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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

اعداد  :مالذ االويس

داليا مصطفى تكشف عن
مسلسلها المفضل في رمضان

�أ�ش��ادت الفنان��ة دالي��ا م�صطف��ى مب�ست��وى م�سل�س��ل
"�أبوجب��ل" ،بطول��ة م�صطفى �شعبان ،وال��ذي ُيعر�ض
عل��ى ع��دد م��ن الف�ضائي��ات امل�رصي��ة والعربي��ة يف
رم�ضان احلايل.
وقال��ت م�صطف��ي� ،إن �شعب��ان يوا�ص��ل تق��دمي �أعمال
تلفزيوني��ة ناجح��ة ،كان �آخره��ا "�أي��وب" ويوا�ص��ل
التقدم يف "�أبوجب��ل" ،الذي �أعجبت بخطوطه الدرامية
و�شخ�صيات��ه املتع��ددة ،م�ضيفة �أنه��ا مل ت�شاهد �سوى
مقتطفات من امل�سل�سالت الأخرى ،الن�شغالها بت�صوير
دوره��ا يف م�سل�س��ل "قم��ر ه��ادي" ،ال��ذي ت�ص��ل عدد
�ساعات ت�صويره �إىل � 18ساعة يف اليوم الواحد.
ويف �سياق خمتل��ف ،و�صفت الفنان��ة ال�شابة جتربتها
يف م�سل�سل "قمر هادي" بالرثية.

أحمد السقا :مشهد حرق
"ضاحي" آلمني نفسيًا

قال الفن��ان �أحمد ال�سقا� ،إنه �أ�صي��ب مبتاعب نف�سية
يف م�شه��د وفاة "�ضاحي" ،الذي ج�س��د دوره الفنان
حممد ممدوح �ضمن �أحداث م�سل�سل "ولد الغالبة".
و�أ�ض��اف ال�سق��ا� ،أن��ه ت�أثر كث�يراً به��ذا امل�شهد الذي
عك���س انتقام "عي�سى الغامن" م��ن "�ضاحي" ،م�شرياً
�إىل وج��ود م�شه��د �آخر �أمل��ه نف�سي ًا وه��و م�شهد وفاة
الفنانة �صف��اء الطوخي ،بح�سب الأح��داث ،حيث �أنه
جت��رد من حال��ة التمثي��ل وق��دم امل�شه��د وك�أن �أمه
احلقيقية هي املتوفية.
و�أع��رب الفن��ان ع��ن �سعادت��ه ب��ردود الفع��ل الت��ي
تلقاه��ا عن حلقات م�سل�سله اجلديد ،الفت ًا �إىل وجود
مفاج�آت يف احللق��ات املقبلة ،ولكنه حتفظ عن ذكر
�أي تف�صيلة منها.

فشل الصلح بين السبكي
ومالك "صدى البلد"
رامي
عياش

جنح فيل��م املحقق كون��ان  23يف ت�صدر �شب��اك التذاكر
الياب��اين ،ب�إيرادات بلغت  5ماليني دوالر �أمريكي ،ل ُيزيح
بذل��ك الفيل��م الأخري من �سل�سل��ة �آفنج��رز Avengers:
 Endgameع��ن القائم��ة .وبح�س��ب بي��ان �صحف��ي
تلق��ى  24ن�سخة من��ه� ،ش ِهد فيلم املحق��ق كونان اجلديد
Detective Conan: The Fist of Blue Sa i
� phireإقب��الاً كبرياً منذ عر�ضه �أول مرة يف � 12أبريل
(ني�سان) بال�سينما اليابانية .واحتل فيلم املحقق كونان
 ،23املرتبة الأوىل يف اليابان ،يف الأ�سابيع الأوىل من
عر�ضه حتى �صدور فيل��م ،Avengers: Endgame
وانتزاع��ه الت�صني��ف الأول .ليعود فيل��م املحقق ال�صغري
جمدداً يف الأ�سب��وع الرابع �إىل �صدارة الرتتيب ،ويتجاوز
فيل��م مارف��ل ،وفيل�� م Pokémon Detective P i
� kachuأي�ض��اً .وينتظر امل�شاه��دون يف اليابان �أبريل
(ني�س��ان) كل ع��ام حل�ض��ور فيلم جديد م��ن �سل�سلة �أفالم
املحق��ق كونان ،وذلك منذ  ،1997حيث �ش ِهد عر�ض �أول
فيلم من �أفالم �سل�سلة املانغا اليابانية ال�شهرية.

