
داليا مصطفى تكشف عن 
مسلسلها المفضل في رمضان

جورج كلوني خائف 
من داعش

فشل الصلح بين السبكي 
ومالك "صدى البلد"

أحمد السقا: مشهد حرق 
"ضاحي" آلمني نفسيًا

اأ�س��ادت الفنان��ة دالي��ا م�سطف��ى مب�ست��وى م�سل�س��ل 
"اأبوجب��ل"، بطول��ة م�سطفى �سعبان، وال��ذي ُيعر�ض 
عل��ى ع��دد م��ن الف�سائي��ات امل�رصي��ة والعربي��ة يف 

رم�سان احلايل.
وقال��ت م�سطف��ي، اإن �سعب��ان يوا�س��ل تق��دمي اأعمال 
تلفزيوني��ة ناجح��ة، كان اآخره��ا "اأي��وب" ويوا�س��ل 
التقدم يف "اأبوجب��ل"، الذي اأعجبت بخطوطه الدرامية 
و�سخ�سيات��ه املتع��ددة، م�سيفة اأنه��ا مل ت�ساهد �سوى 
مقتطفات من امل�سل�سالت االأخرى، الن�سغالها بت�سوير 
دوره��ا يف م�سل�س��ل "قم��ر ه��ادي"، ال��ذي ت�س��ل عدد 

�ساعات ت�سويره اإىل 18 �ساعة يف اليوم الواحد.
ويف �سياق خمتل��ف، و�سفت الفنان��ة ال�سابة جتربتها 

يف م�سل�سل "قمر هادي" بالرثية.

حت��دث ج��ورج كلوين عن خوف��ه من تعر���ض عائلته 
للخط��ر واال�سته��داف م��ن قب��ل تنظي��م داع���ض، بع��د 
ت��ويل زوجت��ه املحامية اأمل علم الدي��ن، التي طالبت 
جمل�ض االأمن الدويل مبحاكمة االإرهابيني يف العراق 
و�سوري��ا بته��م االغت�س��اب والعن��ف اجلن�سي.واأ�سار 
كل��وين اإىل تهدي��دات اأمني��ة يواجهه��ا م��ع عائلت��ه، 
منذ تويل اأم��ل كلوين الرتافع ع��ن موكلتها االإيزيدية 
نادي��ة مراد، والتي اتهمت مقاتلي داع�ض باأ�رصها يف 
2014 واغت�سابه��ا.  وق��ل كل��وين: "زوجتي اأحالت 
الق�سية االأوىل �سد داع�ض اإىل املحكمة، ولدينا الكثري 
م��ن الق�ساي��ا االأمنية لالهتم��ام بها"، مو�سح��ًا اأنه 

يريد اأن يعي�ض حياته ب�سكل طبيعي.

ف�سل��ت م�ساع��ي ال�سل��ح بني املنت��ج اأحم��د ال�سبكي 
البل��د" امل�رصي��ة، حمم��د  "�س��دى  ومال��ك قن��وات 
اأبوالعينني، بع��د واقعة اقتح��ام االأول ملوقع القناة 
االإخب��اري وتعدي��ه عل��ى ع��دد م��ن العامل��ني فيه، 
اعرتا�س��ًا عل��ى عر���ض القن��اة للحلق��ة االأوىل م��ن 
حلق��وق  امتالكه��م  دون  م��ريو"  "�سوب��ر  م�سل�سل��ه 
برمته��ا  الواقع��ة  اأن  م�س��ادر،  وك�سف��ت  العر���ض. 
اأ�سبحت يف يد الق�ساء، خا�سة اأن اأبوالعينني و�سع 
�رصط��ني للتنازل عن الدعوى، وهم��ا عر�ض حلقات 
امل�سل�س��ل كامل��ة عل��ى قنواته دون �س��داد اأي حقوق 
مادية نظري ذلك، وتقدمي اعتذار م�سور له عما حدث 
م��ن واقعة االعتداء، حيث قوب��ل ال�رصطان بالرف�ض 

من ال�سبكي.

