
"كيلينغ ايف" يهمين 
على جوائز البافتا 

أبطال "عالء الدين" في 
األردن تمهيدًا لطرحه

سيلينا غوميز تخطف 
األنظار بإطاللتها البيضاء

بمن شبهت كيم كارداشيان 
طفلها الرابع؟

 Killing Eve "اي��ف "كيلين��غ  م�سل�س��ل  هيم��ن 
على جوائ��ز الأكادميية الربيطاني��ة لفنون ال�سينما 
والتلفزي��ون "البافتا"، بح�سول��ه على 3 جوائز عن 
5 تر�سيحات. وفازت املمثلة جودي كومر بجائزة 
اأف�س��ل ممثل��ة، وقدم��ت ال�سك��ر للكاتبة فيب��ي والر 

بريدج التي كتبت �سيناريو امل�سل�سل.
وكانت جودي قد حازت على اإ�سادات النقاد لأدائها 
�سخ�سي��ة القاتل��ة فيالنيل��ي، الت��ي تعج��ب ب�س��دة 

بالعميلة ال�ستخباراتية ايف بول�سرتي.
وح��ازت الكاتبة فيب��ي على جائزة اأف�س��ل م�سل�سل 

درامي عن م�سل�سل " كيلينغ ايف".
كما ف��ازت املمثلة فيونا �سو بجائ��زة اأف�سل ممثلة 

م�ساعدة عن دورها يف امل�سل�سل.

 ا�ست�سافت العا�سم��ة الأردنية عّمان اأبطال الن�سخة 
احلي��ة من فيلم دي��زين للر�س��وم املتحرك��ة املرتقب 
"ع��الء الدي��ن" الذي مت ت�سوير بع���ض م�ساهده يف 
وادي رم ومدين��ة البرتاء. ح���ر ويل �سميث املوؤمتر 
ال�سحف��ي الأول بح�سور اأبط��ال الفيلم، حيث حتدث 
ع��ن جتربت��ه يف جت�سي��د �سخ�سي��ة اجلن��ي الأزرق، 
الت��ي �سجعه جنل��ه جادن على جت�سيده��ا بعد تردده 
يف القي��ام به��ا بع��د النج��م الراح��ل روب��ن وليامز، 
وا�سفًا جتربته باأنها من اأعظم التجارب التي قدمها 
وخا�سها يف ال�سينما.كما اأ�ساد ويل �سميث باملواقع 
الأثري��ة وال�سياحي��ة يف الأردن، والتي �ساعدته على 

تقم�ض دوره،

خطف��ت النجم��ة  �سيلين��ا غومي��ز  الأنظ��ار باإطاللته��ا 
البي�س��اء، خ��الل حف��ل ع�س��اء مع فري��ق عم��ل فيلمها 
وذل��ك   ،"  The Dead Do Not Die  " الأخ��ر  
بع��د عر���ض الفيل��م يف اإفتتاح فعالي��ات  مهرجان كان 
ال�سينمائ��ى ال��دويل  ال���72. وظه��رت غومي��ز بف�ست��ان 
ق�س��ر باللون الأبي���ض، ذو ت�سميم اأنيق وب�سيط، بينما 
 ،"Bvlgari" كانت جموهراتها املا�سية م��ن جمموعة
وق��د  ح���ر حف��ل الع�س��اء ل��وكا �سابات وبي��ل موراي 
و�س��ارة درايف��ر. ُيذكر اأن الفيلم ت��دور اأحداثه يف مدينة 
�سنرتفي��ل الهادئة، يجد ال�س��كان اأنف�سهم يف قتال ح�سد 
م��ن الزومب��ي، حينما يب��داأ الأم��وات يف الإ�ستيقاظ من 
قبورهم، من تاأليف واإخراج جيم غارمو�ض، ومن بطولة 

�سيلينا غوميز، اآدم داريفر، بيل موراي.

حقق��ت اأغني��ة "تع��ال تع��ال " للنجمة دنيا �سمر غامن وه�سام جم��ال، ثالثة ماليني م�ساهدة بعد 24 �ساع��ة من طرحها، حيث �سارك الفنان ه�س��ام جمال بالغناء والأحلان 
وظهر ك�سيف �رف يف حلقة من حلقات "بدل احلدوتة 3" الذي ت�سارك به دنيا يف ال�سباق الرم�ساين. وتعد املرة الأوىل التي تغني فيها دنيا �سمر غامن باللهجة اخلليجية.

