journaliraq.com
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

أشهر طباخ تركي يعرض
الزواج على فنانة عربية

"خمسة ونص" قفزة نوعية
ونادين تكسب الرهان

ُقصي خولي لن يجدد
تعاقده مع شركة الصباح

مي حريري تغني باإلنكليزية:
"ال يهمني االنتقاد!"
رد مفاجئ

اعداد  :مالذ االويس

حلظ��ات حمرج��ة ،ورمب��ا لطيف��ة ،عا�ش��تها الفنان��ة
اجلزائرية منال حديل ،يف مطعم «املدينة» ب�إ�سطنبول،
بعد �أن عر�ض عليها ال�ش��يف الرتكي ال�ش��هري بوراك �أن
تتزوج منه .يف اللحظة الأوىل �ش��عرت بال�صدمة ،ومن
ث��م �ض��حكت بينم��ا كان يك��رر عليه��ا نف���س العر�ض،
و�س���ألها �أي�ض ًا عن عمرها فقالت  ،25لريد عليها فوراً
بالقول و�أنا �أي�ض ًا عمري .25
وم��ن خ�لال الفيديو ال��ذي ن�رشته حديل ،ال يب��دو �أنها
�أخ��ذت الأمر ب�ش��كل جدي ،بينما مل ُيع��رف ما �إن كان
ب��ورك �ص��ادق ًا يف عر�ض��ه �أم ال .ومنال ح��ديل فنانة
جزائري��ة �ش��ابة ،ح َقّقت �ش��هرة وجناح ًا ،خا�ص��ة بعد
م�شاركتها يف برنامج �أراب �أيدول.
ال ي��زال م�سل�س��ل "خم�س��ة ون���ص" يحق��ق جناح�� ًا
كب�يراً يف لبن��ان والوطن العربي ،منذ بداية عر�ض��ه
يف املو�س��م الرم�ض��اين احل��ايل ،ويت�ص��در قائم��ة
امل�سل�سالت العربية.
وقال��ت املذيعة النا املدور بنا ًء على اح�ص��اءات� ،إن
"خم�س��ة ون�ص" حقق قفزة م�ض��اعفة عن الأ�سبوع
املا�ض��ي بالتفاع��ل على ال�سو�ش��يال ميديا وو�ص��ل
�إىل  600ملي��ون .ه��ذا امل�سل�س��ل الأك�ثر م�ش��اهدة
يف � ّأول �أ�س��بوع من رم�ض��ان (فيديو) وو�ص��فت النا
نادين جنيم بالظاهرة بعدما ت�ص�� ّدر ا�س��مها قائمة
املمث�لات العربي��ات وو�ص��لت ن�س��بة التفاع��ل �إىل
 50مليوناً ،بينما ق�صي حقق  32مليون ًا ومعت�صم
النهار �أقل منه بـ  12مليون ًا �أي ( 20مليوناً).

وثائقي

لحال شيحة بعد السخرية
من "زلزال"

يب��دو �أن الفنانة حال �ش��يحة قررت الرد على االنتقادات القا�س��ية
التي وجهت لها ،ب�س��بب متثيلها يف م�سل�سل "زلزال" الذي يعر�ض
حالي ًا على ال�شا�شة يف رم�ضان  .2019حال �شيحة ن�رشت �صورة
له��ا وه��ي مت�ألق��ة مبكي��اج ناعم ي�برز مالحمه��ا ،وعلق��ت على
ال�ص��ورة قائلة" :دعه��م يتحدثون بينما �أنت تعم��ل...ال تبايل مبا
يقول��ون مل يج��دوا يف الذهب عي��ب فقالوا بريقه يتع��ب العيون".
تفاع��ل حمبو حال �ش��يحة مع كلماتها ور�س��التها ل��كل منتقديها،
لين�ص��حوها بتجاه��ل التعليق��ات ال�س��لبية التي تكتب له��ا� ،أو �أن
عليها �أن حتذف خا�ص��ية التعليقات حتى ال ت�ش��عر بال�ض��يق من
الكلمات القا�سية التي رمبا يكتبها البع�ض على ح�سابها.
قا���س من قب��ل البع�ض مع
وكان��ت حال �ش��يحة تعر�ض��ت لهجوم ِ
عر�ض م�سل�سل "زلزال" ،ب�سبب �أدائها التمثيلي الذي وجده البع�ض
غري متقن و�أنها يف حاجة ملزيد من التدريب.