فابريغاس يغار من قصي خولي
ويعلق بالعربية

حت��دث ج��ورج كلوين عن خوف��ه من تعر���ض عائلته
للخط��ر واال�سته��داف م��ن قب��ل تنظي��م داع���ش ،بع��د
ت��ويل زوجت��ه املحامية �أمل علم الدي��ن ،التي طالبت
جمل�س الأمن الدويل مبحاكمة الإرهابيني يف العراق
و�سوري��ا بته��م االغت�ص��اب والعن��ف اجلن�سي.و�أ�شار
كل��وين �إىل تهدي��دات �أمني��ة يواجهه��ا م��ع عائلت��ه،
منذ تويل �أم��ل كلوين الرتافع ع��ن موكلتها الإيزيدية
نادي��ة مراد ،والتي اتهمت مقاتلي داع�ش ب�أ�رسها يف
 2014واغت�صابه��ا .وق��ل كل��وين" :زوجتي �أحالت
الق�ضية الأوىل �ضد داع�ش �إىل املحكمة ،ولدينا الكثري
م��ن الق�ضاي��ا الأمنية لالهتم��ام بها" ،مو�ضح�� ًا �أنه
يريد �أن يعي�ش حياته ب�شكل طبيعي.

جورج كلوني خائف
من داعش

ف�شل��ت م�ساع��ي ال�صل��ح بني املنت��ج �أحم��د ال�سبكي
ومال��ك قن��وات "�ص��دى البل��د" امل�رصي��ة ،حمم��د
�أبوالعينني ،بع��د واقعة اقتح��ام الأول ملوقع القناة
الإخب��اري وتعدي��ه عل��ى ع��دد م��ن العامل�ين فيه،
اعرتا�ض�� ًا عل��ى عر���ض القن��اة للحلق��ة الأوىل م��ن
م�سل�سل��ه "�سوب��ر م�يرو" دون امتالكه��م حلق��وق
العر���ض .وك�شف��ت م�ص��ادر� ،أن الواقع��ة برمته��ا
�أ�صبحت يف يد الق�ضاء ،خا�صة �أن �أبوالعينني و�ضع
�رشط�ين للتنازل عن الدعوى ،وهم��ا عر�ض حلقات
امل�سل�س��ل كامل��ة عل��ى قنواته دون �س��داد �أي حقوق
مادية نظري ذلك ،وتقدمي اعتذار م�صور له عما حدث
م��ن واقعة االعتداء ،حيث قوب��ل ال�رشطان بالرف�ض
من ال�سبكي.

يكشف حقيقة خالفه
مع إليسا

�أط ّل البوب �ستار رامي عيا�ش يف حوار �رصيح وجريء عرب حلقة
خمتلف��ة من الربنامج الرم�ضاين "عاي�شة �شو" ليك�شف ال�ستار عن
�أرائه يف زمالئه وعن �أ�رساره اخلا�صة �أي�ضاً.
ويف �إط��ار حديث��ه ،ك�شف عيا�ش �أ ّنه خارج �رشك��ة روتانا حالياً،
لكنه من املمكن �أن يعود �إليها يف �أي وقت ،نافي ًا �أن يكون قد ندم
على تقدميه فيلم "باباراتزي" على الإطالق.
ع�ّب� عن فخ��ره بالدويت��و مع الديف��ا هيفاء
ويف �سي��اق حديث��ه ،رّ
وهب��ي والنجمة مايا دياب ،م�ش ّدداً على �أنه ال ميكن �أن يندم على
هذه التجارب �أبداً .من جهة �أخرى� ،أكد رامي عيا�ش �أ ّنه يغار على
ال�سيدة فريوز ،م�شرياً �إىل �أنها ملك الكل ال ملك ًا ل�شخ�ص �أو عائلة،
وال��ك ّل من حقّ��ه �أن يغ ّني لها .و�أكّ ��د �أن ال�سوبر �ستار راغب عالمة
ه��و رقم واح��د يف لبن��ان ،بالإ�ضافة �إىل جن��وم كب��ار �أي�ض ًا لهم
�ساحة جماهريية وا�سعة وهو �أمر يفتخر به كثرياً.

بعد حادث

تتح��ّضر الفنان��ة م��ي حريري لإطالق عملها الفني اجلديد� ،إ ْذ تتعاون هذه املرة مع امللحن وال�شاعر �سليم ع�ساف ب�أغنية حتمل عنوان "�أنا وهو" ،متوقع ًة �أن ترتك �أث ًرا مميزًا
رّ
عند امل�ستمع .وانتهت حريري من و�ضع مل�ساتها الأخرية على �أغنيتها اجلديدة مع "�سوين" يف �أمريكا� ،إ ْذ �ست�ؤدي اللهجة الإجنليزية.

