
ملهم "صراع العروش" 
يعلن موعد "رياح الشتاء"

"تحقيق أمنية" تحتفي 
بـ"عالء الدين"

ليلى غفران تكشف مفاجأة 
عن قاتل ابنتها

انيال يخضع لعملية جراحية 
بعد تعرضه إلصابة

ك�ش��ف املوؤلف الأمريكي ج��ورج مارتن، عن املوعد 
النهائ��ي لإ�ش��دار روايته ال�شاد�ش��ة بعن��وان "رياح 
ال�ش��تاء" م��ن �شل�ش��لة الفانتازي��ا امللحمي��ة "اأغنية 
اجللي��د والنار"، التي ي�ش��تند اإليها م�شل�ش��ل "�رصاع 
العرو���ش"، وذل��ك بع��د انتظار ا�ش��تمر لأك��ر من 8 
�شن��وات مع العدي��د من الأخب��ار املت�شارب��ة ب�شاأن 

موعد �شدورها، الذي تاأجيله عدة مرات.
اأك��د الروائ��ي ال�شه��ر ج��ورج مارت��ن اأن��ه يح��اول 
النتهاء من كتابة روايت��ه ال�شاد�شة "رياح ال�شتاء" 
واإ�شداره��ا يف اأق��رب فر�ش��ة قب��ل حل��ول �شي��ف 
2020، حي��ث �رصح ملتابعيه بح�شولهم على اإذن 
كتاب��ي من��ه ب�شجنه يف ح��ال مل يف بذل��ك الوعد"، 

بح�شب موقع اك�شربي�ش.

اقام��ت موؤ�ش�شة "حتقي��ق اأمني��ة" الإماراتية احتفال 
العر�ش اخلا�ش لفيلم احلركة واملغامرات اجلديد من 
دي��زين بعنوان "عالء الدين" يف فوك���ش �شينما يا�ش 

مول باأبوظبي.
ل�ش��كان  له��ا، دع��وة  بي��ان  املوؤ�ش�ش��ة يف  ووجه��ت 
الإم��ارات اإىل امل�شاعدة يف من��ح الأطفال امل�شابني 
باأمرا�ش خط��رة واأ�رصهم ذكري��ات ممّيزة، بح�شور 
حف��ل العر���ش اخلا���ش لفيل��م احلرك��ة واملغامرات 
من دي��زين الذي يعي��د اإنتاج فيلم الر�ش��وم املتحركة 
"عالء الدين" م��ن اإ�شدار ديزين عام 1992. وتقام 
الفعالي��ات بدع��م م��ن �رصك��ة وال��ت دي��زين ال���رصق 

الأو�شط، وفوك�ش �شينما واإيطاليا فيلم.

حتدث��ت الفنان��ة ليلى غف��ران عن جرمية قت��ل ابنتها 
هب��ة العق��اد، التي �شغل��ت ال��راأي العام من��ذ �شنوات، 
وحكم عل��ى اإثرها على �شاب يدعى حممود العي�شاوي 
بالإع��دام. قال��ت ليل��ى غف��ران خ��الل وجوده��ا يف 
برنام��ج "�شي��خ احل��ارة" اأن قاتل ابنته��ا هو حممود 
العي�ش��اوي، وحم��اولت الت�شكي��ك يف ه��ذا الأمر غر 
جمدي��ة، فهي على ثقة بالق�ش��اء امل�رصي الذي حكم 

عليه 3 مرات بالإعدام �شنقًا بعد ثبوت دليل اإدانته.
واأك��دت ليلى غفران عل��ى اأن قلبها مطمئن متامًا باأن 
حمم��ود العي�شاوي هو قات��ل ابنتها، م�ش��رة اإىل اأنها 
بحثت يف الأمر بنف�شها خالل الق�شية، واأ�شبحت على 
يقني باأنه هو القاتل حقًا، فهي كل ما يهمها اأن ياأخذ 

قاتل ابنتها جزائه.

بع��د زواجهم��ا يف �شهر اأبريل املا�شي يف ل�ش فيغا�ش، ك�شف املمثل��ة  �شويف ترنر  بطلة م�شل�شل Game of Thrones عن موعد زفافها الثاين من الفنان الأمريكي  جو 
جونا�ش ، فعندما �شاألها الإعالمي غراهام ووكر ان كان حفل الزفاف �شيكون يف باري�ش يف ال� 15 يوليو لتجيبه �شويف  بابت�شامة وترد: “هذا تخمني جيدا جدا”.

