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على يوتيوب مجانًا
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تحدي أريا ستارك في صراع 
العروش يجتاح تويتر

جدد موقع بث وتبادل ملفات الفيديو عرب الإنرتنت 
الثال��ث م��ن  "يوتي��وب" عر���ض حلق��ات املو�س��م 
امل�سل�س��ل التلفزي��وين "كوب��را كاي"، م��ع اعتزام��ه 
عر�ض حلقات املو�سم اجلديد واملو�سمني ال�سابقني 
للم�ساهدي��ن جمان��ًا. ونق��ل موق��ع "�سي ن��ت دوت 
كوم" املتخ�س���ض يف مو�سوعات التكنولوجيا عن 
"روب��رت كينكل" رئي�ض قط��اع الأعمال يف �رشكة 
"يوتي��وب" القول اإنه اعتباراً من اليوم �ستكون كل 
حلق��ات م�سل�سل "كوب��را كاي" الأ�سلي��ة من خالل 
نافذة جمانية وتعر���ض اإعالنات اأثناء وقت عر�ض 
احللقات. وجاء اإعالن "يوتيوب" عن عر�ض حلقات 
امل�سل�س��ل جمان��ا يف نف�ض الي��وم ال��ذي اأطلقت فيه 

خدمة جديدة للمعلنني يف نيويورك .

فاج��اأ املوؤل��ف الربيط��اين ج��ورج مارت��ن، �ساحب 
�سل�سل��ة رواية "اأغني��ة اجلليد والن��ار"، والتي اأن�سئت 
"���رشاع  تلفزيوني��ة  �سل�سل��ة  اأ�سه��ر  اإثره��ا  عل��ى 
العرو���ض"، املتابع��ني بانتهائ��ه م��ن العم��ل عل��ى 
3 رواي��ات جدي��دة للموا�س��م اخلم�س��ة القادم��ة من 
امل�سل�س��ل الأك��ر م�ساهدة، والذي يعر���ض حاليًا يف 
مو�سمه الثام��ن والأخري. اأو�سح مارتن عرب مدونته، 
اأن تفا�سي��ل العمل على املوا�سم القادمة من م�سل�سل 
���رشاع العرو���ض، ل ت��زال ت�س��ري ب�سكل جي��د، موؤكداً 
انتهائ��ه م��ن كتاب��ة 3 رواي��ات، وا�ستع��داد ال�رشكة 
املنتج��ة "HBO" لت�سوي��ر الرواي��ة الأوىل خ��الل 

ال�سهور القادمة.

اعت��ذرت الفنان��ة ح��ال �سيح��ة ع��ن ع��دم امل�ساركة يف 
م�سل�س��ل "فالنتينو"، بطولة عادل اإمام، واملقرر عر�سه 

خارج ال�سباق الرم�ساين املقبل.
وح�س��ب م�سادر �سحفية اأن حال كانت ُمر�سحة لتج�سيد 
دور ابن��ة ع��ادل اإم��ام، وه��ي ال�سخ�سية الت��ي �سبق اأن 
ج�سدته��ا يف فيل��م "عري���ض من جه��ة اأمني��ة" قبل 15 
عام��ًا، اإل اأنه��ا اعتذرت عنه ب�سبب الأج��ر، حيث ُعر�ض 

عليها مبلغ �سئيل ل يتنا�سب مع مكانتها الفنية.
يذكر اأن حال م�سغولة حاليًا بت�سوير دورها يف م�سل�سل 
"زل��زال"، ال��ذي جت�سد في��ه دور فت��اة �سعيدية تدعي 
"�سافي��ة"، وي�ساركها البطول��ة حممد رم�سان وماجد 
امل���رشي وهنادي مهنا ومني عبدالغني ون�رشين اأمني 

و�سلوي عثمان.

ك�سف��ت املمثل��ة العاملي��ة  ت�سارليز ثريون  عن ان�سمامها للفيل��م الرومان�سي الكوميدي "لوجن �سوت"، وجت�س��د فيه دور وزيرة خارجية الوليات املتح��دة �سارلوت فيلد وهي 
�سيا�سية طموحة ترغب بالرت�سح للرئا�سة. من ناحية اخرى، كما اأثري اجلدل حول عالقة عاطفية جتمع ثريون باملمثل براد بيت بعد اإنف�ساله عن اجنلينا جويل.