"خط ساخن" ...سالف فواخرجي
توجه رسالة لجمهورها

وجه��ت املمثل��ة ال�سورية �س�لاف فواخرجي ،ر�سال��ة �إىل جمهورها،
عقب تعر�ضها حلادث ،خالل ت�صوير م�سل�سلها "خط �ساخن".
ونف��ذت �سالف فواخرجي ،م�شهدا خطريا ،دون اال�ستعانة بـ"دوبلري"
ف���أدي ذل��ك �إىل �إ�صابته��ا بكدم��ات وج��روح .وحر�ص��ت املمثل��ة
ال�سوري��ة عل��ى طم�أن��ة جمهوره��ا ،خالل فيدي��و ع�بر ح�سابها على
موق��ع "�إن�ستغ��رام" ،وجهت فيه ال�شكر ل��كل من �س�أل عنه��ا �أو �أر�سل
له��ا ر�سال��ة م�ؤك��دة �أن حمبته��م �أهم �ش��يء بالن�سبة له��ا ،و�أ�ضافت:
"احلادث كان �صعبا لكنه مر ب�سالم وخري" ،م�شرية �إىل �أنها �ستعود
ال�ستئناف ت�صوير دورها" .ويظهر الفيديو �آثار احلادث على والأرق،
ال��ذي تعر�ض��ت له الفنان��ة ال�سورية بع��د احلادث الأخ�ير ،الذي �أدى
�إىل تعر�ضه��ا لإ�صاب��ة باليد .وتع��ود �سالف فواخرج��ي �إىل الدراما
التليفزيوني��ة امل�رصي��ة بعد غي��اب �سنوات من خ�لال م�سل�سل "خط
�ساخن".

خالد يوسف يقاضي بسمة وهبة وياسمين الخطيب
ق��رر املخرج خالد يو�س��ف رفع دعوى
ق�ضائية على قن��اة "القاهرة والنا�س"
امل�رصي��ة ،والإعالميت�ين امل�رصيتني
ب�سمة وهبة ويا�سمني اخلطيب ،بعد �أن
قال��ت اخلطيب يف الربنامج �إنها تعترب
زواجها من خالد يو�سف لعنة تطارها،
م�ؤكدة �أنها نادمة على هذه الزيجة.
و�أعل��ن يو�سف هذا الق��رار عرب �صفحته
اخلا�ص��ة عل��ى اح��د مواق��ع التوا�ص��ل
الإجتماع��ي ،حي��ث ن��شر �ص��ورة ل��ه
وع ّلق" :لقد كلفت املحامي اخلا�ص بي
برفع ق�ضية علي قناة القاهرة والنا�س
وبرنام��ج �شي��خ احل��ارة ومذيعت��ه
و�ضيفة حلقته اليوم".
و�أ�ض��اف" :ه��ذا الربنامج ال��ذي عا�ش

معظم حلقاته علي اخلو�ض يف �سريتي
والت�شه�ير املتعم��د ب��ي ومل يك��ن لدي
مقدم��ة الربنام��ج غ�ير خال��د يو�س��ف
واخلو���ض يف عر�ض��ه ودف��ع �ضيوف��ه
ال�ستنطاقه��م ت�رصيح��ات م�سيئ��ة يل
وخا�ص��ة �ضيفتها الأخ�يرة التي كالت
يل ك��م هائ��ل م��ن اال�س��اءة والت�شهري
و�رسد �أكاذي��ب يف حماولة للنيل مني
ومن �أ�رستي بزعمه��ا الزواج مني ولن
ينالوا مهما فعلوا من عالقتي بزوجتي
وام بنتي”.
وتاب��ع":وكلفت املحام��ي �أي�ضا برفع
ق�ضاي��ا علي كل من روج عني �أكاذيب
طوال الف�ترة املا�ضية متعمدا الت�شهري
مبا فيها املواق��ع ال�صحفية و�أ�صحاب

