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

تمثال "أم التنانين"
يثير السخرية

�أثار متثال حديث يف املتحف الوطني لل�شمع بدبلن
يف �إيرلندا ،ل�شخ�صية �أم التنانني يف م�سل�سل الدراما
املحلم��ي "��صراع العرو���ش" ،والت��ي ت�ؤديه��ا ه��ا
�إمييليا كالرك� ،س��خرية وا�سعة وردود فعل متباينة
بني رواد مواقع التوا�صل االجتماعي.
وتفاع��ل ع��دد م��ن املتابعني م��ع �ص��ورة التمثال،
واعتربوا �أنه ال ي�ش��به �ص��احبة ال�شخ�ص��ية ،و�أ�ش��ار
بع���ض املعلق�ين �إىل �أن��ه �أقرب ل�شخ�ص��ية ال�س��احر
لو�ش��يو�س مالف��وي يف �سل�س��لة ه��اري بوت��ر� ،أو
ليغوال�س يف �سل�سلة �أفالم ملك اخلوامت.
وربط��ت تعليقات بني متث��ال "�أم التنانني" ومتثال
�س��ابق الربتغ��ايل كري�س��تيانو رونال��دو ،يف مطار
ماديرا  ،يف يونيو (حزيران) املا�ضي.

حيلة هاني رمزي إلنقاذ
برنامجه بعد تسريبه

انتاب الغ�ض��ب الفنان هاين رمزي بعد ت�رسيب فكرة
برناجم��ه "ه��اين يف الألغام" ،ال��ذي ينتمي لنوعية
برامج املقالب ،واملقرر عر�ضه يف رم�ضان املقبل.
وك�شف م�صدر� ،أن اجلهة املنتجة جل�أت حليلة ماكرة
لإنقاذ الربنامج ،حيث �أ�ص��درت بيان�� ًا للت�أكيد على
انتهائهم من ت�سجيل كل حلقات الربنامج ،وذلك يف
حماولة للتحايل على ال�ضيوف عند التفاو�ض معهم،
م�ش�يراً �إىل �أنه مت االنتهاء من ت�سجيل عدد قليل جداً
م��ن احللقات ،وذلك عل��ى عك�س ما ج��اء يف البيان.
و�أو�ض��ح امل�ص��در �أن جه��ة الإنت��اج تعاق��دت م��ع
الإعالمية بو�س��ي �شلبي مل�ش��اركة رمزي برناجمه،
حي��ث ت��دور فك��رة الربنامج ح��ول دعوة ال�ض��يوف
الفتتاح منطقة �أثرية.

سمية الخشاب ترفض الظهور
مع "شيخ الحارة"

حنان مطاوع تظهر في
ثالث حلقات "لمس أكتاف"
تفاعل

بعد يوم�ين من طرح "املنتقمون:نهاي��ة اللعبة" يف عدد
م��ن ال��دول ،تفاج���أ رواد مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي
و�رشك��ة دي��زين املنتجة بت�رسيب��ه كام ًال ع�بر االنرتنت،
رغم ال�رسية ال�ش��ديدة التي فر�ض��ها القائمون على الفيلم
منذ البداية.
و�أ�ش��ارت بع�ض التقارير �إىل �أن القر�ص��نة �ساهمت ب�شكل
وا�ض��ح يف زيادة �إيرادات الفيلم ،ومل متنع ع�شاق مارفل
من �رشاء تذاكرهم حل�ض��وره ،حتى بعد م�شاهدتهم الفيلم
على االنرتنت ،الفت ًة �إىل �أن حجم الإيرادات التي مل يت�أثر
بذل��ك ،بعد جت��اوزه  305مليون دوالر ،لي�س��جل �أف�ض��ل
�إطالق لفيلم �سينمائي يف التاريخ ،و�سط توقعات بتخطي
�إيراداته املليار دوالر عاملي ًا يف نهاية الأ�سبوع الأول.
وعل��ق �أح��د املحلل�ين يف موق��ع بوك���س �أوفي���س ،قائ ًال
"ي�ص��عب تقدير اخل�س��ارة التي �س��تنعك�س عل��ى �إيرادات
الفيل��م ،ل�ص��عوبة ح�رص عدد الذي��ن �ش��اهدوا الفيلم على
مواقع الإنرتنت ويف ال�سينما �أي�ضاً ،ومقارنة ذلك بالذين
اكتفوا مب�شاهدته من مواقع القر�صنة فقط".
وارتفعت معدالت البحث على الن�س��خ املقر�صنة من فيلم
"�أفينجرز :اندغيم" يف الأيام الثالث املا�ضية عرب حمرك
البح��ث العاملي غوغل ،لت�ص��ل �إىل ذروتها ،فيما مل تعلق
ال مارفل �أوديزين ،على الأمر.

