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إلى القراء الكرام
ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية والفنية عن
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �صورة الكود
اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج (.. )qr cod
متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ...
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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

اعداد  :مالذ االويس

ملهم "صراع العروش"
يعلن موعد "رياح الشتاء"

ك�ش��ف امل�ؤلف الأمريكي ج��ورج مارتن ،عن املوعد
النهائ��ي لإ�ص��دار روايته ال�ساد�س��ة بعن��وان "رياح
ال�ش��تاء" م��ن �سل�س��لة الفانتازي��ا امللحمي��ة "�أغنية
اجللي��د والنار" ،التي ي�س��تند �إليها م�سل�س��ل "�رصاع
العرو���ش" ،وذل��ك بع��د انتظار ا�س��تمر لأك�ثر من 8
�سن��وات مع العدي��د من الأخب��ار املت�ضارب��ة ب�ش�أن
موعد �صدورها ،الذي ت�أجيله عدة مرات.
�أك��د الروائ��ي ال�شه�ير ج��ورج مارت��ن �أن��ه يح��اول
االنتهاء من كتابة روايت��ه ال�ساد�سة "رياح ال�شتاء"
و�إ�صداره��ا يف �أق��رب فر�ص��ة قب��ل حل��ول �صي��ف
 ،2020حي��ث �رصح ملتابعيه بح�صولهم على �إذن
كتاب��ي من��ه ب�سجنه يف ح��ال مل يف بذل��ك الوعد"،
بح�سب موقع اك�سربي�س.

انيال يخضع لعملية جراحية
بعد تعرضه إلصابة

يخ�ض��ع حالي ًا النجم دانيال كري��غ ،لعملية جراحية
بع��د تعر�ض��ه لإ�صاب��ة يف كاحل��ه �أثن��اء كوالي���س
ت�صوي��ره للج��زء املقبل من فيل��م "جيم�س بوند" يف
جاماي��كا ،ج��اء ذل��ك يف تغري��دة ن�رشه��ا احل�ساب
الر�سم��ي ل�سل�سل��ة �أف�لام احلرك��ة والإث��ارة جيم���س
بوند ،على تويرت .ك�شفت ال�رشكة املنتجة ا�ستعدادها
ال�ستئن��اف ت�صوير فيلم العمي��ل ال�رسي  ،"007بعد
�إجراء كريغ لعملية جراحي��ة وخ�ضوعه لفرتة �إعادة
ت�أهي��ل ت�ستم��ر لأ�سبوعني ،م�ؤكدة ع��دم ت�أثر املوعد
املقرر ل�صدور اجل��زء املقبل بت�أجيل الت�صوير الذي
حدث م�ؤخراً .ومن املتوقع عر�ض الفيلم يف �صاالت
ال�سينما يوم � 8أبريل (ني�سان) عام  ،2020وهو من
بطولة دانيال كريغ ،ال�شانا لينت�ش.

"تحقيق أمنية" تحتفي
بـ"عالء الدين"

ليلى غفران تكشف مفاجأة
عن قاتل ابنتها
تشرنوبل

بع��د �سنوات من وفاته��ا ،تعود مغنية الب��وب الأمريكية،
ويتن��ي هيو�سنت ملحبيها من خالل �إ�ص��دار �ألبوم غنائي
مل يت��م �إ�صداره من قب��ل� ،إىل جانب جولة مو�سيقية تقوم
على تقنية �صور جت�سيمية ثالثية الأبعاد "هولوغرام".
ج��اء ذلك يف البيان الذي �أ�صدرته �رشك ة "Base H o
 ،"logramالرائج��ة يف تق��دمي احلف�لات املو�سيقي��ة
والعرو���ض امل�رسحي��ة احلي��ة ثالثي��ة الأبع��اد بتقني��ة
الهولوغ��رام ،ويت�ضم��ن ذل��ك جمموع��ة م��ن احلف�لات
املو�سيقي��ة م��ع لعر�ض ع��دد من �أغاين ويتن��ي هيو�سنت،
م�صحوبة بفرقة مو�سيقية حية ،تخليداً لذكرها واحتفا ًال
ب�إرثه��ا الفن��ي" .قال��ت ب��ات هيو�س�تن ،قريب��ة املغني��ة
وامل�رشفة على تنفيذ و�صيتها يف بيان لها "هذه ال�رشاكة
�ست�سهم يف �إحياء الإرث الفني لويتني هيو�سنت".
كما ذكرت يف ت�رصيح��ات ل�صحيفة نيويورك تاميز قبل
وفاته��ا" ،كان ا�سمه��ا مرتب��ط مب�سائ��ل �سلبي��ة ومل يكن
هن��اك جمال لتق��دمي �أعماله��ا املو�سيقية ،حي��ث تنا�سوا
موهبتها وطغت م�شاكلها ال�شخ�صية على م�سريتها".