تتح���رصرّ الفنان��ة م��ي حريري الإطالق عملها الفني اجلديد، اإْذ تتعاون هذه املرة مع امللحن وال�ساعر �سليم ع�ساف باأغنية حتمل عنوان "اأنا وهو"، متوقعًة اأن ترتك اأثًرا مميًزا 
عند امل�ستمع. وانتهت حريري من و�سع مل�ساتها االأخرية على اأغنيتها اجلديدة مع "�سوين" يف اأمريكا، اإْذ �ستوؤدي اللهجة االإجنليزية.

قال الفن��ان اأحمد ال�سقا، اإنه اأ�سي��ب مبتاعب نف�سية 
يف م�سه��د وفاة "�ساحي"، الذي ج�س��د دوره الفنان 

حممد ممدوح �سمن اأحداث م�سل�سل "ولد الغالبة".
واأ�س��اف ال�سق��ا، اأن��ه تاأثر كث��رياً به��ذا امل�سهد الذي 
عك���ض انتقام "عي�سى الغامن" م��ن "�ساحي"، م�سرياً 
اإىل وج��ود م�سه��د اآخر اأمل��ه نف�سيًا وه��و م�سهد وفاة 
الفنانة �سف��اء الطوخي، بح�سب االأح��داث، حيث اأنه 
جت��رد من حال��ة التمثي��ل وق��دم امل�سه��د وكاأن اأمه 

احلقيقية هي املتوفية.
واأع��رب الفن��ان ع��ن �سعادت��ه ب��ردود الفع��ل الت��ي 
تلقاه��ا عن حلقات م�سل�سله اجلديد، الفتًا اإىل وجود 
مفاجاآت يف احللق��ات املقبلة، ولكنه حتفظ عن ذكر 

اأي تف�سيلة منها.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة 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 ... 

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

المحقق كونان يزيح فيلم آفنجرز 
من الصدارة في اليابان

فابريغاس يغار من قصي خولي 
ويعلق بالعربية

خالد يوسف يقاضي بسمة وهبة وياسمين الخطيب

يكشف حقيقة خالفه 
مع إليسا

وجه��ت املمثل��ة ال�سورية �س��الف فواخرجي، ر�سال��ة اإىل جمهورها، 
عقب تعر�سها حلادث، خالل ت�سوير م�سل�سلها "خط �ساخن".

ونف��ذت �سالف فواخرجي، م�سهدا خطريا، دون اال�ستعانة ب�"دوبلري" 
اإ�سابته��ا بكدم��ات وج��روح. وحر�س��ت املمثل��ة  اإىل  ف��اأدي ذل��ك 
ال�سوري��ة عل��ى طماأن��ة جمهوره��ا، خالل فيدي��و ع��رب ح�سابها على 
موق��ع "اإن�ستغ��رام"، وجهت فيه ال�سكر ل��كل من �ساأل عنه��ا اأو اأر�سل 
له��ا ر�سال��ة موؤك��دة اأن حمبته��م اأهم �س��يء بالن�سبة له��ا، واأ�سافت: 
"احلادث كان �سعبا لكنه مر ب�سالم وخري"، م�سرية اإىل اأنها �ستعود 
ال�ستئناف ت�سوير دورها". ويظهر الفيديو اآثار احلادث على واالأرق، 
ال��ذي تعر�س��ت له الفنان��ة ال�سورية بع��د احلادث االأخ��ري، الذي اأدى 
اإىل تعر�سه��ا الإ�ساب��ة باليد. وتع��ود �سالف فواخرج��ي اإىل الدراما 
التليفزيوني��ة امل�رصي��ة بعد غي��اب �سنوات من خ��الل م�سل�سل "خط 

�ساخن".