ت�ؤدي املمثلة الربيطانية "فويب فوك�س" دور البطولة يف فيلم الرعب الربيطاين الأكرث جناحا “ال�سيدة ذات الرداء الأ�سود” ،الذي يعر�ض اجلزء الثاين منه حاليا يف قاعات
ال�سينما العاملية ،وقد �أخرجه توم هاربر .الفيلم ي�أخذ امل�شاهد يف رحلة مرعبة ،ت�ضطر فيها جمموعة من الأطفال اليتامى �إىل االنتقال للعي�ش يف �أحد املنازل امل�سكونة

من كواليس تصوير
"صراع العروش"

بع��د �أ�س��بوع من انته��اء ملحمة ��صراع العرو�ش"� ،أ�ص��درت ال�رشكة
املنتج��ة " "HBOمقطع فيديو لفيلم وثائقي بعنوان "The Last
 ،"Watchوالذي يت�ض��من م�شاهد وكوالي�س تعر�ض للمرة الأوىل
لأبطال �سل�س��لة رواي��ات "الدم والنار" يف مو�س��مها الأخري .ومبجرد
�إ�ص��دار الفيديو ،تداول رواد مواقع التوا�ص��ل االجتماعي من ع�ش��اق
ال�سل�س��لة ،الوثائقي الذي ير�ص��د الأ�رسار واجلهود التي �س��اعدت يف
ت�ش��كيل عوامل وي�س�ترو�س اخليالية على ال�شا�ش��ة ،انطالق ًا من �إعداد
الأ�سلحة والدروع و�صو ًال لتج�سيد بع�ض امل�شاهد املتعبة يف ظروف
جوي��ة قا�س��ية ،وحلظات معرف��ة الأبطال مب�ص�ير �شخ�ص��ياتهم يف
احللق��ات الأخ�يرة وردود �أفعاله��م مع مالمح الده�ش��ة واحلزن التي
اعتل��ت وجوهه��م .ويركز الوثائق��ي الذي تخرج��ه الربيطانية جيني
فينل��ي ،عل��ى تقدمي نظ��رة خمتلفة ت�س��لط ال�ض��وء على فري��ق العمل
الهائل الذي يقف خلف �إنتاج هذه ال�سل�سلة التلفزيونية .

تايلور سويفت :سالمة جمهوري أولوية
ت�شعر تايلور �س��ويفت ب�أنها �أقل توتراً وقلق ًا
مع اقرتابها من �س��ن الثالث�ين ،لكنها تقول
�إن م�سائل الأمن يف حفالتها ت�شغل حيزاً من
اهتمامها ،م�شرية �إىل �أن ل�سالمة جمهورها
الأولوية لديها.
وقال��ت �س��ويفت لوكال��ة الأنب��اء الأملانية
يف برلني ،عندما �س��ئلت ع��ن جتاربها يف
املالحقة والتهديد بالإرهاب يف احلفالت
املو�س��يقية�" :أعتقد �أن��ه مع اخلوف تكون
هناك م�شاعر متقلبة".
و�أ�ضافت �سويفت "خويف ي�شتعل عندما
تكون هناك حوادث حتدث طوال الوقت
كما تعلمون ،عندما يحاول �شخ�ص ما
اقتحام �أحد منازيل �أو �أن يكون هناك
عمل عنيف يحدث يف العامل".