كي��م  الأمريكي��ة،  الواق��ع  تلفزي��ون  جنم��ة  اأعلن��ت 
كاردا�سيان، يوم اجلمعة، عن ولدة طفلها الرابع من 

اأم بديلة، لكنها مل تك�سف عن ا�سمه ول عن جن�سه.
وقال��ت جنمة تلفزيون الواق��ع ملتابعيها على تويرت 
والبال��غ عددهم نح��و 60 مليونا: "لق��د و�سل، وهو 

رائع".
واأ�سافت:"يب��دو حالي��ا وكاأن��ه ت��واأم ل�سيكاغ��و. اأنا 
متاأكدة اأن �سكل��ه �سيختلف كثرا، لكنه الآن ي�سبهها 

متاما".
ولدى كاردا�سيان وزوجها املغني كاين و�ست ثالثة 
اأطفال ه��م �سيكاغو املول��ودة يف يناير 2018 من 
اأم بديل��ة اأي�سا و�سين��ت البالغ من العمر ثالثة اأعوام 

ونورث وعمرها خم�ض �سنوات.

بغداد
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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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

في كواليس تصوير
»Mistress of Evil«

نجوم هوليوود يكافحون قانون 
حظر اإلجهاض في جورجيا

جمهور" صراع العروش" يصنف 
مؤلفيه في خانة "األسوأ"

توقف تصوير فيلم "جيمس بوند 25".. لهذا السبب

قلق من تفشي العنف في 
األعمال الفنية خالل رمضان

اإنت���رت ع��رب مواق��ع التوا�س��ل الإجتماع��ي، �س��ورة للنجمة  
 Maleficent:  اأجنلين��ا جويل  م��ن كوالي���ض فيلمها اجلدي��د
Mistress of Evil ، املقرر عر�سه يف 18 ت�رين الأول/
Male i  اأكتوب��ر املقبل، والذى يعد اجلزء الثاين من �سل�سلة

.2014 cent، التي عر�ض اجلزء الأول منها يف عام 
اإيل  بطول��ة  م��ن   "Maleficent: Mistress of Evil"
فانينغ، مي�سي��ل فايفر، ت�سيويتيل اإيجيوف��ور، تريزا ماهوين، 
رايل��ي، كاي  �س��ام  �ستونت��ون،  اإمييل��دا  هاري���ض ديكن�س��ون، 
الك�سندر، ليزيل مانفيل، م��ن تاأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح 

هارب�سرت، ليندا وولفرين، واإخراج يواكيم رونينغ.
كم��ا ت�س��ارك جويل فى فيل��م  The Eternals ، ال��ذي ت�ستند 
اأحداث��ه ح��ول الكتاب اله��زيل جلاك كربي، وال��ذي �سدر عام 

اأحداثه من ماليني ال�سنني يف املا�سى. 1976، ودارت 

وجه��ت وزيرة امل��راأة يف تون���ض، انتقادات لالأعم��ال الفنية 
التي تبث خالل �سهر رم�سان ب�سبب م�ساهد العنف املتف�سية 

�سد املراأة والطفولة.
وقال��ت الوزي��رة نزيه��ة العبي��دي اإن الأعم��ال الفني��ة ل�سهر 
رم�سان ت�سمنت جت��اوزات وم�ساهد تخل باملبادئ والقيم، 

مبا مي�ض من الأ�رة و�سورة املجتمع التون�سي.
واأو�سحت العبيدي يف ت�ريحات لل�سحفيني "تون�ض كانت 
م��ن اأوىل الدول التي �سادقت على قان��ون ملناه�سة العنف 

بجميع اأ�سكاله �سواء منه املوجه �سد املراأة اأو الطفل".
وتابع��ت الوزي��رة "اتخذت الدول��ة جمموعة م��ن الإجراءات 
وكذل��ك املجتمع املدين والهيئ��ة امل�ستقلة لالت�سال ال�سمعي 
والب���ري للمطالب��ة بتغير تلك ال�س��ورة وامل�ساهد التي ل 

متت للمجتمع التون�سي باأي �سلة".

