سي
الني�س�تر يف ال�رصاع��ات واملع��ارك املحتدمة بينها
وبني �آريا �ستارك ،التي متثلها ماي�سي ويليامز ،وما
زاد التكهن��ات ،ظه��وره م��ع ماي�س��ي ويليامز ،وهو
يغني له��ا .وظهر يف �أحد م�شاه��د الفيديو الدعائي،
املحارب "برون" مع ثالث��ة مقاتلني� ،أثناء حديثهم
عن م�صري �أحد جنود "�سري�سي الن�سرت".

رغدة تصدم الجمهور

�أث��ار الل��وك اجلديد ال��ذي اعتمدته الفنان��ة رغدة يف
�أح��دث ظهور لها ،حال��ة من ال�صدمة ل��دى اجلمهور
الذي��ن وج��دوا �أنه زاد م��ن �سنوات عمره��ا وغري من
مالحمه��ا متام��اً .رغدة �أطل��ت يف �أح��دث ظهور مع
املذيع��ة �س��ايل عب��د ال�س�لام يف �أح��د املنا�سب��ات،
وظه��رت ب�شعرها الطويل املم��وج ال�شهرية به ،ولكن
املفاج���أة ه��و تغري ل��ون �شعره��ا �إىل درج��ة �شقراء
فاحتة للغاية تكاد تكون لون خ�صالتها بي�ضاء ،مما
جعله��ا تب��دو كب�يرة يف العمر ب�شكل الف��ت .وك�شفت
ال�ص��ورة عن قرب عن متك��ن عالمات ال�شيخوخة من
مالمح رغدة ب�شكل الفت.

حبس سعد الصغير

�ص��در حكم ق�ضائ��ي باحلب�س �ضد الفن��ان ال�شعبي �سعد
ال�صغ�ير م��ن حمكم��ة التجم��ع اخلام���س ،بع��د اتهامه
بالتهرب ال�رضيبي مع �إلزامه بدفع مبلغ �ضخم.
ق�ض��ت املحكم��ة مبعاقب��ة �سع��د ال�صغ�ير عل��ى تهربه
ال�رضيب��ي ،باحلب���س ع��ام مع �إيق��اف التنفي��ذ و�إلزامه
بدفع امل�صاريف و�س��داد مبلغ مليون و� 320ألف جنيه
لل�رضائب.
�سع��د ال�صغ�ير ح�رض جل�س��ة النطق باحلك��م ،وبكي فور
�سماعه قرار املحكم��ة النهائي ،ليخرج من القاعة دون
التحف��ظ علي��ه عل��ى �أن يق��وم بالت�صالح م��ع ال�رضائب
ودف��ع امل�ستحقات الت��ي عليه مع امل�صاري��ف الإدارية
للق�ضية ،بح�سب موقع �إرم نيوز.

كشف

معرض

مقلب رامز جالل بالتفصيل
وهيئته المفزعة

مازال��ت ت�رسيب��ات مقل��ب رام��ز ج�لال يف رم�ض��ان 2019
م�ستم��رة ،ليك��ون �أحدثه��ا ك�ش��ف تفا�صيل دقيقة عم��ا ينتظر
النجوم هذا العام يف برناجمه.
الك�ش��ف ع��ن الإعالمية الت��ي �ستخدع النجوم م��ع رامز جالل
يف مقلبه اجلديد
�شاه��دي �أي�ضاً :الك�شف عن الإعالمية التي �ستخدع النجوم مع
رامز جالل يف مقلبه اجلديد
وم��ن تفا�صي��ل مقلب رامز جالل يف رم�ض��ان  2019التي مت
ك�شفه��ا ،ه��ي �أن �شخ�ص �س��وف ي�صطحب ال�ضحي��ة يف قارب
يف �إح��دى جزر �إندوني�سيا ،وفج�أة و�أثناء ذهابهما يف الطريق
ينقلب الق��ارب وي�ضطر ال�ضيف لإنقاذ نف�س��ه وال�شخ�ص الذي
مع��ه من خ�لال ال�سباح��ة للو�ص��ول �إىل جزيرة يراه��ا �أمامه،
بح�سب موقع عني.