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

ن�رش �سامر الربقاوي ،خمرج م�سل�سل "الهيبة – احل�صاد"،
�صورة من الكوالي�س جمعت بني املمثلة �سريين عبد النور
واملمثل��ة روزينا الذقاين ،على تويرت ،وقد �أثارت �ض��جة
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ويف التفا�ص��يل ،تظهر يف ال�ص��ورة نور رحمة اىل جانب
من��ى الت��ي ترت��دي ث��وب الزف��اف ،ويب��دو الف��رح عل��ى
وجهيهما.
وكتب الربقاوي تعليق ًا على تغريدته هذه" :مربوك �س��لف ًا
للعرو�س" .وقد انهالت التعليقات املباركة ل�شاهني (عبده
�ش��اهني) ومنى على زواجهما .بينما انتقد البع�ض االخر
ت�رصف املخ��رج معتربين �أنه يخرب الأحداث املقبلة قبل
حدوثها وبذلك يحرق الأحداث ويختفي حما�س امل�شاهد.
وجت��در اال�ش��ارة اىل ان��ه م��ن املتوقّ��ع ح�ص��ول الزفاف
يف حلق��ة ال 23م��ن امل�سل�س��ل ،بح�س��ب ما ن�رشه �س��امر
الربقاوي .ولكن هل �س��تبقى ن��ور رحمة يف الهيبة؟ وهل
تتطور عالقتها بجبل �شيخ اجلبل؟
ويذك��ر �أن امل�ش��اهد متعاط��ف ب�ش��كل كب�ير م��ع من��ى
و�ش��اهني كما ه��و احلال مع جب��ل ونور ،خ�صو�ص��ا بعد
الأداء التمثيلي الرائع الذي �أ ّداه املمثلني يف م�شهد اللقاء
الأول بع��د ع��ودة �ش��اهني �إىل الهيب��ة .واجلدي��ر ذكره �أن
�ش��اهني ومن��ى ينتظرون اهله��م للموافقة عل��ى زواجهم
املنتظر منذ �سنوات ،لتحقيق حلمهم.

إيليا سليمان يفسر مغزى
الكوميديا الصامتة في فيلمه

مل يح��ضر النجم ق�ص��ي خويل ال�س��حور ال��ذي �أقامه
املنتج �صادق ال�صباح لتواجده يف الواليات املتحدة
بعد �أن ق�ض��ى وقت ًا طوي ًال يف ت�صوير م�سل�سل "خم�سة
ون���ص" .و�أ�ش��ارت املعلومات اىل �أن خ��ويل مل يج ّدد
تعاق��ده مع �رشكة ال�ص�� ّباح رغم النج��اح الذي حظي
به يف م�سل�سل "خم�سة ون�ص" ،و�أفادت �أن خويل لديه
بع�ض االنتقادات اخلا�ص��ة التي �سيوفّرها حالي ًا عن
بع�ض الأمور التي جرت معه خالل فرتة الت�صوير.
التوج��ه �إىل دم�ش��ق �إن كان
ويفكّ��ر خ��ويل جدي�� ًا يف ّ
هن��اك عم��ل ي�س��تطيع امل�ش��اركة فيه دراما املو�س��م
املقبل ،ليعود �إىل �أح�ض��ان الدراما ال�س��ورية املحلية
التي طلّقها منذ �سنوات.
تتح�ضرّ الفنانة مي حريري لإطالق عملها
الفن��ي اجلدي��د� ،إذ تتع��اون ه��ذه املرة مع
امللح��ن وال�ش��اعر �س��ليم ع�س��اف ب�أغني��ة
حتم��ل عنوان "�أنا وه��و" ،متوقع ًة �أن ترتك
أثرا ممي ًزا عند امل�ستمع.
� ً
وانته��ت حري��ري م��ن و�ض��ع مل�س��اتها
الأخرية على �أغنيتها اجلديدة مع "�س��وين"
يف �أمريكا� ،إذ �س��ت�ؤدي اللهج��ة الإنكليزية،
م�ؤك��د ًة �أنه��ا خ�ض��عت ل��دورات مك ّثف��ة
لإتقانه��ا .ولفت��ت �إىل �أن احلي��اة مدر�س��ة
نخترب خاللها الكثري من التجارب.

صورة من كواليس الهيبة تكشف
"الزواج المنتظر"!