يخ�ش��ع حاليًا النجم دانيال كري��غ، لعملية جراحية 
بع��د تعر�ش��ه لإ�شاب��ة يف كاحل��ه اأثن��اء كوالي���ش 
ت�شوي��ره للج��زء املقبل من فيل��م "جيم�ش بوند" يف 
جاماي��كا، ج��اء ذل��ك يف تغري��دة ن�رصه��ا احل�شاب 
الر�شم��ي ل�شل�شل��ة اأف��الم احلرك��ة والإث��ارة جيم���ش 
بوند، على تويرت. ك�شفت ال�رصكة املنتجة ا�شتعدادها 
ل�شتئن��اف ت�شوير فيلم العمي��ل ال�رصي 007"، بعد 
اإجراء كريغ لعملية جراحي��ة وخ�شوعه لفرتة اإعادة 
تاأهي��ل ت�شتم��ر لأ�شبوعني، موؤكدة ع��دم تاأثر املوعد 
املقرر ل�شدور اجل��زء املقبل بتاأجيل الت�شوير الذي 
حدث موؤخراً. ومن املتوقع عر�ش الفيلم يف �شالت 
ال�شينما يوم 8 اأبريل )ني�شان( عام 2020، وهو من 

بطولة دانيال كريغ، ل�شانا لينت�ش.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامرا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يعتذر عن زلة لسانه التي 
فتحت النار عليه

تقنية الهولوغرام تعيد ويتني 
هيوستن لجمهورها

جمهور صراع العروش ينصف 
مؤلفيه في هذا األمر

أمل العوضي تكذب على الهواء وتحاول تبرير 
الحقيقة بعد إحراجها

هل يصبح ثاني أفضل 
مسلسل في التاريخ؟

اعت��ذر الفن��ان ماجد امل���رصي علنًا للجمه��ور، بعد زل��ة ل�شانه التي 
اأوقعت��ه يف اأزم��ة ت�شببت يف هجوم عنيف �ش��ده، ب�شبب الق�شة التي 
�رصدها خالل لقائه يف برنامج "�شيخ احلارة".  قال ماجد امل�رصي 
اأن��ه مل يق�ش��د الإ�ش��اءة اإىل البن��ات الأفارق��ة على الإط��الق، واأن ما 
���رصده كان عل��ى �شبي��ل امل��زاح فق��ط، ولك��ن هن��اك م��ن ت�شي��د له 
الأخطاء غر املق�شودة، موؤكداً على اأن ما بدر منه زلة ل�شان ويعتذر 

عنها ب�شدة، بح�شب ت�رصيحه لليوم ال�شابع.
ووجه ماجد امل�رصي حديثه للجمهور قائاًل: اأنا رجل اأفريقي فكيف 
اأ�شخ��ر من الأفارق��ة؟!، وما حدث اإ�شاءة تعبر غ��ر مق�شودة، ولذلك 

اأتقدم بخال�ش العتذار لكل من اأزعجه كالمي واأمتنى قبوله".
وكان ماج��د امل�رصي فت��ح النار على نف�شه، بعد �رصده موقف مر به 
وجده اجلمه��ور مليء بالعن�رصية، وهو اأن �شديق��ه اأخربه اأن هناك 

ثالث فتيات يرغنب يف ال�شالم عليه.