اعداد  :مالذ االويس

ا�ستط��اع م�سل�سل "�رصاع العرو���ش"� ،أن يحقق �أرقام ًا
قيا�سي��ة جدي��دة ،بع��د عر���ض احللق��ة االفتتاحي��ة من
املو�س��م الثام��ن والأخري �أم���س على �شبك��ة "،"HBO
لرتتفع معدالت امل�شاه��دة بواقع ن�صف مليون ،مقارنة
باملو�سم ال�سابق.
وبح�س��ب م��ا �أظه��رت التقدي��رات الإح�صائي��ة الأخرية،
و�صل��ت معدالت م�شاهدة احللق��ة االفتتاحية �إىل 17.4
ملي��ون ،ومن �ضمنه��م � 11.8شخ�ص ي�شاه��دون العمل
من��ذ املوا�س��م الأوىل� ،إىل جان��ب ارتف��اع بن�سبة 50%
يف �أع��داد م�شرتكي �شبك��ة " "HBOمل�شاهدة امل�سل�سل
الأكرث �شعبية يف التاريخ وح�صداً للجوائز.
وت�شري الأرقام املبدئية �إىل حر�ص القائمني على �سل�سلة
الدراما امللحمية "�رصاع العرو�ش" ،على تتويج مو�سمه
الأخري بنجاح مماثل ملوا�سمه ال�سابقة و�أرقام تاريخية،
وذل��ك بع��د غي��اب ا�ستم��ر لعامني من��ذ عر���ض مو�سمه
ال�ساب��ق ،ال��ذي بلغت في��ه مع��دالت امل�شاه��دة ذروتها
بواقع  32.8مليون م�شاهدة للحلقة الواحدة.

فونيكس يجسد يسوع في
"مريم المجدلية"

طرح��ت الف ّنان��ة �سمرية �سعيد �أغنية جديدة بعنوان «مدلع» عرب تطبيق «�أنغام��ي» ،ون�رشت مقطع ًا من الأغنية عرب ح�سابها على موقع «ان�ستقرام»� .أغنية «متدلع»
من كلمات فرا�س احلبيب ،و�أحلان علي �صابر ،وتوزيع ومك�س حمب الراوي ،وتق ّدمها الديفا باللهجة العراقية.

سنوي يحاكي الطبيعة
في بغداد

افتتح��ت دائ��رة الفن��ون العام��ة يف وزارة الثقاف��ة ،املعر�ض
ال�سنوي للطبيعة مب�شاركة ع�رشات الفنانيني العراقيني.
وقال املدير الع��ام لدائرة الفنون علي عويد العبادي يف بيان
�إن "افتت��اح املهرجان حتت عنوان (الطبيعة �أجمل يف بالدي)
مل ي���أت اعتباط�� ًا لأن��ه بالفعل �أجم��ل يف ب�لادي ومثال على
ار�ض الواقع من خالل الأعمال الفنية التي �أبدع فيها �أكرث من
 150فنانا م�شاركا من خمتلف حمافظات العراق".
و�أ�ض��اف العبادي �أن "اللوحات ج�سدت الب�رصة ومي�سان وذي
ق��ار واملثن��ى وباب��ل ودياىل وحمي��ط بغداد اجلمي��ل وجنوب
بغ��داد واملو�ص��ل وزاخو وال��زاب وكرك��وك والف��رات و�أعاليه
والنواع�ير" ،م�ش�يراً اىل �أن "ك��ل اللوح��ات عك�س��ت الطبيع��ة
اخلالب��ة التي متيز بها العراق بالنخل��ة ال�شاخمة والتي عربت
عن بيئة العراق".