و�أثارت الهجمات الإرهابية على احلرا�س يف
باري�س ومان�ش�س�تر ،خماوف من �أن الأحداث
املو�س��يقية احلي��ة �أ�ص��بحت �أهداف�� ًا للعنف،
وتق��ول �س��ويفت �إن �س�لامة جمهورها "هي
الأولوي��ة الأوىل" ،وتابع��ت "كنا حمظوظني
للغاي��ة ،لكنن��ي ال �أعترب ذل��ك �أم��راً مفروغ ًا
منه".
يف املقاب��ل جتنب��ت �س��ويفت الإجاب��ة على
�س���ؤال املذي��ع ع��ن �س��ن الثالث�ين و�إذا ميثل
حتو ًال بالن�س��بة له��ا؟ ،وخا�ص��ة بعدما �أملح
�أن ما يق�ص��ده �أن بلوغها الثالثني �س��يدفعها
للزواج واالرتباط".
وعلق��ت �س��ويفت عل��ى ال�س���ؤال قائل��ة" :ال
�أعتقد �أن هذا ال�س���ؤال ُي�س�أل للرجال ببلوغهم
الثالثني ،لذلك لن �أجيب".
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ف��از املخ��رج الفل�س��طيني �إيلي��ا �س��ليمان بجائ��زة النق��اد
لأف�ض��ل فيلم يف مهرجان كان ال�س��ينمائي يف دورته التي
اختتمت م�ساء ال�سبت املا�ضي.
يق��دم �إيليا �س��ليمان يف فيلمه "البد �أن تك��ون هي اجلنة"،
عم�ل ًا فني ًا ي�س��تكمل فيه ر�ص��د حت��والت وتغ�يرات الهوية
الفل�س��طينية يف ظ��ل االحت�لال الإ�رسائيل��ي ،وم��ن خ�لال
جت��ارب �شخ�ص��ية وحياتي��ة خا�ص��ة يف قال��ب درامي من
الكوميديا ال�سوداء ال�صامتة التي متيز �أعماله.
يعتم��د �إيليا �س��ليمان يف فيلمه احلائز عل��ى جائزة النقاد،
على الإ�ش��ارة واحلركة والإمياءات الهزلية ،ب�أ�سلوب يقارن
ب�أعمال الفرن�س��ي جاك تات��ي� ،إىل جانب توظيف كوميديا
املوقف التي برع فيها متثي ًال وت�أليف ًا و�إخراجاً.
يبد�أ الفيلم مب�شاهد للمخرج �إيليا �سليمان وبطل روايته ،يف
النا�رصة حيث م�س��قط ر�أ�س��ه ،فهناك ي�رسق اجلريان الثمار
من �أ�ش��جار الليمون مع م�ش��اهد �أخرى لطالب �إ�رسائيليني،
بينما ينظر ب�ص��مت لفئات املجتمع املختلفة ،التي ت�صيبه
بالذه��ول فتدفع��ه لالعتق��اد �أن اجلن��ة الب��د �أن تك��ون يف
�أماك��ن �أخ��رى يف اخلارج ،مث��ل باري�س ،ونيوي��ورك ،التي
ي�ضطر لل�سفر �إليها.
جماليات ت�صويرية
ويف �أحي��اء باري���س ،ي��رى جمتمع�� ًا قا�س��ي ًا يك��ون عم��ال
النظافة فيه من املهاجرين ال�سود ،وامل�رشدين يف ال�شوارع
بينما متار�س ال�رشطة الكثري من القوة وال�سيطرة.
وع��ن جتنب املخ��رج �إيليا �س��ليمان الإ�ش��ارة �إىل �إ�رسائيل،
رغم �أن �أفالمه تنقل وقائع ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي،
ق��ال" :مل يعد هناك الكثري ليقوله عن هذا املكان الذي قيل
فيه كل �شيء تقريباً".