سعد المجرد يقلد بطل مسلسل
"الطائر المبكر"

رف�ض��ت الفنانة �س��مية اخل�ش��اب الظهور يف برنامج
"�ش��يخ احلارة" ،الذي تقدمه الإعالمية ب�سمة وهبة
عل��ى ف�ض��ائية "القاه��رة والنا���س" امل�رصي��ة يف
رم�ض��ان املقب��ل .وح�س��ب م�ص��در �أن وهب��ة هاتفت
اخل�ش��اب ،قب��ل �أي��ام ،وطالبتها بالظه��ور معها ،كي
تتي��ح لها فر�ص��ة ال��رد عل��ى طليقها املط��رب �أحمد
�س��عد� ،إال �أن طليق��ة الأخ�ير اعت��ذرت ع��ن الظه��ور
لرغبته��ا يف الرتكي��ز بفنه��ا خ�لال الف�ترة املقبلة،
ال�س��يما �أن �أخبارها ال�شخ�ص��ية طغت على ال�س��احة
الفني��ة والإعالمي��ة خ�لال الآونة الأخ�يرة .يذكر �أن
�س��مية اخل�ش��اب قد مت تكرميه��ا �أخرياً م��ن مهرجان
�سينما ال�شباب والأفالم الق�صرية يف �سوريا.
توا�ص��ل الفنان��ة حن��ان مط��اوع ت�ص��وير دوره��ا يف
م�سل�س��ل "مل���س �أكت��اف" داخل �أح��د البناي��ات مبنطقة
املنيل يف اجليزة.
وح�س��ب م�ص��ادر �ص��حفية �أن بداي��ة ظه��ور حن��ان يف
م�سل�سلها �س��تكون مع نهاية احللقة الثالثة ،حيث جت�سد
�شخ�ص��ية "عاي��دة" الت��ي تعم��ل يف جت��ارة املخدرات،
ومتزوجة من "حمزة" ويج�سد دوره فتحي عبدالوهاب،
وتُعد الزوجة الثانية يف حياته لزواجه من الفنانة �سمر
مر�سي ،وفق ًا للأحداث.
وي�ش��ارك يف بطولة "مل���س �أكتاف" يا�رس جالل و�إميان
العا�ص��ي وك��رم جاب��ر وحممد ع��ز وهاج��ر ال�رشنوبي
وهب��ة عبدالغن��ي ،م��ن ت�أليف ه��اين �رسح��ان و�إخراج
ح�سني املنباوي.

غير مسبوق في
"معركة وينترفيل"

حق��ق م�سل�س��ل الفانتازي��ا امللحمي"��صراع العرو���ش" رقم�� ًا
قيا�س��ي ًا جدي��داً يف ع��دد التغريدات ،بعد عر���ض احللقة الثالثة
من مو�س��مه الثامن والأخري التي ت��دور �أحداثها حول املعركة
الأطول يف تاريخ التلفزيون "وينرتفل" ،بح�سب و�صف ال�رشكة
املنتج��ة .وقد تفاعلت مواقع التوا�ص��ل االجتماعي على نطاق
وا�س��ع مع �أحداث و�أبط��ال معركة وينرتفل الك�برى يف احللقة
الثالث��ة م��ن م�سل�س��ل "��صراع العرو���ش" ،حي��ث جت��اوز عدد
التغري��دات املتعلقة باحللقة  7.8مليون تغريدة ،كما ح�ص��دت
عل��ى ن�س��بة م�ش��اهدة مرتفعة على �ش��بكة " ،"HBOو�ص��لت
�إىل  17.4ملي��ون م�ش��اهدة� ،أي زيادة بواق��ع �أكرث من مليوين
م�ش��اهدة مقارن��ة باحللقة ال�س��ابقة .وت�ص��در اللقاء ب�ين �آريا
�س��تارك وملك الليل حدي��ث رواد مواقع التوا�ص��ل االجتماعي،
بعد قتلها مللك الليل ال�شهري ب�شخ�صيته ال�رشيرة.