الله��ب �أ�شبه ب�سكني يف القل��ب" .فيما �أعرب
املمث��ل الربيطاين ل��وك �إيفانز ع��ن �صدمته
قائ�لاً" :لق��د �أ�صابتني �صدمة �شدي��دة �أثناء
م�شاهدة مقاط��ع الفيديو على التلفزيون� ،إن
ا�شتعال الن��ار يف كاتدرائية نوتردام ،بينما
يخ�رس العامل ه��ذا املبنى التاريخي العاملي
الأيقوين الذي يعود تاريخه �إىل  850عاماً،

بغداد  -الجورنال

قب��ل �أ�سب��وع� ،ص��ور "�سلط��ان الط��رب" ،ج��ورج و�س��وف،
كليب�� ًا جدي��داً لأغنيته "�سك��ت الكالم" .وا�ستع��ان هذه املرة
باملمثل�ين ال�سوريني ميالد يو�سف وعاب��د فهد ك�شخ�صيات
يف الكلي��ب .املعروف �أن ج��ورج و�سوف ُي�شكل عند كثري من
زمالئ��ه "نقطة �ضع��ف" ،رمبا ب�سبب جمه��وره �أو عفويته �أو
حت��ى �شهرته ،وي�سع��ى كثريون للقاء ب��ه ،مبنا�سبة �أو بدون
منا�سبة.
ال يخف��ي عاب��د فه��د يف ت�رصي��ح �أثن��اء ت�صوي��ره للأغنية
اخلا�ص��ة بالو�س��وف ،حمبت��ه و�إعجاب��ه بـ"�أبو ودي��ع" كما
ينادي��ه النا�س .بالن�سب��ة له ،فر�صة �أن يلتق��ي فهد مبواطنه

الو�س��وف ،بع��د �أن �شب��ه النا�س دور فهد "جاب��ر" الأخري يف
م�سل�س��ل "طري��ق" ،تاج��ر املوا�ش��ي ب�شخ�صي��ة وت�رصف��ات
الو�س��وف .وبالفع��ل �أعج��ب الو�س��وف بـ"كاركت�ير" جاب��ر
العف��وي يف امل�سل�س��ل الذي قامت ر�شا �رشبتج��ي ب�إخراجه.
واقتن��ع ب�أن ين�ضم زميل��ه �إىل ق�صة الكلي��ب اجلديد .وكذلك
الأم��ر بالن�سبة للممثّ��ل ميالد يو�سف ال��ذي وقف �إىل جانب
الو�سوف مم ّث ًال يف الكليب نف�سه.
لي�س��ت امل��رة الأوىل الت��ي ي�ستع�ين به��ا املغن��ي مبمثل قد
يوازي��ه �شه��رة يف كليب خا�ص .الفن��ان ،وائل �رشف� ،شارك
املغن��ي اللبناين ،ف�ضل �شاك��ر ،يف �أغنية "وافرتقنا" 2009
م��ن �إخراج �سعيد املاروق .يومه��ا �أي�ضاً ،كانت �شهرة �رشف
ت�سيط��ر على الع��امل العرب��ي بعدم��ا �أدى �شخ�صي��ة "معتز"