جمهور صراع العروش ينصف
مؤلفيه في هذا األمر

اقام��ت م�ؤ�س�سة "حتقي��ق �أمني��ة" الإماراتية احتفال
العر�ض اخلا�ص لفيلم احلركة واملغامرات اجلديد من
دي��زين بعنوان "عالء الدين" يف فوك���س �سينما يا�س
مول ب�أبوظبي.
ووجه��ت امل�ؤ�س�س��ة يف بي��ان له��ا ،دع��وة ل�س��كان
الإم��ارات �إىل امل�ساعدة يف من��ح الأطفال امل�صابني
ب�أمرا�ض خط�يرة و�أ�رسهم ذكري��ات مم ّيزة ،بح�ضور
حف��ل العر���ض اخلا���ص لفيل��م احلرك��ة واملغامرات
من دي��زين الذي يعي��د �إنتاج فيلم الر�س��وم املتحركة
"عالء الدين" م��ن �إ�صدار ديزين عام  .1992وتقام
الفعالي��ات بدع��م م��ن �رشك��ة وال��ت دي��زين ال��شرق
الأو�سط ،وفوك�س �سينما و�إيطاليا فيلم.
حتدث��ت الفنان��ة ليلى غف��ران عن جرمية قت��ل ابنتها
هب��ة العق��اد ،التي �شغل��ت ال��ر�أي العام من��ذ �سنوات،
وحكم عل��ى �إثرها على �شاب يدعى حممود العي�ساوي
بالإع��دام .قال��ت ليل��ى غف��ران خ�لال وجوده��ا يف
برنام��ج "�شي��خ احل��ارة" �أن قاتل ابنته��ا هو حممود
العي�س��اوي ،وحم��اوالت الت�شكي��ك يف ه��ذا الأمر غري
جمدي��ة ،فهي على ثقة بالق�ض��اء امل�رصي الذي حكم
عليه  3مرات بالإعدام �شنق ًا بعد ثبوت دليل �إدانته.
و�أك��دت ليلى غفران عل��ى �أن قلبها مطمئن متام ًا ب�أن
حمم��ود العي�ساوي هو قات��ل ابنتها ،م�ش�يرة �إىل �أنها
بحثت يف الأمر بنف�سها خالل الق�ضية ،و�أ�صبحت على
يقني ب�أنه هو القاتل حق ًا ،فهي كل ما يهمها �أن ي�أخذ
قاتل ابنتها جزائه.

ماجد
المصري

هل يصبح ثاني أفضل
مسلسل في التاريخ؟

قف��ز تقييم م�سل�سل الدرام��ا "ت�رشنوبل" �إىل الرتتيب الثاين عاملي ًا
�ضم��ن �أف�ض��ل الأعم��ال التلفزيوني��ة الدرامي��ة ،والأعل��ى تقييم ًا
ليناف�س بذلك �سل�سلة "�رصاع العرو�ش" ،على موقع قاعدة بيانات
الأف�لام على الإنرتنت ،ي�أت��ي ذلك بعد عر�ض احللق��ة الثالثة من
امل�سل�س��ل ،ال��ذي يتن��اول ق�صة �أك�بر و�أ�سو�أ كارث��ة نووية �شهدها
العامل ع��ام  .1986حاز م�سل�سل "ت�رشنوب��ل" ،منذ احللقة الأوىل
م��ن عر�ض��ه على �شبك��ة " "HBOعل��ى �إ�شادات وا�سع��ة ،بعد �أن
�أعادت حلقاته الأوىل امل�شاهدين ملعاي�شة تفا�صيل كارثة نووية
الزال��ت تداعياته��ا والت��ي ج�سدت �رصاع�� ًا بني العل��م وال�سيا�سة،
حا��ضرة حت��ى الي��وم .وا�ستعر�ض��ت �أح��داث احللق��ات الأوىل
والثانية ،ق�صة انفجار املفاعل النووي "ت�رشنوبل" ،املدينة التي
هجرت ب�سب��ب تلوثها بالإ�شع��اع الناجح عن االنفج��ار ،وطريقة
تعامل االحتاد ال�سوفيتي مع الأزمة الكارثية الحتوائها.