مدرسة

يبدو ان النجمة العاملية�س��كارليت جوهان�س��ون لديها النية بخو�ض غمار ال�سيا�س��ة ،حيث انها ك�شفت عن رغبتها بالرت�شّ ��ح للرئا�سة الأمريكية يف املرحلة املقبلة .وتابعت
�سكارليت لو�سائل اعالمية اجنبية�" :أعتقد �أن �أف�ضل طريقة لإحداث التغيري هي يف ال�سيا�سة الداخلية ،رمبا يف امل�ستقبل �س�أ�شعر بهذا الدافع� ،إال �أننى مل �أ�شعر به حتى اللحظة".

أمريكية تحذر طالبها بسبب
فيلم "أفينجرز :اندغيم"

طالب��ت ُمدر�س��ة �أمريكية طالبها باالمتناع عن ك�ش��ف �أحداث
فيلم مارفل "�أفينجرز:اندغيم" بعد م�ش��اهدته� ،أو احلديث عنه
خ�لال تواجده��ا ،وذلك يف ر�س��الة طويلة علقته��ا على مدخل
باب املدر�سة.
وتداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي� ،صورة الر�سالة التي
طالبت فيها املدر�سة طالبها باالمتناع عن احلديث عن الفيلم،
قبل �أن ُت�ش��اهده يف ال�سينما ،بعد عودة �شقيقها من رحلة عمل
يوم الأربعاء املقبل ،وهددتهم بعقاب ثانو�س� ،إذا خالفوا ذلك.
وانق�س��م رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،بني معرت�ض اعترب
الأمر غري مهني ،وال يليق مبعلمة ت�شجع على العنف �إذا مل ُيطع
�أمرها ،وبني من اعترب �أن الر�س��الة هزلية وم�س��لية ،و�ش��جعت
الط�لاب عل��ى التفاع��ل ب�إع��ادة ن�رشه��ا والتغريد به��ا �آالف
املرات.

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم  PDFبصورة دائمة
يعرض االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

�أغنية تايلور �سويفت "� "MEإح�صائيات
املوق��ع ،حيث و�ص��لت ع��دد م�ش��اهداتها
 65.2ملي��ون ،لتحط��م بذل��ك الرق��م
القيا�س��ي ال�س��ابق ال��ذي �س��جلته املغنية
�أريانا غران��دي عن فيديو كلي��ب �أغنيتها
" ،"Thank you، Nextوالذي و�صل
�إىل  55مليون م�ش��اهدة خالل � 24ساعة
من طرحه .كما حتدثت تايلور �سويفت عن
�سبب �إ�صدارها لهذه الأغنية خالل مقابلة
لها على �ش��بكة " ،"ABCمو�ض��حة �أنها
مبثاب��ة احتف��اء ال�ش��خ�ص بتف��رده ع��ن
الآخرين.
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تعر���ض �س��عد املجرد النتق��ادات حادة م��ن جانب بع�ض
رواد ال�سو�ش��يال ميدي��ا الذي��ن اتهموه بتعم��د تقليد النجم
الرتك��ي جان يامان بطل م�سل�س��ل "الطائ��ر املبكر" ،وذلك
بعد ال�صورة التي ن�رشها النجم املغربي.
و�أطل �سعد املجرد يف �أحدث ظهور له ،وهو ي�ضع "فوالرد"
ع�ص��ابة ر�أ���س �أ�س��فل ركبت��ه متبع�� ًا بذلك �ص��يحة جديدة
لإك�س�س��وارات املالب�س ،غ�ير �أن اجلمهور الحظ �أن ما فعله
يت�شابه مع النجم الرتكي جان يامان الذي يربط الع�صابة
�أي�ض�� ًا على مرف��ق يده اليمن��ى ،وظهر بتلك ال�ص��يحة قبل
�سعد املجرد ب�شهور طويلة.
�إال �أن اجلمه��ور النجم املغربي دافع عنه ،وقال �إنه ي�ض��ع
ه��ذه الع�ص��ابة احلمراء منذ �س��نوات وهي املف�ض��لة لديه،
ولذلك فهو يقوم بارتدائها ب�شكل دائم دون �أن يتعمد تقليد
�أحد.
هذه لي�ست املرة الأوىل التي يتهم فيها اتهام �سعد املجرد
بالتقلي��د ،حي��ث اتهم��ه البع�ض م��ن قبل بن�س��خ �إطالالت
النجم الربيط��اين زين مالك مغني فريق "وان دايرك�ش��ن"
ال�سابق.
وم��ا زال النج��م املغربي ينتظر احلكم يف ق�ض��ية االعتداء
التي رفعتها �ض��ده فتاة فرن�س��ية ،حيث �ست�صدر املحكمة
حكمها خالل العام املقبل.