قف��ز تقييم م�شل�شل الدرام��ا "ت�رصنوبل" اإىل الرتتيب الثاين عامليًا 
�شم��ن اأف�ش��ل الأعم��ال التلفزيوني��ة الدرامي��ة، والأعل��ى تقييمًا 
ليناف�ش بذلك �شل�شلة "�رصاع العرو�ش"، على موقع قاعدة بيانات 
الأف��الم على الإنرتنت، ياأت��ي ذلك بعد عر�ش احللق��ة الثالثة من 
امل�شل�ش��ل، ال��ذي يتن��اول ق�شة اأك��رب واأ�شواأ كارث��ة نووية �شهدها 
العامل ع��ام 1986. حاز م�شل�شل "ت�رصنوب��ل"، منذ احللقة الأوىل 
م��ن عر�ش��ه على �شبك��ة "HBO" عل��ى اإ�شادات وا�شع��ة، بعد اأن 
اأعادت حلقاته الأوىل امل�شاهدين ملعاي�شة تفا�شيل كارثة نووية 
لزال��ت تداعياته��ا والت��ي ج�شدت �رصاع��ًا بني العل��م وال�شيا�شة، 
الأوىل  احللق��ات  اأح��داث  وا�شتعر�ش��ت  الي��وم.  حت��ى  حا���رصة 
والثانية، ق�شة انفجار املفاعل النووي "ت�رصنوبل"، املدينة التي 
هجرت ب�شب��ب تلوثها بالإ�شع��اع الناجح عن النفج��ار، وطريقة 

تعامل الحتاد ال�شوفيتي مع الأزمة الكارثية لحتوائها.

بع��د �شنوات من وفاته��ا، تعود مغنية الب��وب الأمريكية، 
ويتن��ي هيو�شنت ملحبيها من خالل اإ�ش��دار األبوم غنائي 
مل يت��م اإ�شداره من قب��ل، اإىل جانب جولة مو�شيقية تقوم 

على تقنية �شور جت�شيمية ثالثية الأبعاد "هولوغرام".
Base H o"  ج��اء ذلك يف البيان الذي اأ�شدرته �رصكة
املو�شيقي��ة  احلف��الت  تق��دمي  يف  الرائج��ة   ،"logram
والعرو���ش امل�رصحي��ة احلي��ة ثالثي��ة الأبع��اد بتقني��ة 
احلف��الت  م��ن  جمموع��ة  ذل��ك  ويت�شم��ن  الهولوغ��رام، 
املو�شيقي��ة م��ع لعر�ش ع��دد من اأغاين ويتن��ي هيو�شنت، 
م�شحوبة بفرقة مو�شيقية حية، تخليداً لذكرها واحتفاًل 
باإرثه��ا الفن��ي". قال��ت ب��ات هيو�ش��نت، قريب��ة املغني��ة 
وامل�رصفة على تنفيذ و�شيتها يف بيان لها "هذه ال�رصاكة 

�شت�شهم يف اإحياء الإرث الفني لويتني هيو�شنت".
كما ذكرت يف ت�رصيح��ات ل�شحيفة نيويورك تاميز قبل 
وفاته��ا، "كان ا�شمه��ا مرتب��ط مب�شائ��ل �شلبي��ة ومل يكن 
هن��اك جمال لتق��دمي اأعماله��ا املو�شيقية، حي��ث تنا�شوا 

موهبتها وطغت م�شاكلها ال�شخ�شية على م�شرتها".

ت�شببت معاجلة الن���ش الإبداعية خلطاأ لغوي �شمن اأحداث 
حلق��ات �شل�شل��ة الدرام��ا والفانتازي��ا التاريخي��ة "�رصاع 
العرو���ش"، يف اإن�ش��اف جمه��ور ال�شل�شلة للموؤلف��ني، نظراً 
لطريق��ة تناولهم لهذا اخلطاأ الذي ظه��ر يف املوا�شم الأوىل 
م��ن امل�شل�ش��ل، ومعاجلته باأ�شلوب كومي��دي �شمن ال�شياق 

الدرامي للق�شة.
تع��ود بداية هذا اخلطاأ اللغوي اإىل املو�شم الثاين من �شل�شلة 
"���رصاع العرو���ش"، والتي كانت �شبب��ًا يف ح�شول القائد 
 True King of" الع�شكري، �شتاني�ش براثيون على لقب
Grammar" اأو ملك اللغويات"، ب�شبب اهتمامه البالغ 
بت�شحيح الأخطاء النحوي��ة مل�شاعديه ومنهم �شر دافو�ش 
�شي��وورث، اأثن��اء اإح��دى حوارتهم��ا يف احللق��ة الأوىل من 