بع��د زواجهم��ا يف �شهر �أبريل املا�ضي يف ال�س فيغا�س ،ك�شف املمثل��ة�صويف ترين ر بطلة م�سل�سل  Game of Thronesعن موعد زفافها الثاين من الفنان الأمريكيجو
جونا�س ،فعندما �س�ألها الإعالمي غراهام ووكر ان كان حفل الزفاف �سيكون يف باري�س يف الـ  15يوليو لتجيبه �صويف بابت�سامة وترد“ :هذا تخمني جيدا جدا”.

يعتذر عن زلة لسانه التي
فتحت النار عليه

اعت��ذر الفن��ان ماجد امل��صري علن ًا للجمه��ور ،بعد زل��ة ل�سانه التي
�أوقعت��ه يف �أزم��ة ت�سببت يف هجوم عنيف �ض��ده ،ب�سبب الق�صة التي
�رسدها خالل لقائه يف برنامج "�شيخ احلارة" .قال ماجد امل�رصي
�أن��ه مل يق�ص��د الإ�س��اءة �إىل البن��ات الأفارق��ة على الإط�لاق ،و�أن ما
��سرده كان عل��ى �سبي��ل امل��زاح فق��ط ،ولك��ن هن��اك م��ن ت�صي��د له
الأخطاء غري املق�صودة ،م�ؤكداً على �أن ما بدر منه زلة ل�سان ويعتذر
عنها ب�شدة ،بح�سب ت�رصيحه لليوم ال�سابع.
ووجه ماجد امل�رصي حديثه للجمهور قائ ًال� :أنا رجل �أفريقي فكيف
�أ�سخ��ر من الأفارق��ة؟! ،وما حدث �إ�ساءة تعبري غ�ير مق�صودة ،ولذلك
�أتقدم بخال�ص االعتذار لكل من �أزعجه كالمي و�أمتنى قبوله".
وكان ماج��د امل�رصي فت��ح النار على نف�سه ،بعد �رسده موقف مر به
وجده اجلمه��ور مليء بالعن�رصية ،وهو �أن �صديق��ه �أخربه �أن هناك
ثالث فتيات يرغنب يف ال�سالم عليه.

أمل العوضي تكذب على الهواء وتحاول تبرير
الحقيقة بعد إحراجها
تعر�ض��ت النجم��ة الكويتي��ة �أم��ل
العو�ض��ي ملوق��ف حم��رج خالل
ا�ست�ضافته��ا بربنام��ج "غبقة
�سكوب" ،حي��ث ك�شف املذيع
كذبه��ا مم��ا جعله��ا ترتب��ك
ب�شدة وحت��اول تربي��ر الأمر
بعد �إعالن احلقيقة.
وردت �أم��ل العو�ض��ي عل��ى
�س���ؤال ع��ن �أغل��ى �ساع��ة
بقوله��ا:
متتلكه��ا
"ال�ساعة التي �أق�ضيها
ابنت��ي"،
م��ع
ليقا طعه��ا

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم  PDFبصورة دامئة
يعرض االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