يقيمونهم
والنقاد
والغناء..
الدراما
تجربة
خاضوا
سعوديون
فنانون
ّ

بغداد  -الجورنال

جتربة الغناء والتمثيل لي�س��ت حديثة العهد على كثريين من
الفنانني .وبالعودة �إىل حقبة ال�ستينيات وال�سبعينيات ،جند
�أن هن��اك رم��و ًزا فنية عربي��ة دخلت يف ه��ذه التجربة التي
امت��زج فيها �أدا�ؤهم ما بني الغن��اء والتمثيل الدرامي ،ولعل
�أب��رز ه��ذه الأ�س��ماء «العندليب الأ�س��مر» عب��د احلليم حافظ
والفنانة اللبنانية �ص��باح وجناة ال�ص��غرية و�سعـاد ح�سني،
ووديع ال�ص��ايف ،وغريهم .والفنانون ال�س��عوديون كان لهم
أي�ضا يف خو�ض هذه التجربة ،ومل تكن مثل جتارب
ن�ص��يب � ً
فناين جيل ال�س��تينيات وال�س��بعينيات م��ن ناحية املحتوى
وامل�ض��مون .يف هذا التقرير ،ن�س��تعر�ض معكم جمموعة من
الفنانني ال�سعوديني الذين خا�ضوا هذه التجربة.

فيلما �سينمائ ًّيا عاطف ًّيا ،وذلك يف عام  1967عندما
وينتج ً
�أنتج فيلم «�ش��ارع ال�ض��باب» ،وهو عمل م�ش�ترك مع �رشكة
لبناني��ة ومب�ش��اركة نخب��ة من النج��وم ،من بينه��م الفنانة
اللبنانية �ص��باح ،وهند طاهر ،ور�ش��يد عالمة ،وعادل مراد،
و�سمرية بارودي ،وهو من �إخراج �سيد طنطاوي.
وقد ا�ش ُت ِه َرت تلك احلقبة مبو�ضة جماهريية تكمن يف تقدمي

طالل مداح:

أغنية تايلور سويفت ""ME
تحطم األرقام القياسية
�س��جلت جنم��ة الب��وب الأمريكية،
تايل��ور �س��ويفت رقم�� ًا قيا�س��ي ًا
جدي��داً يف ع��دد امل�ش��اهدات،
بعد �أيام من ط��رح فيديو كليب
�أغنيته��ا بعن��وان "،"ME
والت��ي ت�ص��درت قوائ��م موقع
اليوتي��وب ،بو�ص��ول ع��دد
م�شاهدتها لأكرث من 65.2
مليون م�ش��اهدة خالل 24
�ساعة من طرحها.
�أعل��ن موق��ع يوتي��وب ع�بر
ح�س��ابه عل��ى تويرت ،ت�ص��در