�ساهم��ت املفاج��اآت الت��ي حملته��ا اأح��داث احللق��ة 
الثالث��ة يف املو�س��م الثام��ن والأخ��ري م��ن �سل�سل��ة 
"���رشاع العرو���ض"، وبخا�سة بعد جن��اح �سخ�سية 
اآري��ا �ستارك، التي جت�سدها النجمة ماي�سي ويليامز، 
بقتل "ملك الليل"، يف ظهور حتد جديد اجتاح مواقع 

التوا�سل الجتماعي بعنوان "حتدي اآريا �ستارك".
وتقوم فك��رة التحدي على تقليد حرك��ة اآريا �ستارك 
التي قامت بها لقتل "ملك الليل، عندما نقلت اخلنجر 
م��ن اليد الي�رشى اإىل اليد اليمنى ب�رشعة، لتطعنه يف 
�س��در ملك اللي��ل، وت�سابق املعجب��ون بتاأدية نف�ض 
احلرك��ة، با�ستخ��دام اأدوات خمتلفة مث��ل املفاتيح، 
وجه��از التحك��م بالتلف��از والهوات��ف النقال��ة فيما 

ا�ستخدم البع�ض ع�سا املق�سة.
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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 الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يصيب وفاء عامر 
في ظهرها

تعرفوا على ضحية رامز جالل في 
أولى حلقات "رامز في الشالل"

رمضان 2019: 
دراما األمر الواقع

“فاتنة سمراء” تتوج ملكة 
جمال أمريكا 2019

تنجح في اإلفراج عن
 سجين جديد

اأ�سيب��ت الفنان��ة وفاء عام��ر يف منطقة الظهر، اأثن��اء ت�سوير 
حلق��ة من برنامج املقال��ب "هاين يف الأدغ��ال"، الذي يقدمه 
الفن��ان ه��اين رم��زي ع��رب ف�سائي��ة "احلي��اة" امل�رشي��ة يف 

رم�سان املقبل.
وق��ال م�س��در، اإن عام��ر تلقت ات�س��اًل هاتفيًا م��ن الإعالمية 
بو�سي �سلب��ي، التي طالبتها مب�ساركتها افتت��اح منطقة اأثرية 
يف واح��ة �سيوة لتن�سيط ال�سياحة امل�رشية، م�سيفًا اأن الفنانة 
فوجئ��ت بنفاد وقود ال�سيارة التي كان��ت تقلها مع الإعالمية، 
ما دفع �سائقه��ا للرتجل منها لك�سف مالب�سات املوقف، حيث 

يلقى حتفه اإثر انفجار لغم فيه، بح�سب املقلب.
واأو�سح امل�سدر اأن اآثار النفجار انعك�ست على ال�سيارة، حيث 
اأ�سيب��ت وف��اء يف ظهرها جراء ارتطامه��ا باملقعد، ولكنها مل 

تخرج عن الن�ض بعد اكت�سافها للمقلب، وفقًا للم�سدر.

م��ا ت��زال جنم��ة تلفزي��ون الواق��ع، كي��م كاردا�سي��ان ترك��ز 
جهوده��ا لإط��الق �رشاح ع��دد م��ن ال�سجناء الذي��ن يق�سون 
حكمًا بال�سجن مدى احلياة، حيث جنحت يف التو�سط لالإفراج 
عن �سجني جديد، يق�سي حكمًا بال�سجن املوؤبد بتهمة حيازة 
املخ��درات. وك�سفت كاردا�سيان عن ذلك بن�رش �سورة لعائلة 
ال�سجني جيفري بع��د خروجه والتقائه مع عائلته يف مدينة 
ميام��ي الأمريكي��ة، عرب ح�سابها على توي��رت قائلة: "جنحنا 
يف ذلك للمرة الثانية، جيفري مع عائلته جمدداً بعد ح�سوله 
عل��ى العفو من حكم بال�سج��ن باملوؤبد، ق�سى منها فرتة 22 
عام��ًا"، مو�سح��ة م��دى �سعادته��ا مبوا�سلة عمله��ا للدفاع 
عنه��م واإنقاذ حياتهم.  واأعلنت كي��م كاردا�سيان ا�ستعدادها 
لدرا�س��ة القان��ون واخل�س��وع للتدريب��ات الالزم��ة، لت�سبح 

حمامية جنائية.