تقنية الهولوغرام تعيد ويتني
هيوستن لجمهورها

املذيع بح�س��م" :مل �أق�صد هذا ب��ل �أغلى �ساعة يد
تقتنيها" ،لتجيب ه��ي�" :ألف دينار" ..وهنا جاء
تعليق املذيع" :لي���س �صحيحاً ..ال�ساعة التي يف
يدك فوق الـ ..10ملاذا �أنت ل�ستِ �رصيحة".
وانفعل��ت الإعالمي��ة واملمثل��ة الكويتي��ة ،حيث
�أجاب��ت" :ال�شيء �أبداً لي���س يف قيمته ..والإن�سان
هو ال��ذي ميتلك القيمة ولي�س نقوده ..ملاذا �أقول
�أرق��ام؟ اح�ترام النا���س واج��ب ..عي��ب الإن�سان
يتباه��ى يف ال��ذي ميلك��ه ..ب��ل يتباه��ى با�سمه
و�إجنازاته وعمله وما قام به من �أجل املجتمع..
ولك��ن احلني �أن��ت ت�س�ألني عن رق��م �أطرحه �أمام
مالي�ين امل�شاهدي��ن ،ف���إن اح�ترام امل�شاه��د
يدفعني لعدم الت�رصيح".
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ت�سببت معاجلة الن���ص الإبداعية خلط�أ لغوي �ضمن �أحداث
حلق��ات �سل�سل��ة الدرام��ا والفانتازي��ا التاريخي��ة "�رصاع
العرو���ش" ،يف �إن�ص��اف جمه��ور ال�سل�سلة للم�ؤلف�ين ،نظراً
لطريق��ة تناولهم لهذا اخلط�أ الذي ظه��ر يف املوا�سم الأوىل
م��ن امل�سل�س��ل ،ومعاجلته ب�أ�سلوب كومي��دي �ضمن ال�سياق
الدرامي للق�صة.
تع��ود بداية هذا اخلط�أ اللغوي �إىل املو�سم الثاين من �سل�سلة
"��صراع العرو���ش" ،والتي كانت �سبب�� ًا يف ح�صول القائد
الع�سكري� ،ستاني�س براثيون على لقب "True King of
� "Grammarأو ملك اللغويات" ،ب�سبب اهتمامه البالغ
بت�صحيح الأخطاء النحوي��ة مل�ساعديه ومنهم �سري دافو�س
�سي��وورث� ،أثن��اء �إح��دى حوارتهم��ا يف احللق��ة الأوىل من
املو�سم ال�سابع.
ويب��دو �أن ت�أث�ير ذلك ،انعك���س �إيجابي ًا على �س�ير دافو�س،
ال��ذي �أ�صب��ح ق��ادراً عل��ى ت�صحي��ح الأخط��اء ذاتها خالل
حديثه مع اللورد القائد ،جون �سنو و�سري برون ،يف �أحداث
احللق��ة الأخرية من امل�سل�سل مما دفعهم ملنحه لقب "The
."master of grammar
وتفاع��ل ع��دد م��ن املتابع�ين ع�بر توي�تر ،م��ع احل��وار
وال�سيناري��و اخلا�صة بذلك ،مبدي��ن �إعجابهم بتوظيف هذا
اخلط���أ بطريقة كوميدية تخدم الن�ص ،وذلك بعد موجة من
الغ�ضب الت��ي �شنها املتابعني على م�ؤلف��ي املو�سم الأخري
ومطالبتهم ب�إعادة ت�صويره ب�سبب نهايته غري املنطقية.

مسلسل عراقي رمضاني يثير غضب وجداال
بغداد  -الجورنال

ي�شاه��د خم��رج داخ��ل ا�ستوديو يف بغ��داد ،بط ًال م��ن �أبطال
عمل��ه التلفزي��وين ،يرف��ع �سكين ًا عل��ى رقبة ممث��ل زميل يف
�إع��ادة �إحي��اء ل�صناع��ة الرتفيه بالع��راق ،لكن��ه كذلك يثري
جد ًال كبرياً .وتدور �أحداث م�سل�سل "الفندق" ،يف فندق ميلكه
روائ��ي ي�سجل وير�ص��د حياة �ضيوفه ،وه��م ي�صارعون �ضد
العنف� ،أو يقعون يف احلب.
ويعر���ض امل�سل�س��ل الذي ُ�صن��ع مبيزانية �صغ�يرة ،يف �شهر
رم�ض��ان حيث تلتف الأ�رس حول �أجه��زة التلفزيون لتتناول
الإفطار بعد ال�صيام.
ويت�صدى امل�سل�سل ملوا�ضيع ح�سا�سة مثل الدعارة ،وتعاطي
املخ��درات ،واالجت��ار بالب��شر ،ما �أث��ار انتق��ادات عراقيني
حمافظني.

"نحن ال�ضوء"

وقب��ل خم�س��ة �أ�شه��ر� ،سنح��ت ل��ه الفر�ص��ة بع��د �أن �أقنع��ه
الأ�صدقاء والزمالء ب�أن العراق �أ�صبح �آمن ًا مبا يكفي للعودة.

الكح��ول ،واملخ��درات ،وقالت اللجن��ة الثقافي��ة �إن العر�ض
يتناق�ض مع قيم املجتمع العراقي ،وقواعده.