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم  PDFبصورة دامئة
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خ�س��ارة فادح��ة" .وق��ال املمث��ل الربيطاين
�إدري���س �إلب��ا ،ال��ذي لق��ب ب�أو�س��م رج��ل يف
العامل عرب �صفحته على تويرت" :ال �أ�صدق ما
حدث يف كاتدرائية نوتردام".
و�شارك��ت النجم��ة ماي�س��ي ويليام��ز �أح��د
�أبطال م�سل�سل "�رصاع العرو�ش" املتابعني،
�شعورها ب��الأمل ب�سبب حريق نوتردام ،الذي
تزامن م��ع احتفاله��ا بعيد ميالده��ا قائلة:
"ا�ضط��رت لإيقاف عيد ميالدي للتعبري عن
حج��م م�شاعر الأمل التي �أ�شعر بها� ،إنه �رصح
مذهل للغاية".
كم��ا غ��ردت املغني��ة الأمريكي��ة كامي�لا
كابيل��و ،عرب ح�سابها للتعب�ير عن �صدمتها
قائل��ة "قلب��ي ينه��ار لر�ؤي��ة الن��ار تلته��م
نوتردام ،لن �أن�سى �أبداً زيارتي الأوىل له يف
باري�س" م�شيدة بجمال فنه وعمرانه.
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ي�ستع��د النج��م العامل��ي ،خواك�ين فونيك�س ،لط��رح فيلمه
الدرام��ي املقب��ل بعن��وان "م��رمي املجدلي��ة" �أو "Mary
 ،"Magdaleneال��ذي يق��وم م��ن خالل��ه ب��دور ي�سوع
امل�سيح.
وحت��دث املمث��ل خواك�ين فونيك���س ( 44عام��اً) ،ع��ن
رف�ض��ه ت�أدية �أح��د امل�شاهد املتعلقة مبعج��زة الي�سوع يف
ا�ست�شف��اء رج��ل �أعم��ى ،ال��واردة يف الن�صو���ص امل�سيحية
ويف الأناجي��ل .قائالً" :كن��ت �أعرف م�سبق ًا ع��ن هذا الأمر
م��ن الكتاب املقد�س ،لذلك عندما بد�أت بت�صوير ال�شخ�صية
�أخربته��م بذل��ك قائ ًال " :لن �أفرك الط�ين يف عني ال�شخ�ص
امل�ص��اب ...فم��ن �سيفع��ل ذل��ك؟" ،وفق ًا حلديثه م��ع �شبكة
"�سي ان �إن" الإخبارية.
وا�ستقر القائمون على العمل على جت�سيد امل�شهد من خالل
قي��ام فونيك���س بلعق �إ�صبع��ه لي�ضعه على ع�ين ال�سخ�ص
امل�ص��اب بالعمى ،ولكن بدون ا�ستخدام الطني ،الذي بر�أيه
�سيعرق��ل ر�ؤيته��ا� ،إال �أن��ه �أ�ش��ار �أن ذل��ك ال يتعار���ض مع
�إميانه بهذه املعجزة الرائعة التي قام بها امل�سيح ،بح�سب
ما ذكر.
يق��دم الفيلم ق�ص��ة الي�سوع من منظور خمتل��ف ،وذلك من
خ�لال �أحداثه التي تدور حول ماري املجدلية ،املر�أة التي
�ساف��رت مع الي�س��وع كواحدة م��ن �أتباعه.يذك��ر �أن �رشكة
" "IFCت�ستع��د لط��رح الفيل��م يف �ص��االت ال�سينما يوم
اجلمعة العظيمة ،وهو يوم احتفال ديني يف امل�سيحية ،بعد
ت�أجيل عر�ض��ه عدة مرات ع��ام  ،2017ب�سبب االتهامات
التي الحقت �رشكة "واين�ستني" املنتجة له �سابقاً.

ممثلون أبطال في "الفيديو كليب" ...صداقة أم ترويج؟

مشاهير هوليوود يتفاعلون مع كارثة نوتردام
اجته��ت �أنظ��ار الع��امل م�س��اء �أم���س �إىل
العا�صم��ة الفرن�سي��ة بعد حري��ق كاتدرائية
نوت��ردام ،حي��ث خيم��ت حال��ة م��ن احل��زن
ال�شدي��د عل��ى اجلميع بع��د م�شاه��دة �أدخنة
الن��ار ترتف��ع يف �سم��اء مدين��ة الن��ور ،وهو
م��ا دفع عدداً من م�شاه�ير هوليوود للتعبري
ع��ن حزنه��م لفق��دان واحد من �أب��رز املعامل
التاريخية واملعمارية يف فرن�سا.
�أث��ارت كارثة حري��ق نوت��ردام ردود �أفعال
متع��ددة م��ن جمي��ع �أنح��اء الع��امل ع�بر
و�سائ��ل التوا�صل االجتماع��ي� ،أجمعت على
�أن م�شاه��دة مقاط��ع احلري��ق �أ�شب��ه بفقدان
عزي��ز ،وم��ن �أبرزه��م النج��م الأمريك��ي
جيم���س وودز ال��ذي و�صف عالقت��ه بفرن�سا
بال�صداق��ة "باعتب��اري كاثوليكي��اً ،ف���إن
ر�ؤي��ة ه��ذا املبنى الرائع يحرتق ب�ين �أل�سنة