املو�شم ال�شابع.
ويب��دو اأن تاأث��ر ذلك، انعك���ش اإيجابيًا على �ش��ر دافو�ش، 
ال��ذي اأ�شب��ح ق��ادراً عل��ى ت�شحي��ح الأخط��اء ذاتها خالل 
حديثه مع اللورد القائد، جون �شنو و�شر برون، يف اأحداث 
 The" احللق��ة الأخرة من امل�شل�شل مما دفعهم ملنحه لقب

 ."master of grammar
وتفاع��ل ع��دد م��ن املتابع��ني ع��رب توي��رت، م��ع احل��وار 
وال�شيناري��و اخلا�شة بذلك، مبدي��ن اإعجابهم بتوظيف هذا 
اخلط��اأ بطريقة كوميدية تخدم الن�ش، وذلك بعد موجة من 
الغ�شب الت��ي �شنها املتابعني على موؤلف��ي املو�شم الأخر 

ومطالبتهم باإعادة ت�شويره ب�شبب نهايته غر املنطقية.

ي�شاه��د خم��رج داخ��ل ا�شتوديو يف بغ��داد، بطاًل م��ن اأبطال 
عمل��ه التلفزي��وين، يرف��ع �شكينًا عل��ى رقبة ممث��ل زميل يف 
اإع��ادة اإحي��اء ل�شناع��ة الرتفيه بالع��راق، لكن��ه كذلك يثر 
جدًل كبراً. وتدور اأحداث م�شل�شل "الفندق"، يف فندق ميلكه 
روائ��ي ي�شجل وير�ش��د حياة �شيوفه، وه��م ي�شارعون �شد 

العنف، اأو يقعون يف احلب.
ن��ع مبيزانية �شغ��رة، يف �شهر  ويعر���ش امل�شل�ش��ل الذي �شُ
رم�ش��ان حيث تلتف الأ�رص حول اأجه��زة التلفزيون لتتناول 

الإفطار بعد ال�شيام.
ويت�شدى امل�شل�شل ملوا�شيع ح�شا�شة مثل الدعارة، وتعاطي 
املخ��درات، والجت��ار بالب���رص، ما اأث��ار انتق��ادات عراقيني 

حمافظني.
"نحن ال�شوء"

وق��ال ح�ش��ن ح�شني، وه��و ممثل �شاب��ق وخم��رج امل�شل�شل، 
اإن فريق��ه فخ��ور بامل�شاع��دة يف اإحياء امل�شه��د الثقايف يف 

العراق.
واأ�ش��اف "الف��ن والثقاف��ة والأدب، م��ن الأولوي��ات، يعن��ي 
ال�ش��الح قد يخطىء لكن الفن ل يخط��ىء، خا�شًة من النا�ش 
احلري�ش��ني 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�شالتن��ا الإن�شانية نقدم للنا���ش، ونفتح بع�ش النوافذ 
املغلق��ة، وبع���ش النواف��ذ غ��ر وا�شح��ة حني تفت��ح يدخل 

ال�شوء، نحن ال�شوء".
حلم.. اأمان

وانه��ارت تقريبًا �شناعة الرتفيه يف العراق خالل 16 عامًا 
م��ن احل��رب، من��ذ الغ��زو الأمريك��ي يف 2003 اإىل احل��رب 
الأهلي��ة الطائفي��ة، ويف الآون��ة الأخرة خ��الل احلرب �شد 

داع�ش.
وبالن�شب��ة حل�شني، فاإن العمل يف م�شل�شل يف بغداد، هو حلم 
كان بعي��د املنال، اإذ غادر الب��الد يف 1996 عندما �شحقت 
العقوب��ات الدولي��ة �ش��د حكوم��ة �ش��دام ح�ش��ني القت�شاد 
العراق��ي، وجعل��ت من ال�شع��ب عليه ك�شب امل��ال بالتمثيل، 
وكان ينتظر ال�شتقرار يف بالده، وذهب اإىل لبنان، و�شوريا، 

وال�شعودية اأين وا�شل التمثيل والإخراج.

وقب��ل خم�ش��ة اأ�شه��ر، �شنح��ت ل��ه الفر�ش��ة بع��د اأن اأقنع��ه 
الأ�شدقاء والزمالء باأن العراق اأ�شبح اآمنًا مبا يكفي للعودة.