م��ع اقرتاب عر�ض اأول حلق��ة من مقلب رامز جالل "رامز 
يف ال�س��الل"، ك�سفت تقاري��ر �سحفية عن ا�سم اأول الفنان 

الذي �ستعر�ض حلقته يف اأول يوم من رم�سان.
حيث ك�سفت تقاري��ر �سحفية اأن الفنانة دنيا �سمري غامن 
ه��ي �سيف��ة اأوىل حلق��ات مقل��ب رام��ز ج��الل "رامز يف 
ال�سالل"، فهي املرة الأوىل التي تقع فيها �سحية يف مثل 

هذه النوعية من الربامج، بح�سب موقع نواعم.
كما ك�سف الربومو اخلا�ض مبقلب "رامز يف ال�سالل"، عن 
وق��وع الفنانة رانيا يو�سف ون��دى ب�سيوين و�سيماء �سيف 
و�سه��رية و�سل��وى خط��اب وخالد ال�س��اوي وتامر حبيب 

�سحايا رامز جالل هذا العام
وتدور فكرة مقلب رامز جالل عن ا�ستقالل ال�سيف قارب 
يف بايل، ولكن نتيج��ة لتدفق املاء وبع�ض املوؤثرات يتم 
الع�س��ف ب��ه، فيكون عليه��ا اأن ينج��و بنف�س��ه لي�سل اإىل 
جزي��رة، ويخرج ل��ه رامز ج��الل على هيئ��ة غوريال، اإىل 
جان��ب تنك��ره و�سط الأ�سج��ار بزي ي�سبه ال�سج��رة نف�سها 

حتى ل يتم التعرف عليه.
رام��ز جالل ظهر يف برومو مقلب��ه بلوك جديد، حيث غري 
ل��ون �سع��ره اإىل الأ�سق��ر الفاحت، فهو عادة م��ا يعتمد لوك 

جديد يف كل مرة يظهر فيها على اجلمهور.

ينطل��ق �سه��ر رم�سان هذا الع��ام بعدد م�سل�س��الت اأقّل من 
املعت��اد، نتيجة اأ�سب��اب اأغلبها �سيا�سية ���� اقت�سادية، يف 
م���رش، كما �سورية. فف��ي م�رش غلبت الرقاب��ة امل�سمون، 
 � الجتماعي��ة  ب��دل  الكوميدي��ة  الإنتاج��ات  فتكّثف��ت 
ال�سيا�سي��ة، وهو م��ا ان�سحب اأي�سًا عل��ى الدراما اخلليجية، 
الت��ي حاولت البتعاد ق��در امل�ستطاع ع��ن التغريات التي 

ت�سهدها دول اخلليج.
اأم��ا يف �سورية، ف��اإن الت�سوير داخل الب��الد، حّتم اقتطاع 
الكثري م��ن الن�سو�ض، رغم اأن الدرام��ا ال�سورية هذا العام 

تبدو اأف�سل مما كانت عليه يف ال�سنوات ال�سابقة.
لبنانيًا، ل تزال رحلة البحث عن كّتاب �سيناريو حمرتفني 
وموهوبني م�ستم��رة، بينما تزدهر الدراما امل�سرتكة، التي 
تعط��ي البطول��ة الن�سائية للممث��الت اللبناني��ات، اللواتي 
يقفن اأمام اأبط��ال �سوريني، مثل با�سل خياط، وعابد فهد، 

وق�سي اخلويل وغريهم...
هنا مل��ّف متكامل عن اأب��رز الإنتاج��ات الدرامية العربية 
اإىل جان��ب مقابلتني مع ال�سيناري�س��ت ال�سوري العائد بعد 

غياب �سامر ر�سوان، واملمثلة امل�رشية ي�رشا اللوزي.

كتب��ت زكي��ة الدي��راين "الآم��ال معق��ودة ه��ذا املو�س��م على 
اعت��ادت  م��ن  منه��ن  اللبناني��ة،  املمث��الت  م��ن  جمموع��ة 
الإطالل��ة يف �سه��ر ال�سوم، ومنهن من تع��ود اإىل ال�سباق بعد 
غي��اب. عل��ى راأ���ض الأ�سماء العائ��دة �سريين عب��د النور التي 
غاب��ت ف��رتة ق�سرية ع��ن البطول��ة الرم�سانية بع��د اإجنابها 
ابنه��ا كري�ستيانو. لكن م��ن الوا�سح اأن ع��ودة املمثلة كانت 
مدرو�سة، اإذ �ستقف اإىل جانب تيم ح�سن يف م�سل�سل "الهيبة... 