أولى حلقات "صراع العروش "
تحقق رقمًا قياسيًا

ال�شه�يرة يف م�سل�س��ل "باب احل��ارة" الذي ك��ان ال يزال يف
�أجزائ��ه الأوىل .وبالفع��ل ح�صد كلي��ب "وافرتقنا" مزيداً من
امل�شاهدات ،وذلك مل�شاركة �أحد وجوه الدراما ال�سورية فيه.
وقبله� ،شارك املمث��ل ق�صي خويل الفنانة نان�سي عجرم يف
كلي��ب �أغنية "ي��ا كرت"� .أعجبت نان�سي عج��رم بق�صي خويل
من خ�لال �أدواره على ال�شا�شة ال�صغرية ،وا�ستطاعت �إقناعه
ب��ضرورة م�شاركتها يف كلي��ب لأغني��ة رومان�سية ،و�ضعت
املخرجة اللبنانية �ص��ويف بطر�س ق�صي خويل يف مواجهة
م��ع نان�سي عج��رم .يف الكليب ،يعود ق�ص��ي �إىل نان�سي بعد
ف�ترة من الغياب ،ليعي��د �إحياء ق�صة ح��ب خفيفة وم�شوقة،
يف مدة ال تتجاوز اخلم�س دقائق.
نهاية العق��د احلايل ،ومع دخول �أو �سيط��رة الدراما الرتكية
عل��ى الف�ضائيات العربي��ة ،اختارت املغني��ة اللبنانية روال
�سعد النجم الرتكي كيفاجن تاتليتوغ املعروف مبهند ،ليكون
�إىل جانبه��ا يف �أغنية بعن��وان "نوياهالو" ،من �أحلان �سمري
�صف�ير ،وغنته��ا الراحل��ة �سوزان متي��م .لكن امللح��ن ف�ضل
بيعه��ا مرة ثاني��ة �إىل روال �سعد ،التي وثقتها عرب ت�صويرها
مع "مهند" يف فيديو كليب.
�أنغام �أي�ض ًا دخلت هذه التجربة يف بداياتها ،عندما اختارت
مقدم الربامج� ،أمين قي�سوين ،بطال يف �أول �أغنياتها .وربحت
�أي�ض�� ًا مزيداً من امل�شاه��دات ،ولو �أن الن�سب��ة كانت �أقل مما
ه��ي علي��ه الي��وم ،لأن حمرك يوتي��وب مل يكن حم��ط تفاعل
كما هو اليوم� ،إ�ضافة �إىل بطء الإنرتنت �آنذاك .لكن م�شاركة
القي�س��وين اعتربت جي��دة ل�صالح املغنية .ولي���س ببعيد عن
�ص��ورت املغني��ة اللبنانية جنوى ك��رم فيديو كليب
�أنغ��امَّ ،
مع املمثل ،يو�سف اخلال ،بعنوان "بخاف من املي" و"روح
روح روح��ي"� ،إ ْذ كان التناغم جيداً بني جنوى كرم ويو�سف
مقدما
اخل��ال ال��ذي ي�صغره��ا ب�سنوات .اخل��ال ك��ان ال زال ً
لربنام��ج ،قبل �أن يعل��ن طالقه من عر�ض الأزي��اء ،ويتفرغ
نهائ ًي��ا للتمثي��ل ،كما يح��اول بع�ض املغن�ين الت�سلح اليوم
مبوق��ف .لكن��ه ال يق��ع �إال يف ف��خ الكامريات .الفن��ان �صابر
الرباع��ي متعل��ق ج��داً بزوجته الثاني��ة ،ووقف��ت �أمامه يف
ت�صوي��ر كليب "ك�ش ملك "الذي ُ�ص��ور يف لبنانّ � .أما الفنانة
الكويتية ،هيا عبد ال�سالم ،فاختارت �أن ت�شارك زوجها ف�ؤاد
العلي بطولة فيديو كليب ،وذلك للفنان مطرف املطرف حتت
عن��وان "لبيه"� ،إ ْذ جمعتها به لقطات رومن�سية ،وهي ترتدي
ف�ستان الزفاف الأبي�ض.
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