اأطلرّ البوب �ستار رامي عيا�ض يف حوار �رصيح وجريء عرب حلقة 
خمتلف��ة من الربنامج الرم�ساين "عاي�سة �سو" ليك�سف ال�ستار عن 

اأرائه يف زمالئه وعن اأ�رصاره اخلا�سة اأي�سًا.
ه خارج �رصك��ة روتانا حاليًا،  ويف اإط��ار حديث��ه، ك�سف عيا�ض اأنرّ
لكنه من املمكن اأن يعود اإليها يف اأي وقت، نافيًا اأن يكون قد ندم 

على تقدميه فيلم "باباراتزي" على االإطالق.
ويف �سي��اق حديث��ه، ع��ربرّ عن فخ��ره بالدويت��و مع الديف��ا هيفاء 
وهب��ي والنجمة مايا دياب، م�سدرّداً على اأنه ال ميكن اأن يندم على 
ه يغار على  هذه التجارب اأبداً. من جهة اأخرى، اأكد رامي عيا�ض اأنرّ
ال�سيدة فريوز، م�سرياً اإىل اأنها ملك الكل ال ملكًا ل�سخ�ض اأو عائلة، 
��د اأن ال�سوبر �ستار راغب عالمة  ��ه اأن يغنرّي لها. واأكرّ وال��كلرّ من حقرّ
ه��و رقم واح��د يف لبن��ان، باالإ�سافة اإىل جن��وم كب��ار اأي�سًا لهم 

�ساحة جماهريية وا�سعة وهو اأمر يفتخر به كثرياً.

جنح فيل��م املحقق كون��ان 23 يف ت�سدر �سب��اك التذاكر 
الياب��اين، باإيرادات بلغت 5 ماليني دوالر اأمريكي، لُيزيح 
 Avengers: بذل��ك الفيل��م االأخري من �سل�سل��ة اآفنج��رز
�سحف��ي  بي��ان  وبح�س��ب  القائم��ة.  ع��ن   Endgame
تلق��ى 24 ن�سخة من��ه، �سِهد فيلم املحق��ق كونان اجلديد 
Detective Conan: The Fist of Blue Sa i
phire اإقب��ااًل كبرياً منذ عر�سه اأول مرة يف 12 اأبريل 
)ني�سان( بال�سينما اليابانية. واحتل فيلم املحقق كونان 
23، املرتبة االأوىل يف اليابان، يف االأ�سابيع االأوىل من 
 ،Avengers: Endgame عر�سه حتى �سدور فيل��م
وانتزاع��ه الت�سني��ف االأول. ليعود فيل��م املحقق ال�سغري 
جمدداً يف االأ�سب��وع الرابع اإىل �سدارة الرتتيب، ويتجاوز 
Pokémon Detective P i  فيل��م مارف��ل، وفيل��م
kachu اأي�س��ًا. وينتظر امل�ساه��دون يف اليابان اأبريل 
)ني�س��ان( كل ع��ام حل�س��ور فيلم جديد م��ن �سل�سلة اأفالم 
املحق��ق كونان، وذلك منذ 1997، حيث �سِهد عر�ض اأول 

فيلم من اأفالم �سل�سلة املانغا اليابانية ال�سهرية.

ن���رص الالع��ب االإ�سب��اين �سي�س��ك فابريغا���ض زوج احل�سناء 
اللبناني��ة دانييال �سمعان �سورة جتمع��ه باملمثل ال�سوري 
ق�س��ي خ��ويل، عربرّ فيها ع��ن اإعجاب زوجته ب��ه ومب�سل�سل 

"خم�سة ون�ض" الذي ُيعر�ض خالل �سهر رم�سان.
وعلرّ��ق فابريغا�ض على ال�سورة باللغ��ة العربية قائاًل: "مع 
ق�س��ي خويل املمثل رقم واح��د يف الوطن العربي حلبيبتي 
دانيي��ال يف اأجمل م�سل�سل عربي خم�سة ون�ض."كل التوفيق 
واإن �س��اء اهلل يخل���ض العم��ل ب�رصع��ة حلت��ى مرت��ي ترجع 