احل�ساد". 
ل ح��ول �سخ�سية نور التي  رف�س��ت �سريين تقدمي �رشح مف�سّ
توؤديها. لكنها تكتف��ي بالقول باأّن "امل�ساحة املمنوحة لتلك 
ال�سخ�سية كبرية، اإذ تواجه تلك الفتاة جبل )تيم ح�سن( و�سط 
اأحداث درامية م�سّوق��ة". حتّب جنمة م�سل�سل "روبي" خو�ض 
غم��ار املناف�س��ة الرم�ساني��ة، ف�"اأن��ا مع املناف�س��ة يف �سهر 
ال�سوم لأنه��ا جزء من عملنا وت�سعرنا بطعم النجاح. لكّنني، 
يف املقاب��ل، �سّد املقارنة بني املمث��الت، فكل واحدة لديها 
طاقاتها الفني��ة". وتختتم كالمها بت�سويق امل�ساهد ملتابعة 
ل�"الهيبة...احل�س��اد" قائل��ًة "ما �ساهدمتوه بع��د طرح �سارة 
العم��ل والربوم��و، ل يعّد �س��وى %5 من امل�سل�س��ل وتطّورات 

ال�سخ�سيات فيه".
رغ��م ح�سوره��ا عل��ى ال�ساح��ة الفني��ة من��ذ �سن��وات، اإل اأّن 
ورد اخل��ال قلم��ا �ساركت يف اأعم��ال رم�ساني��ة، ول تعنيها 
املناف�س��ة يف ه��ذا املو�سم. ه��ذا العام، تلع��ب املمثلة بطولة 
م�سل�س��ل "اأ�س��ود" )لكلودي��ا مار�سيليان و�سم��ري حب�سي على 
قن��اة lbci( اإىل جانب با�سم مغني��ة وداليدا خليل وغريهما. 
العمل لبناين بامتياز، وم��ن اأكر امل�ساريع التي تعّلق "اإيغل 
فيلم��ز" الآمال عليها. فال�رشك��ة املنتجة التي يديرها جمال 
�سن��ان، اأدخلت الدراما اللبنانية يف ال�سباق الرم�ساين بعدما 
كان��ت ترّكز على الأعمال امل�سرتكة. هك��ذا، وّظفت اخلال كل 
قدراته��ا التمثيلية لنجاح "دور م�ستف��ّز"، وتو�سح اأنها تطّل 
ب��� "�سخ�سية �سعب��ة يف مكان م��ا"، م�سيفًة: "لعب��ت اأدواراً 
�رشي��رة يف املا�سي، ولك��ن موا�سفاتها كان��ت بطريقة غري 
مبا�رشة. حاليًا اأطّل يف "اأ�سود" ب�سخ�سية فتاة تدعى مارغو 
وه��ي �رشيرة ب�س��كل مبا�رش، رمب��ا يتعاطف معه��ا امل�ساهد 
اأو يكرهه��ا. لق��د ا�ستهلك��ُت كل ال���رّش يف هذا العم��ل. اأجريت 
تغيريات عّدة على �سكلي اخلارجي، وحتديداً لون �سعري الذي 

�سار بنف�سجيًا. هي كّلها عوامل ت�ساعد يف جت�سيد ال�سخ�سية 
وتفا�سيله��ا الدقيق��ة". ل��ن تك��ون ورد الوحي��دة التي جتري 
تغي��رياً على �سكله��ا اخلارجي يف م�سل�سل "اأ�س��ود"، بل كذلك 
احل��ال بالن�سب��ة اإىل داليدا خليل التي بّدلت ل��ون �سعرها اإىل 
الربتق��ايل )املائ��ل اإىل الأحمر(. هذا الل��ون ي�سهم يف اإي�سال 

"كاركتري" ال�سخ�سية التي جت�سدها.
بات موؤكداً اأن �ستيفاين �سليبا تخو�ض اأ�سعب واأهّم اأدوارها 
ه��ذا املو�سم عرب اأداء بطولة م�سل�س��ل "دقيقة �سمت" )ل�سامر 
ر�س��وان و�سوق��ي املاج��ري اإنت��اج "�سّب��اح اإخ��وان" � تطل 
املمثل��ة اللبناني��ة ب��دور �سم��ارة، لكنها هذه امل��رة ت�ستغني 
ع��ن �سعره��ا الطوي��ل ل�سالح ت�رشيح��ة ال�"كاري��ه" الق�سري، 
م��ع انتقالها م��ن النحاف��ة الزائ��دة اإىل اجل�س��م املمتلئ بعد 
ال�ستعان��ة بطبقات م��ن الثياب الف�سفا�س��ة. تقول �ستيفاين 
"دوري مف�سلي كما و�سفه املنتج �سادق ال�سباح، لأين اأوًل 
اأق��ف اأمام النجم عابد فهد. كذلك، ف��اإّن طبيعة الدور فر�ست 
�سورة وهوية جديدتني علّي كممثلة". وت�سيف: "اأنقِلب على 
�سورت��ي التي ثّبتت هويتي الفنية وارتبطت بها لأغو�ض يف 
�سخ�سّي��ة لن اأك�سف عن تفا�سيله��ا ول �سفاتها الآن. اأكتفي 
مب��ا تابعه امل�ساهد م��ن خالل احلمالت الرتويجّي��ة. واأظّنها 