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

المحقق كونان يزيح فيلم آفنجرز
من الصدارة في اليابان

قن��وات اليوتي��وب الذي��ن ي�ألف��ون
الأ�ساطري طمع��ا يف الرتند واملزيد من
اال�شرتاكات بكل الأ�ساليب املنحطة".
كم��ا كت��ب" :فع�ش��ق الرتن��د وال�شه��رة
لي�س علي جث��ث الب�رش وال�سعي لتدمري
�سمع��ة العائ�لاتو�س�أخت�ص��م يف هذه
الق�ضاي��ا كل اجله��ات امل�سئول��ة التي
تعم��دت التقاع���س عن �ضب��ط نا�رشي
الفيديوه��ات امللفق��ة واملن�سوب��ة يل
وكل ا�صح��اب الفيديوه��ات املن�شورة
والذي��ن يحللون ويدعون العلم ببواطن
االم��ور ويروج��ون ال�شاعات من وحي
خيالهم� ..س���أرد علي اجلميع بالقانون
الين ل��دي ام��ل ان يك��ون لدين��ا دول��ة
قانون".
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ن��شر الالع��ب الإ�سب��اين �سي�س��ك فابريغا���س زوج احل�سناء
اللبناني��ة دانييال �سمعان �صورة جتمع��ه باملمثل ال�سوري
عب فيها ع��ن �إعجاب زوجته ب��ه ومب�سل�سل
ق�ص��ي خ��ويل ،رّ
"خم�سة ون�ص" الذي ُيعر�ض خالل �شهر رم�ضان.
وعلّ��ق فابريغا�س على ال�صورة باللغ��ة العربية قائالً" :مع
ق�ص��ي خويل املمثل رقم واح��د يف الوطن العربي حلبيبتي
دانيي�لا يف �أجمل م�سل�سل عربي خم�سة ون�ص".كل التوفيق
و�إن �ش��اء اهلل يخل���ص العم��ل ب�رسع��ة حلت��ى مرت��ي ترجع
تعطيني �شوية من اهتمامها املتعود عليه".
فرد ق�صي خويل على فابريغا�س قائالً :ت�رشفت بلقائك �أنا
ّ
من �أكرب امل�شجعني لك و�أمتنى لك التوفيق يف كل ما تفعله.
وكان��ت زوجة فابريغا�س دانييال �سمعان قد ن�رشت �صورة
م��ع ق�صي خويل خالل لقائها ب��ه يف موناكو .وقال ق�صي
�إنه��ا مل تتابع يوم�� ًا م�سل�س ًال عربياً ،لكنه��ا تابعت "خم�سة
ون���ص" لتتع��رف عل��ى عالق��ة غم��ار وبي��ان ،و�أ�ض��اف:
"دانييال متابعة خم�سة ون�ص والتقينا وحبت تقلي انو ما
كانت تاب��ع م�سل�سالت عربي ب�س غمار الغامن خالها تابع
وعالق��ة بيان وغمار مميزة جدا عل��ى قولتها نار و�شاغلة،
�سعدت جدا مبعرفتك دانييال انت ان�سانة مميزة".
ف��ر ّدت دانييال علي��ه بقلوب حمراء ،و�أع��ادت ن�رش ال�صورة
عرب ان�ستغرام وعلّقت" :ت�رشفت بلقائك ق�صي خويل ،موهبة
مميزة وروح �صافية ،فخورة ب�أن نرى مثل �شخ�صيتك على
ال�شا�شة ،حظا موفقا".

األعمال الدرامية الرمضانية في ميزان النقاد وهذه هي المسلسالت األفضل واألسوأ
بغداد  -الجورنال