ق��رر املخرجان الأمريكيان، جوردن بي��ل وجاي اأبرامز، 
Lovecraft Cou i" لموا�سلة ت�سوير فيلمها املقب
try" يف جورجيا الأمريكية، وتخ�سي�ض عائدات الفيلم 
املالي��ة لدعم اجلمعي��ات احلقوقية التي تن��دد بالقانون 
ال��ذي اأقره برملان جورجيا، حلظ��ر اإجها�ض للن�ساء، منذ 

ر�سد اأول نب�سة قلب للجنني.
و�سط حمالت وتهديد عدد من م�ساهر ال�سينما الأمريكية، 
حلاكم ولي��ة جورجيا اجلمهوري براين كيمب، مبقاطعة 
ت�سوير الأفالم يف جورجيا باعتبارها، قرر جاي اأبرامز 

وجوردن بيل الت�سوير يف جورجيا.
وق��ال بيان لل�رك��ة املنتج��ة: "�سنبداأ بت�سوي��ر م�ساهد 
فيل��م "Lovecraft Country، ال��ذي �ستخ�س�ض كل 
اأموال��ه ل�سال��ح دع��م اجلمعي��ات احلقوقي��ة يف جورجيا 
التي هاجمت قانون نب���ض القلب"، والذي اعتربه خطوة 
غر د�ستوري��ة من حاكم ولية جورجي��ا،  لتقييد الن�ساء 
ومقدم��ي الرعاية ال�سحية، ومنعهم م��ن اتخاذ القرارات 

الطبية املنا�سبة لهم. 

اأث��ارت اأحداث حلق��ة "الأجرا���ض" من م�سل�س��ل الفانتازيا 
التاريخ��ي "�راع العرو�ض"، غ�سب وا�ستفزاز بع�ض رواد 
مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي، الذين انهال��وا بالتعليقات 
ال�سلبي��ة، �سم��ن من�س��ور خا���ض عل��ى موق��ع التوا�س��ل 
الجتماع��ي "ريدي��ت"، منتقدي��ن موؤلف��ي امل�سل�س��ل على 
اأ�سل��وب معاجلة الن�ض الدرام��ي لل�سخ�سيات الرئي�سية يف 
العم��ل. ج��اء ذلك بع��د اأن فاج��اأت اأحداث احللق��ة ما قبل 
الأخ��رة امل�ساهدين، مبوت عدد م��ن ال�سخ�سيات البارزة 
يف ملحم��ة �راع العرو���ض بالإ�ساف��ة اإىل الطريقة التي 
مات��وا به��ا، وهو م��ا اأ�س��اب ع�س��اق ال�سل�سلة بخيب��ة اأمل 
كب��رة خا�س��ة واأنه��ا ل تتنا�سب مع �سم��ات �سخ�سياتهم 

التي ا�ستهروا بها طوال احللقات ال�سابقة.
ودفع��ت حال��ة الغ�سب اجلمهور لتخ�سي���ض من�سور كامل 
عل��ى موقع ريديدت"، لنتق��اد موؤلفي الفيل��م على طريقة 
�رد الأح��داث، والذي �ساهم يف ت�سني��ف موؤلفي ال�سل�سلة 
يف نتائ��ج حمرك البح��ث العاملي غوغل بالأ�س��واأ، بعد اأن 

ح�سد املن�سور تفاعاًل وتاأييداً وا�سعني من املتابعني.
واأ�س��ار اجلمهور اإىل اأن ت�سارع الأحداث يف احللقة ال�سابقة 
من ���راع العرو�ض مل يكن منطقيًا ومقنعًا، فبدون �سابق 
اإن��ذار تبدل��ت الأدوار م��ا بني الأخي��ار والأ���رار، لإظهار 
دينري���ض تارغاريان ك�سخ�سي��ة �ريرة، بع��د اأن اأ�سعلت 

النران يف املدينة ودمرت �ساكنيها.

كث��رة هي امل�روع��ات والأن�سط��ة ال�سبابية الت��ي ميكن اأن 
ينخ��رط فيه��ا �سبابنا وفتياتن��ا خالل �سه��ر رم�سان، تخدم 
املجتم��ع خا�س��ة عندم��ا يح��لُّ ال�سهر خ��الل ف��رتة الإجازة 
الدرا�سي��ة، فهن��اك م�روع��ات دعوي��ة وتنموي��ة وثقافي��ة 
ل ح���َر له��ا يق��وم بتنفيذه��ا ال�سب��اب، ومن ب��ني اأهم تلك 

امل�روعات:
اإفطار �سائم، �سواء على الطرقات اأو خالل خميمات الإفطار.
تنظي��م امل�سابق��ات الثقافي��ة والريا�سي��ة، مث��ل الدوري��ات 
الرم�ساني��ة م��ن اأج��ل �سغ��ل اأوق��ات ال�سب��اب واإزكاء روح 