خري انعكا�ض ل�سخ�سّية اأخفت الكثري من معامل اأنوثتها ب�سبب 
ظروف عا�ستها وحميط فر�ض عليها".

وتك��ّرر دانييال رحم��ة جتربته��ا التمثيلي��ة اإىل جانب النجم 
با�س��ل خياط. بع��د جناح م�سل�س��ل "تانغو" ال��ذي عر�ض يف 
رم�س��ان املا�سي، جتتم��ع املمثلة اللبنانية جم��دداً بالنجم 
ال�س��وري. ه��ذه امل��رة، ل��ن تك��ون ال�سخ�سي��ة التي تط��ّل بها 
دانيي��ال عاطفي��ة، ب��ل �ستك��ون اأكر ر�سان��ة وه��دوءاً. هكذا 
ت�سف دانييال دورها يف م�سل�سل "الكاتب" )لرمي ورامي حنا 
واإنت��اج "اإيغ��ل فيلمز" ���� lbci، وldc، ونتفليك���ض(. تو�سح 
"اأط��ّل بدور فتاة تدعى جمدلني تع�س��ق الروايات البولي�سية 
ومعجبة برواي��ات الكاتب يون�ض جربان الذي تعتربه مثالها 
الأعلى. يتوّرط يون�ض يف ق�سية ما، فت�سارع اإىل الدفاع عنه، 
لتن�س��اأ بينهم��ا عالق��ة غريبة م��ن نوعها". هذا ال��دور اأحدث 
تغي��رياً يف اأداء دانيي��ال. تق��ول: "ال��دور اأج��ربين عل��ى تغيري 
طريق��ة تعاط��ّي مع الأم��ور، �رشت اأك��ر ر�سان��ة. مل اأخ�رش 
عفويت��ي، لكّني اأعي�ض منذ ح��واىل �سهرين منط حياة خمتلفًا 
يف ق�سور العدل ومكات��ب املحامني التي اأزورها با�ستمرار، 
لأع��ّود نف�سي على �سخ�سية املحامية. اأراقب كيفية تعاطيهم 

مع الأمور وكيفية ت�رشفاتهم.

وه��ي  كري�س��ت،  ت�سي��زيل  توج��ت 
طالب��ة �سابق��ة بجامع��ة كارولينا 
جم��ال  ملك��ة  بلق��ب  اجلنوبي��ة، 
الأمريكي��ة  املتح��دة  الولي��ات 
لع��ام 2019، يف حف��ل اأقيم اأم�ض 

اخلمي�ض.
ومت اختيار ت�سي��زيل كري�ست، التي 
امتهن��ت املحام��اة، بع��د مناف�س��ة 
�رش�س��ة م��ع 51 �ساب��ة م��ن كاف��ة 
وح�سل��ت  الأمريكي��ة.  الولي��ات 
 27 العم��ر  م��ن  البالغ��ة  ت�سي��زيل 
�سن��ة عل��ى اللق��ب بع��د اإجاباته��ا 

التي اعتربت الأف�س��ل يف املرحلة 
النهائية من املناف�سة.

فيما ح�سل��ت األيخان��درا رودريغز 
من ولية نيو ميك�سيكو على املركز 
الث��اين، وتريان��ا براون م��ن ولية 

اأوكالهوما على املركز الثالث.
واعتربت النتيجة مفاجئة للبع�ض 
ب�سب��ب اخت��الف معاي��ري اجلم��ال 
الت��ي اخت��ريت عل��ى اأ�سا�سها ملكة 
ه��ذا العام. يذكر اأن كري�ست �ستمثل 
الوليات املتحدة يف م�سابقة ملكة 

جمال الكون.
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