تعطيني �سوية من اهتمامها املتعود عليه".
فررّد ق�سي خويل على فابريغا�ض قائاًل: ت�رصفت بلقائك اأنا 
من اأكرب امل�سجعني لك واأمتنى لك التوفيق يف كل ما تفعله. 
وكان��ت زوجة فابريغا�ض دانييال �سمعان قد ن�رصت �سورة 
م��ع ق�سي خويل خالل لقائها ب��ه يف موناكو. وقال ق�سي 
اإنه��ا مل تتابع يوم��ًا م�سل�ساًل عربيًا، لكنه��ا تابعت "خم�سة 
ون���ض" لتتع��رف عل��ى عالق��ة غم��ار وبي��ان، واأ�س��اف: 
"دانييال متابعة خم�سة ون�ض والتقينا وحبت تقلي انو ما 
كانت تاب��ع م�سل�سالت عربي ب�ض غمار الغامن خالها تابع 
وعالق��ة بيان وغمار مميزة جدا عل��ى قولتها نار و�ساغلة، 

�سعدت جدا مبعرفتك دانييال انت ان�سانة مميزة".
ت دانييال علي��ه بقلوب حمراء، واأع��ادت ن�رص ال�سورة  ف��ردرّ
عرب ان�ستغرام وعلرّقت: "ت�رصفت بلقائك ق�سي خويل، موهبة 
مميزة وروح �سافية، فخورة باأن نرى مثل �سخ�سيتك على 

ال�سا�سة، حظا موفقا".

م��ع اق��رتاب �سهر رم�س��ان م��ن نهايت��ه ت�سكلت ل��دى النقاد 
الفنيني روؤي��ة مكتملة جتاه العديد من االأعمال الدرامية التي 
خا�س��ت املناف�س��ة خالل هذا املو�سم وج��اءت اآراوؤهم لتقييم 

بع�ض االأعمال واختيار االأف�سل على النحو التايل:
*الناقد ال�سحايف حافظ ال�سمري

iاأف�سل م�سل�سل: "اأجندة" الذي يت�سمن روؤية اإخراجية ثاقبة 
وحوارات عميقة ثرية واأداًء متثيليًا متقنًا.

iاأ�س��واأ م�سل�س��ل: "ب��الين زم��اين" لت�سمنه مواق��ف وحوارات 
ارجتالية مل تعتمد على الن�ض.

iجن��م م�سل�س��الت رم�س��ان من دون من��ازع: ف��وؤاد علي عن 
م�سل�سل "اأجندة.

iجنم��ة م�سل�سالت رم�سان من دون من��ازع: هيا عبدال�سالم 
عن م�سل�سل "اأجندة".

iر�سال��ة الأح��د �سن��اع امل�سل�س��الت: للكاتب��ة هب��ة م�ساري 
حم��ادة: ن�س��ك "دفع��ة القاه��رة" عم��ل جمي��ل ونقل��ة مهمة 

مب�سوارك كموؤلفة.
*الناق��د ال�سح��ايف ورئي�ض مهرجان املمي��زون يف رم�سان 

نايف ال�سمري
iاأف�س��ل م�سل�س��ل: "ال مو�سيقى باالأحم��دي" الأنه ن�ض عميق 
يتكل��م ع��ن حقب��ات زمني��ة خمتلفة م��ن تاري��خ الكويت قبل 
النف��ط وما بع��ده. فالن�ض مكتوب بعناية تام��ة ودقة ور�سد 

لالأحداث.
iاأ�س��واأ م�سل�س��ل: "دفع��ة القاه��رة" الأن��ه ن���ض م�ست��ت وغري 
مرتاب��ط واأحداثه مفككة مم��ا اأ�ساع احلبك��ة الدرامية للعمل. 