ويق��ول عل��ي جعفر ال�سعدي ،وه��و �أحد منتج��ي العر�ض� ،إن
الف��ن يف ر�أي��ه ال يح��ل امل�شاكل ،ولكن��ه ي�سل��ط ال�ضوء على
م�شاكل معينة يف املجتمع.
وي�ضي��ف "الدراما �أو باحلقيقة الفن ب�ش��كل عام �إن وجد يف
مكان ال ميكن �أن يوجد �إال يف مكان �آمن ،يف مكان نوع ًا ما
م�ستقر ،بد�أ �إذاً دوران عجلة الدراما ،وهذا �شيء رائع".
ورغم �أن الكثري من العراقيني كانوا �سعداء مل�شاهدة �إنتاجهم
املحلي على �شا�ش��ات التلفزيون� ،إال �أن �آخرين انتقدوا ب�شدة
املحتوى املثري للجدل يف احللقات.
وندد م�شاهدون ،و�أع�ضاء جلن��ة الثقافة بالربملان بت�صوير
التدلي��ك "امل�س��اج" ،وم�شاه��د يف مله��ى ليل��ي ،وتعاط��ي

وقال حممود �أبو العبا�س ،املمثل املخ�رضم وجنم امل�سل�سل،
�إن بع���ض املوا�ضيع قد يكون من ال�صعب م�شاهدتها ،لكنها
ت�ص��ور الواق��ع ،و�أ�ض��اف �أنه��م ال ي�سع��ون لت�شوي��ه �ص��ورة
املجتم��ع العراقي ،بل �إىل تذكري اجلماه�ير ب�أن من الواجب
النظر �إىل الداخل ومراجعة النف�س.
وم�ض��ى قائ ًال "رمب��ا املتلقي الع��ادي يج��د �صعوبة كبرية
يف تلقي مثل ه��ذه الأفعال ،لكن احلقيقة ،هي واقع ملمو�س
نح��اول م��ن خ�لال الدرام��ا �أن نر�صده��ا ،ال فق��ط لعر�ضها
لت�شوي��ه املجتم��ع العراق��ي ،و�إمن��ا نح��اول من خ�لال هذه
ال�ص��ور �أن نوك��د للمتلق��ي �أن��ك بحاج��ة ملراجع��ة النف���س،
وبحاجة �إىل التثقيف".

املجتمع العراقي

مراجعة النف�س

وق��ال ح�س��ن ح�سني ،وه��و ممثل �ساب��ق وخم��رج امل�سل�سل،
�إن فريق��ه فخ��ور بامل�ساع��دة يف �إحياء امل�شه��د الثقايف يف
العراق.
و�أ�ض��اف "الف��ن والثقاف��ة والأدب ،م��ن الأولوي��ات ،يعن��ي
ال�س�لاح قد يخطىء لكن الفن ال يخط��ىء ،خا�ص ًة من النا�س
احلري�ص�ين عل��ى املجتم��ع ،وعل��ى م��ا ي��دور يف املجتمع،
وم��ن هم��وم املجتم��ع ،والأحداث ال��ذي مير به��ا املجتمع..
الآن ر�سالتن��ا الإن�سانية نقدم للنا���س ،ونفتح بع�ض النوافذ
املغلق��ة ،وبع���ض النواف��ذ غ�ير وا�ضح��ة حني تفت��ح يدخل
ال�ضوء ،نحن ال�ضوء".

حلم� ..أمان

وانه��ارت تقريب ًا �صناعة الرتفيه يف العراق خالل  16عام ًا
م��ن احل��رب ،من��ذ الغ��زو الأمريك��ي يف � 2003إىل احل��رب
الأهلي��ة الطائفي��ة ،ويف الآون��ة الأخرية خ�لال احلرب �ضد
داع�ش.
وبالن�سب��ة حل�سني ،ف�إن العمل يف م�سل�سل يف بغداد ،هو حلم
كان بعي��د املنال� ،إذ غادر الب�لاد يف  1996عندما �سحقت
العقوب��ات الدولي��ة �ض��د حكوم��ة �ص��دام ح�س�ين االقت�صاد
العراق��ي ،وجعل��ت من ال�صع��ب عليه ك�سب امل��ال بالتمثيل،
وكان ينتظر اال�ستقرار يف بالده ،وذهب �إىل لبنان ،و�سوريا،
وال�سعودية �أين وا�صل التمثيل والإخراج.

ً

تطبيق «الجورنال» متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة

009647827824135

يمكنك تنزيله من أسواق

009647827824131

التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية  ,ولخدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( الجورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق
برنامج معني
الخ��اص بن��ا ،وأيضاً الدخ��ول إىل أي صفحة وق��راءة تعليقات الق��راء حول خ� ٍ
بر أو ٍ
وأيض��اً كتاب��ة آرائ��ك الخاصة ،كام ميكنك مش��اركة الخرب أو إع��ادة نرشه عىل حس��اباتك الخاصة
عىل ش��بكات التواصل اإلجتامعي كالفيس��بوك  Facebookبكتابة كلمة الجورنال .