التناف�ض فيما بينهم.
حف��ظ القراآن وقراءت��ه وتالوت��ه واملواظبة علي��ه، وُيعد ذلك 
م��ن اأحد الأن�سطة ال�سبابية املهمة التي يحر�ض عليها جميع 

امل�سلمني كباًرا و�سغاًرا خلدمة املجتمع.
احل�س��ور الدرو���ض الديني��ة مكان��ة كب��رة ل��دى العدي��د من 
ال�سب��اب، وك��ذا امل�سارك��ة يف املخيم��ات الدعوي��ة، وغرها 

الكثر.
ال�سيطرة على النف�ض واجلوارح

الدكت��ور اأحم��د �سليم��ان النج��ار، م�ست�س��ار اأ���ري وتربوي 
اأن ل رم�س��ان خ�سو�سي��ًة ومكان��ة  وم��درب دويل، يو�س��ح 
عظيم��ة يف نفو�سن��ا، وه��ذه املكان��ة ل يتمت��ع به��ا اأيٌّ م��ن 
الأ�سه��ر الأخ��رى، فه��و �سه��ٌر تغلُب علي��ه الروحاني��ات، وله 
مزاي��ا وخ�سائ���ض ل توج��د يف اأي �سهٍر اآخر غ��ره، فيه يتمُّ 
زة وُمكثَّفة عل��ى النف�ض، تبداأ من  اإجراء عملي��ات �سيطرة ُمركَّ
المتن��اع عن الطع��ام وال�راب، وبع�ض الأم��ور املباحة يف 
ليِل��ه املنه��ي عنه��ا يف نه��اره، كما اأن ه��ذه ال�سيط��رة متتدُّ 
لت�س��ل اإىل اجل��وارح والغرائز وحتى الل�س��ان، وهذه ال�سيطرة 
ِ اأبًدا،  ًبا لي�ض بالَهنينِّ ت�ستل��زم قدرًة عاليًة للغاية، وِمراًنا وتدرُّ
وقد يكون ذلك �سهاًل –اإىل حدٍّ ما– ومي�سوًرا على كبار ال�سن، 
الذي��ن عركته��م احلياة واأك�سبته��م الأيام ه��دوًءا وقدرًة على 
�سب��ط الأع�ساب وال�سيطرة على النف���ض، اإمنا عندما نتحدث 
ق��دة  ع��ن �ُسعب��ة اجلن��ون والطاق��ات اجلب��ارة والأنف���ض املتَّ
والغرائ��ز امل�ستعل��ة، واأعني بذلك ال�سباب، ف��اإن الأمر ي�سبح 
�سقان مع  خمتلًف��ا للغاية؛ فه��ذه ال�سيطرة وهذا التحك��م ل يتَّ
�سمات ال�سباب، ومن هنا كان لزاًما اأن يكون لل�سباب برنامج 
خا���ض، وترتيب ُمتقن واأن�سطة ُمع��دَّة بحر�ٍض وعناية، ُتعني 

ال�ساب على التماهي مع هذه الفرتة.
برامج ع�رية و�سمولية يف رم�سان

�سم الربامج  وي�س��ر الدكتور اأحمد النج��ار اإىل ���رورة اأن تتَّ
والأن�سط��ة الرم�ساني��ة الت��ي ت�سته��دف ال�سب��اب باملرون��ة 
والديناميكي��ة واملتع��ة وال�سمول ومواكب��ة روح الع�ر، ول 
ب��دَّ اأن حتتوي على الفائدة الت��ي ن�ستطيع من خاللها حتقيق 

اأهدافنا املرجوة.
وه��ذه الأن�سطة قد تكون فردي��ًة اأو جماعية، ول بدَّ اأن حتوي 
جمي��ع جوانب حياة ال�س��اب i الدينية والثقافية والريا�سية 
والرتفيهي��ة i بت��وازٍن ذك��ي للغاي��ة، فم��ن اإقن��اع ال�س��اب 
ب���رورة النخ��راط يف مثل ه��ذه الربامج نب��داأ نحو توزيع 
وق��ت ال�سب��اب – اختي��اًرا ودون اإك��راه – نح��و اأن�سط��ة تبداأ 
بحف��ظ كتاب اهلل ودرا�سته والطالع على العلوم املتعلقة به، 