"عالء الدين" الجديد ..كيف قدم صورة محايدة للعرب في هوليوود؟
بغداد  -الجورنال

واجه��ت �رشك��ة "ديزين" حتدي�� ًا حقيقي ًا ب�إنتاجها الن�س��خة
احلي��ة من فيل��م الر�س��وم املتحرك��ة ال�ش��هري "ع�لاء الدين"،
ال�س��يما يف ظ��ل موج��ة االنتق��ادات الت��ي رافق��ت الفيلم منذ
الإع�لان الأول عن��ه ،واته��ام ال�رشك��ة املنتج��ة بالعن�رصية،
باختيار �شخ�ص��يات ال تنتمي للثقاف��ة العربية ويختلف لون
ب�رشتهم عن املالمح العربية.
ويب��دو �أن حر���ص �رشكة "وال��ت ديزين" ملحو بع�ض ال�ص��ور
النمطية ،التي عادة ما تكر�س��ها ال�سينما الأمريكية وهوليوود
ع��ن الع��رب والثقاف��ة العربية� ،ش��كل هدف�� ًا بل ومطلب�� ًا �أكرث
�إحلاح ًا م��ن توظيف التكنولوجيا احلديثة يف �إحياء الن�س��خة
احلية لكال�س��يكية �سينمائية ال تن�س��ى ،دون �إقحام الكثري من
التعديالت ،للمحافظة على الطابع ال�رشقي لأغلب �شخ�صيات
الفيل��م امل�س��توحاة م��ن حكاي��ات "ع�لاء الدي��ن وامل�ص��باح
ال�س��حري" يف كت��ب "�أل��ف ليل��ة وليل��ة" ،وذل��ك م��ن خ�لال
جمموعة من العوامل نوردها فيما يلي:
طاقم العمل
حاولت "ديزين" ب�إنتاجها الن�سخة احلية من فيلم عالء الدين
مواجه��ة �أح��د �أبرز االتهام��ات الت��ي ُوجهت للقائم�ين عليه
بع��د �إنتاجه يف الت�س��عينات ،وذل��ك بح��صر الأدوار ال�رشيرة
مثل �شخ�ص��ية "جعفر" ملمثلني من �أ�ص��حاب الب�رشة الداكنة،
فيما يج�س��د �أدوار اخلري مثل �شخ�ص��يتي عالء الدين والأمرية
يا�س��مني ،ممثلني �أق��رب �إىل ال�ص��فات الغربية تتح��دث اللغة
الإجنليزي��ة بلكنة �س��ليمة ،بينما كانت ال�شخ�ص��يات ال�رشيرة
تتحدثه��ا بلكن��ة �رشقية م��ع عدد م��ن الألف��اظ النابية ،وهو
م��ا اعترب خل�ل ًا فني ًا بالفيل��م و�إثبات�� ًا على نواياه ور�س��ائله
العن�رصية للثقافة واحل�ضارة العربية.
فكان��ت النتيجة ،اختيار ديزين لفريق عمل من �أ�ص��ول عرقية
خمتلفة ،تنوعت بني م�رص والهند وتون�س برت�شيح النجم مينا
م�س��عود ،والنجم��ة نعومي �س��كوت واملمثل م��روان كنزاري،
وهو ما �س��اهم يف �إعادة التوازن من جديد للفيلم ،الذي حقق
رواج ًا كبرياً منذ �صدوره الأول ،ب�أرباح جتاوزت  100مليون
دوالر خالل �أيام من طرحه.
كلمات �أغاين الفيلم
�شكلت �إعادة كتابة كلمات بع�ض �أغنيات الفيلم الأ�صلية التي

�ص��درت من��ذ  24عاماً ،عام�ل ًا �إيجابي ًا ل�ص��الح ديزين ،التي
�سعت لتح�س�ين ال�ص��ورة القدمية التي ارتبطت بكلمات �أغنية
"�ألف ليلة وليلة" يف ن�س��خة الفيلم الأ�ص��لية ،بو�صف مدينة
"�أجرباه" اخليالية م�س��قط ر�أ�س ال�شخ�ص��ية الكرتونية "عالء
الدين" على �أنها �أر�ض �أهلها يت�ص��فون بالوح�ش��ية والهمجية
والعن��ف ،وهم على ا�س��تعداد لقطع �أذن��ك يف حال مل يرق لهم
وجه��ك" بح�س��ب كلم��ات الأغني��ة ،مما �أث��ار غ�ض��ب عدد من
حمبي حكايات "�ألف ليلة وليلة" حينها.
ويف كلم��ات الأغنية اجلديدة و�ص��فت دي��زين "�أجرباه" التي
تتمي��ز بالطاب��ع املعم��اري ال�رشق��ي ،مدين��ة تتمي��ز ب��رواج
التجارة و�سخاء �أهلها.

جلنة ا�ست�شارية
جل���أ منتج��و وال��ت دي��زين لإخ�ض��اع الفيل��م لع��دد م��ن
اللج��ان الرقابي��ة واال�ست�ش��ارية املناه�ض��ة للتميي��ز
العرب��ي يف املجتمع��ات الأمريكي��ة� ،إىل جان��ب منظمة
الدعوة وال�سيا�س��ة العامة للم�سلمني الأمريكيني يف لو�س
�أجنلي���س ،بهدف تقدمي �ص��ورة نقدية وتنقي��ح الفيلم من
جميع الأخطاء التي ت�صور الثقافة العربية ب�شكل م�سيء
�أو غريه��ا من الق�ض��ايا التي من �ش���أنها �إثارة اجلدل يف
ال
هذا اخل�صو�ص ،وذلك قبل �إ�صداره ،والنتيجة كانت عم ً
�س��ينمائي ًا يدعم �إىل حد ما تغيري ت�ص��ور هوليوود للعامل
العربي.
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