املجتمع العراقي
ويق��ول عل��ي جعفر ال�شعدي، وه��و اأحد منتج��ي العر�ش، اإن 
الف��ن يف راأي��ه ل يح��ل امل�شاكل، ولكن��ه ي�شل��ط ال�شوء على 

م�شاكل معينة يف املجتمع.
وي�شي��ف "الدراما اأو باحلقيقة الفن ب�ش��كل عام اإن وجد يف 
مكان ل ميكن اأن يوجد اإل يف مكان اآمن، يف مكان نوعًا ما 

م�شتقر، بداأ اإذاً دوران عجلة الدراما، وهذا �شيء رائع".
ورغم اأن الكثر من العراقيني كانوا �شعداء مل�شاهدة اإنتاجهم 
املحلي على �شا�ش��ات التلفزيون، اإل اأن اآخرين انتقدوا ب�شدة 

املحتوى املثر للجدل يف احللقات.
وندد م�شاهدون، واأع�شاء جلن��ة الثقافة بالربملان بت�شوير 
التدلي��ك "امل�ش��اج"، وم�شاه��د يف مله��ى ليل��ي، وتعاط��ي 

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

مراجعة النف�ش
وقال حممود اأبو العبا�ش، املمثل املخ�رصم وجنم امل�شل�شل، 
اإن بع���ش املوا�شيع قد يكون من ال�شعب م�شاهدتها، لكنها 
ت�ش��ور الواق��ع، واأ�ش��اف اأنه��م ل ي�شع��ون لت�شوي��ه �ش��ورة 
املجتم��ع العراقي، بل اإىل تذكر اجلماه��ر باأن من الواجب 

النظر اإىل الداخل ومراجعة النف�ش.
وم�ش��ى قائاًل "رمب��ا املتلقي الع��ادي يج��د �شعوبة كبرة 
يف تلقي مثل ه��ذه الأفعال، لكن احلقيقة، هي واقع ملمو�ش 
نح��اول م��ن خ��الل الدرام��ا اأن نر�شده��ا، ل فق��ط لعر�شها 
لت�شوي��ه املجتم��ع العراق��ي، واإمن��ا نح��اول من خ��الل هذه 
ال�ش��ور اأن نوك��د للمتلق��ي اأن��ك بحاج��ة ملراجع��ة النف���ش، 

وبحاجة اإىل التثقيف".

اأم��ل  الكويتي��ة  النجم��ة  تعر�ش��ت 
العو�ش��ي ملوق��ف حم��رج خالل 
"غبقة  بربنام��ج  ا�شت�شافته��ا 
�شكوب"، حي��ث ك�شف املذيع 
كذبه��ا مم��ا جعله��ا ترتب��ك 
ب�شدة وحت��اول تربي��ر الأمر 

بعد اإعالن احلقيقة.
عل��ى  العو�ش��ي  اأم��ل  وردت 
�شاع��ة  اأغل��ى  ع��ن  �ش��وؤال 
بقوله��ا:  متتلكه��ا 
اأق�شيها  "ال�شاعة التي 
ابنت��ي"،  م��ع 
طعه��ا  ليقا

املذيع بح�ش��م: "مل اأق�شد هذا ب��ل اأغلى �شاعة يد 
تقتنيها"، لتجيب ه��ي: "األف دينار".. وهنا جاء 
تعليق املذيع: "لي���ش �شحيحًا.. ال�شاعة التي يف 

يدك فوق ال�10.. ملاذا اأنت ل�شِت �رصيحة".
وانفعل��ت الإعالمي��ة واملمثل��ة الكويتي��ة، حيث 
اأجاب��ت: "ال�شيء اأبداً لي���ش يف قيمته.. والإن�شان 
هو ال��ذي ميتلك القيمة ولي�ش نقوده.. ملاذا اأقول 
اأرق��ام؟ اح��رتام النا���ش واج��ب.. عي��ب الإن�شان 
يتباه��ى يف ال��ذي ميلك��ه.. ب��ل يتباه��ى با�شمه 
واإجنازاته وعمله وما قام به من اأجل املجتمع.. 
ولك��ن احلني اأن��ت ت�شاألني عن رق��م اأطرحه اأمام 
امل�شاه��د  اح��رتام  ف��اإن  امل�شاهدي��ن،  مالي��ني 

يدفعني لعدم الت�رصيح".
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