ف�ساع الن�ض و�ساع املمثلون معه.
iجن��م م�سل�س��الت رم�س��ان م��ن دون من��ازع: حم��د العماين 

فدوره يف "اأمنيات بعيدة" معقد ومركب.
iجنمة م�سل�س��الت رم�سان من دون من��ازع: فاطمة الطباخ 

عن "ال مو�سيقى باالأحمدي".
iر�سالة الأحد �سناع امل�سل�سالت: اإىل الفنانتني �سعاد عبداهلل 
وحي��اة الفهد نتمن��ى اأن تراجعا نف�سهما فيم��ا بداأتا تقدمانه 

بال�سنوات االأخرية من اأعمال دون امل�ستوى.
*الناقد اأحمد نا�رص

i اأف�س��ل م�سل�س��ل: "العا�س��وف يف جزئ��ه الث��اين" الأنه نقل 

الواقع ال�سعودي ب�سورة جميلة وحياد. وكل املمثلني ج�سدوا 
دوره��م على النحو االأكمل. الن���ض مكتوب بعناية. والت�سوير 

جميل ومل ي�سعر احلرج يف التطرق جلميع الق�سايا.
i اأ�س��واأ م�سل�سل: "اإفراج م�رصوط" فه��ذا العمل بعد اأن اقرتبنا 
م��ن احللق��ة ال� 20 منه ال اأعرف ما اله��دف منه هل هو اأك�سن 

اأو دراما اأو فانتازيا.
i جن��م م�سل�سالت رم�سان من دون من��ازع: نا�رص الق�سبي. 
ف��اأداوؤه يف هذا اجل��زء اأف�سل من��ه يف االأول. ورغم وجود كل 
النج��وم عل��ى ال�ساح��ة اإال اأنه متي��ز بينهم بعم��ل كبري وحقق 

م�ساهدة كبرية.
i جنمة م�سل�سالت رم�سان من دون منازع: حمجوب بالن�سبة 
يل. مل ت�ستط��ع اأي فنانة اأن حتقق هذا اللقب، رغم متيز بع�ض 
الفنان��ات ال�ساب��ات مث��ل هن��ادي الكندري وفاطم��ة ال�سفي 
وغريهن ورغم اأن هيفاء عادل تخو�ض جتربة البطولة االأوىل 

يف "الديرفة" بدور كبري جداً.
i ر�سالة الأحد �سناع امل�سل�سالت: للفنانني والفنانات الكبار 

مث��ل �سعد الفرج وحي��اة الفهد و�سعاد عب��د اهلل وهدى ح�سني 
اأمتن��ى منه��م الرتيث الع��ام املقبل وال يقدم��وا اأي عمل طوال 
الع��ام لدرا�سة اأو�ساعه��م كنجوم كب��ار واأن يكتفي كل منهم 

بعمل واحد على مدار العام.
ال�سحايف يا�رص �سديق

i اأف�سل م�سل�سل: "اأجندة" وال�سبب اأنه معا�رص، م�سوق، �رصيع 
. االأحداث، غري خا�سع للمبالغة الدرامية املعهودة اأو املطرّ

i اأ�س��واأ م�سل�سل "اأمنيات بعي��دة" وال�سبب اأنه فكرة م�ستهلكة، 
وفيه اأداء م�سطنع، ومطرّ ومبالغة يف االأحداث.

i جن��م م�سل�سالت رم�سان من دون منازع: �سليمان اليا�سني 
يف "اأجندة".

i جنم��ة م�سل�سالت رم�س��ان من دون منازع ليلى عبداهلل يف 
"اأجندة".

i ر�سالة الأحد �سناع امل�سل�سالت اإىل الفنانة هيا عبد ال�سالم 
لق��د كنت خمتلفة ورائعة على م�ست��وى التمثيل واالإخراج هذا 

العام.