م��ع اق�تراب �شهر رم�ض��ان م��ن نهايت��ه ت�شكلت ل��دى النقاد
الفنيني ر�ؤي��ة مكتملة جتاه العديد من الأعمال الدرامية التي
خا�ض��ت املناف�س��ة خالل هذا املو�سم وج��اءت �آرا�ؤهم لتقييم
بع�ض الأعمال واختيار الأف�ضل على النحو التايل:
*الناقد ال�صحايف حافظ ال�شمري
�أف�ضل م�سل�سل�" :أجندة" الذي يت�ضمن ر�ؤية �إخراجية ثاقبةوحوارات عميقة ثرية و�أدا ًء متثيلي ًا متقناً.
�أ�س��و�أ م�سل�س��ل" :ب�لاين زم��اين" لت�ضمنه مواق��ف وحواراتارجتالية مل تعتمد على الن�ص.
جن��م م�سل�س�لات رم�ض��ان من دون من��ازع :ف���ؤاد علي عنم�سل�سل "�أجندة.
جنم��ة م�سل�سالت رم�ضان من دون من��ازع :هيا عبدال�سالمعن م�سل�سل "�أجندة".
ر�سال��ة لأح��د �صن��اع امل�سل�س�لات :للكاتب��ة هب��ة م�شاريحم��ادة :ن�ص��ك "دفع��ة القاه��رة" عم��ل جمي��ل ونقل��ة مهمة
مب�شوارك كم�ؤلفة.
*الناق��د ال�صح��ايف ورئي�س مهرجان املمي��زون يف رم�ضان
نايف ال�شمري
�أف�ض��ل م�سل�س��ل" :ال مو�سيقى بالأحم��دي" لأنه ن�ص عميقيتكل��م ع��ن حقب��ات زمني��ة خمتلفة م��ن تاري��خ الكويت قبل
النف��ط وما بع��ده .فالن�ص مكتوب بعناية تام��ة ودقة ور�صد
للأحداث.
�أ�س��و�أ م�سل�س��ل" :دفع��ة القاه��رة" لأن��ه ن���ص م�شت��ت وغريمرتاب��ط و�أحداثه مفككة مم��ا �أ�ضاع احلبك��ة الدرامية للعمل.
ف�ضاع الن�ص و�ضاع املمثلون معه.
جن��م م�سل�س�لات رم�ض��ان م��ن دون من��ازع :حم��د العماينفدوره يف "�أمنيات بعيدة" معقد ومركب.
جنمة م�سل�س�لات رم�ضان من دون من��ازع :فاطمة الطباخعن "ال مو�سيقى بالأحمدي".
ر�سالة لأحد �صناع امل�سل�سالت� :إىل الفنانتني �سعاد عبداهللوحي��اة الفهد نتمن��ى �أن تراجعا نف�سهما فيم��ا بد�أتا تقدمانه
بال�سنوات الأخرية من �أعمال دون امل�ستوى.
*الناقد �أحمد نا�رص
� -أف�ض��ل م�سل�س��ل" :العا�ص��وف يف جزئ��ه الث��اين" لأنه نقل

الواقع ال�سعودي ب�صورة جميلة وحياد .وكل املمثلني ج�سدوا
دوره��م على النحو الأكمل .الن���ص مكتوب بعناية .والت�صوير
جميل ومل ي�شعر احلرج يف التطرق جلميع الق�ضايا.
 �أ�س��و�أ م�سل�سل�" :إفراج م�رشوط" فه��ذا العمل بعد �أن اقرتبنام��ن احللق��ة الـ  20منه ال �أعرف ما اله��دف منه هل هو �أك�شن
�أو دراما �أو فانتازيا.
 جن��م م�سل�سالت رم�ضان من دون من��ازع :نا�رص الق�صبي.ف���أدا�ؤه يف هذا اجل��زء �أف�ضل من��ه يف الأول .ورغم وجود كل
النج��وم عل��ى ال�ساح��ة �إال �أنه متي��ز بينهم بعم��ل كبري وحقق
م�شاهدة كبرية.
 جنمة م�سل�سالت رم�ضان من دون منازع :حمجوب بالن�سبةيل .مل ت�ستط��ع �أي فنانة �أن حتقق هذا اللقب ،رغم متيز بع�ض
الفنان��ات ال�شاب��ات مث��ل هن��ادي الكندري وفاطم��ة ال�صفي
وغريهن ورغم �أن هيفاء عادل تخو�ض جتربة البطولة الأوىل
يف "الديرفة" بدور كبري جداً.
 -ر�سالة لأحد �صناع امل�سل�سالت :للفنانني والفنانات الكبار

مث��ل �سعد الفرج وحي��اة الفهد و�سعاد عب��د اهلل وهدى ح�سني
�أمتن��ى منه��م الرتيث الع��ام املقبل وال يقدم��وا �أي عمل طوال
الع��ام لدرا�سة �أو�ضاعه��م كنجوم كب��ار و�أن يكتفي كل منهم
بعمل واحد على مدار العام.
ال�صحايف يا�رس �صديق
 �أف�ضل م�سل�سل�" :أجندة" وال�سبب �أنه معا�رص ،م�شوق� ،رسيعالأحداث ،غري خا�ضع للمبالغة الدرامية املعهودة �أو املطّ .
 �أ�س��و�أ م�سل�سل "�أمنيات بعي��دة" وال�سبب �أنه فكرة م�ستهلكة،وفيه �أداء م�صطنع ،ومطّ ومبالغة يف الأحداث.
 جن��م م�سل�سالت رم�ضان من دون منازع� :سليمان اليا�سنييف "�أجندة".
 جنم��ة م�سل�سالت رم�ض��ان من دون منازع ليلى عبداهلل يف"�أجندة".
 ر�سالة لأحد �صناع امل�سل�سالت �إىل الفنانة هيا عبد ال�سالملق��د كنت خمتلفة ورائعة على م�ست��وى التمثيل والإخراج هذا
العام.

ً

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 .