وغرها من الن�ساطات املدرو�سة.
اأعمال تطوعية

اإن تخ�سي���ض وق��ت اأط��ول للعب��ادات والنوافل اأم��ٌر مفروٌغ 
من��ه، وتاأت��ي بع��د ذل��ك الأعم��اُل التطوعي��ة املختلف��ة التي 

تخ��دم امل�سلم��ني والنا�ض كاف��ًة واملجتم��ع، وُت�سِع��ر ال�ساب 
بكينونت��ه ووجوده واأهميته، مثل توزيع الغذاء والك�ساء على 
املحتاج��ني وما �ساب��ه ذلك، وبع��د ذلك ياأت��ي دور الأن�سطة 
الريا�سي��ة املختلفة عرب الألعاب املتع��ددة، وذلك عن طريق 
تنظي��م دوري��ات وبطولت عل��ى م�ست��وى احل��ي اأو املدينة، 
ويك��ون له��ا جوائ��ز وتغطي��ات منا�سب��ة، كم��ا اأن الن�سغال 
د اجلران اأم��ٌر مهم للغاية،  بربام��ج تغطي �سلة الرح��م وتفقُّ
وياأت��ي كذل��ك الكثر من الربامج املختلف��ة واملتنوعة والتي 
ميكن فيه��ا ا�ستخدام و�سائل التوا�س��ل الجتماعي املختلفة 

والأجهزة الذكية ب�سوابط متزنة وترتيب �سليم.
اإ�راف ورقابة ذكية

وختاًم��ا.. ل بدَّ لهذه الربامج األَّ تكون �ساغطة ُمنِهكة ومملة 
واإلزامي��ة، واأن ت��دع لل�س��اب الفر�س��ة ليتمتَع بيوم��ه وليلته 
بالطريق��ة التي ُيحب، واأن تكون مغرية جاذبة ُم�سلية ممتعة 
ق��در امل�ستط��اع، واأن تكون حت��ت اإ���راف خمت�سني، وحتت 
رقابة ذكية واإعداد جي��ٍد للغاية؛ حتى حتقق الهدف املن�سود 

منها.

  يب��دو اأن التاأجي��ل ب��ات حلي��ف اجل��زء 
املقب��ل م��ن �سل�سلة اأف��الم جيم���ض بوند، 
بع��د اأن تقرر تاأجيل��ه للم��رة الثالثة على 
الت��وايل، ب�سب��ب تعر�ض بطل��ه دانيال 
كري��غ لإ�ساب��ة يف كاحل��ه اأثن��اء 
احلرك��ة  م�ساه��د  بع���ض  ت�سوي��ر 
والأك�سن يف جامايكا، م�سقط راأ�ض 
�سخ�سي��ة اجلا�سو���ض الربيط��اين، 
العمي��ل 007. وبح�سب ما اأفادت 
التقاري��ر، األغ��ى القائم��ون عل��ى 
فيلم "جيم�ض بون��د 25"، مواعيد 
الأ�سب��وع  ت�سوي��ر  ج��دول 
ا�ستوديوه��ات  يف  املقب��ل 
بع��د  لن��دن،  يف  باين��وود 
تعر�ض دانيال كريغ لإ�سابة 

بالغ��ة يف كاحليه، مما اأدى ل�سفره اإىل اأمريكا 
ال�سيني��ة  لإج��راء فح���ض ت�سوي��ر بالأ�سع��ة 
واخل�سوع للعالج ال��الزم، نقاًل عن موقع "ذا 
�س��ن". واأ�س��ارت تقاري��ر �سابق��ة اإىل حر�ض 
داني��ال كريغ عل��ى تاأدية م�ساه��د القتال يف 
اجل��زء املقب��ل بنف�س��ه، حيث خ�س��ع لتمارين 
ريا�سي��ة �ساقة ليكون على درج��ة عالية من 
اللياق��ة البدني��ة، ا�ستعداداً لتج�سي��د واحد من 
اأك��ر الأدوار ال�سعب��ة واملمي��زة يف م�سرت��ه 
الفنية. وتعد تلك امل��رة الثالثة التي يتم فيها 
تاأجيل ت�سوير الفيلم املقرر طرحه �سهر اأبريل 
)ني�س��ان( املقب��ل، بع��د تعر�س��ه مل�ساكل يف 
الإنتاج وان�سح��اب خمرجه داين بويل.  ي�ساع 
اأن ق�سة اجلزء املقبل من �سل�سلة اأفالم العميل 
ال�ري 007، والذي مل يتم الك�سف عن ا�سمه.
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