ق��رر املخرج خالد يو�س��ف رفع دعوى 
ق�سائية على قن��اة "القاهرة والنا�ض" 
امل�رصي��ة، واالإعالميت��ني امل�رصيتني 
ب�سمة وهبة ويا�سمني اخلطيب، بعد اأن 
قال��ت اخلطيب يف الربنامج اإنها تعترب 
زواجها من خالد يو�سف لعنة تطارها، 

موؤكدة اأنها نادمة على هذه الزيجة.
واأعل��ن يو�سف هذا الق��رار عرب �سفحته 
اخلا�س��ة عل��ى اح��د مواق��ع التوا�س��ل 
ل��ه  االإجتماع��ي، حي��ث ن���رص �س��ورة 
وعلرّق: "لقد كلفت املحامي اخلا�ض بي 
برفع ق�سية علي قناة القاهرة والنا�ض 
ومذيعت��ه  احل��ارة  �سي��خ  وبرنام��ج 

و�سيفة حلقته اليوم".
واأ�س��اف: "ه��ذا الربنامج ال��ذي عا�ض 

معظم حلقاته علي اخلو�ض يف �سريتي 
والت�سه��ري املتعم��د ب��ي ومل يك��ن لدي 
مقدم��ة الربنام��ج غ��ري خال��د يو�س��ف 
واخلو���ض يف عر�س��ه ودف��ع �سيوف��ه 
ال�ستنطاقه��م ت�رصيح��ات م�سيئ��ة يل 
وخا�س��ة �سيفتها االأخ��رية التي كالت 
يل ك��م هائ��ل م��ن اال�س��اءة والت�سهري 
و�رصد اأكاذي��ب يف حماولة للنيل مني 
ومن اأ�رصتي بزعمه��ا الزواج مني ولن 
ينالوا مهما فعلوا من عالقتي بزوجتي 

وام بنتي”.
وتاب��ع:  "وكلفت املحام��ي اأي�سا برفع 
ق�ساي��ا علي كل من روج عني اأكاذيب 
طوال الف��رتة املا�سية متعمدا الت�سهري 
مبا فيها املواق��ع ال�سحفية واأ�سحاب 

ياألف��ون  الذي��ن  اليوتي��وب  قن��وات 
االأ�ساطري طمع��ا يف الرتند واملزيد من 

اال�سرتاكات بكل االأ�ساليب املنحطة".
كم��ا كت��ب: " فع�س��ق الرتن��د وال�سه��رة 
لي�ض علي جث��ث الب�رص وال�سعي لتدمري 
�سمع��ة العائ��الت  و�ساأخت�س��م يف هذه 
الق�ساي��ا كل اجله��ات امل�سئول��ة التي 
تعم��دت التقاع���ض عن �سب��ط نا�رصي 
يل  واملن�سوب��ة  امللفق��ة  الفيديوه��ات 
وكل ا�سح��اب الفيديوه��ات املن�سورة 
والذي��ن يحللون ويدعون العلم ببواطن 
االم��ور ويروج��ون ال�ساعات من وحي 
خيالهم.. �س��اأرد علي اجلميع بالقانون 
الين ل��دي ام��ل ان يك��ون لدين��ا دول��ة 

قانون".

األعمال الدرامية الرمضانية في ميزان النقاد وهذه هي المسلسالت األفضل واألسوأ بعد حادث رامي 
عياش

االن , وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية , ولخدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) الجورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمج��رد كتابة كلم��ة الجورنال يف خانة البحث يف أي من أس��واق التطبيقات ميكن إيجاد التطبيق 
الخ��اص بن��ا، وأيضاً الدخ��ول إىل أي صفحة وق��راءة تعليقات الق��راء حول خ��رٍب أو برنامٍج معني 
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 Facebook بكتابة كلمة الجورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان االنتشار 
احجز اعالنك االن

االعالن يف جم���������يع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن يف املوقع ق������سم PDF  بصورة دامئة

يعرض  االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

009647827824131

009647827824135

بغداد - الجورنال