هل يؤثر تسريب فيلم "أفينجرز:
اندغيم" على إيراداته؟

عندم��ا نتح��دث عن الفن��ان الراحل ط�لال م��داح ،تعود بنا
ومطوريها،
الذاك��رة �إىل �أب��رز م�ؤ�س�س��ي الأغني��ة ال�س��عودية
ّ
�س��جل ا�س��مه الفني م��ن ذهب و�أ�ص��بح مدر�س��ة متكاملة
�إذ َّ
للأجي��ال من بعده ،ومل يكن مداح مطر ًبا فح�س��ب ،بل فنا ًنا
�ش��ام ًال ا�ستطاع بف�ض��ل موهبته �أن يكون �أول �سعودي ميثل

الفنانني �أنف�س��هم كنجوم وممثل�ين بارعني يف الدراما ،لكن
الفن��ان طالل م��داح حظي به��ذا العمل الدرام��ي الوحيد يف
م�س�يرته ،ول�ش��دة حبه للفن قرر �أن يبيع ممتلكاته اخلا�ص��ة
منوها ب�أنه
لي�ش�� ّد رحال��ه �إىل العا�ص��مة اللبنانية ب�يروتً ،
ل��ن يعود �إىل ال�س��عودية �إ ّال حاملاً معه ذكرى م�ش��اركته يف
ط��ورت من
الفيل��م .وبالفع��ل� ،أق��دم على ه��ذه اخلطوة التي ّ
م�س�يرته الفني��ة ،وق��دم م��ن خاللها �أغني��ة «بين��ي وبينكم
�إي��ه» ،وقرر بعدها الراحل التوقف عن خو�ض غمار التجربة
الدرامية واال�ستمرار يف عامل الطرب والغناء.

حممد عبده:

يف ع��ام  ،1969خا���ض حمم��د عب��ده جترب��ة التمثيل عرب
�ض على �شا�شات التلفزيون
م�سل�س��ل «بحر الأماين» الذي ُع ِر َ
م��ن ت�ألي��ف لطف��ي زيني و�إخ��راج ن��ور الدمردا���ش ،و ُيعترب

��ور
التجرب��ة الدرامي��ة الوحيدة الت��ي ظهر من خاللهاُ .
و�ص ّ
امل�سل�س��ل يف العا�ص��مة امل�رصية القاهرة ،ومن املفارقات
اجلميلة يف م�س�يرة «فنان العرب» �أن �أروع �أعماله الغنائية
اخلالدة قدمها يف هذا امل�سل�س��ل ،ولع��ل �أبرزها« :لو كلفتني
املحبة� ،أ�سمر عرب ،يا مركب املهند ،ليتك معي �ساهر ،منيتي
و�أكذب عليه».
وعل��ى رغ��م �أن هذه الأعم��ال جتاوز عمره��ا الأربعة عقود،
ف���إن حممد عب��ده ال يزال يتغنى به��ا يف حفالته ،مع الأخذ
يف االعتبار توا�ض��ع م�س��توى الت�س��جيل الغنائي وامل�ؤثرات
ال�ص��وتية يف تل��ك احلقبة ،لكن طريقة ت�س��جيلها وعر�ض��ها
تع��ود بامل�ش��اهد �إىل ذكري��ات احلن�ين ،لأن ه��ذه الأعم��ال
تالم�س امل�شاعر جلمالها.

را�شد املاجد:

ُتعترب فرتة الت�سعينيات الفرتة الذهبية للفنان را�شد املاجد،
وذلك من خالل الأعمال الغنائية العديدة التي قدمها ،ولعل
ه��ذه الفرتة �ش��هدت تعدد مواهب��ه الفني��ة� ،إذ خا�ض جتربة
الدراما عرب م�سل�س��ل «ال للزوجات» ،وحظي العمل بانت�ش��ار
وا�سع يف تلك الفرتة ،وجاء حتت ا�سمني� ،إذ كان اال�سم الثاين
له «دنيا حظوظ» ،وهذا اال�س��م هو ا�سم �أحد �ألبومات املاجد
يف الت�سعينيات.

ً

تطبيق «الجورنال» متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة

006947827824135

يمكنك تنزيله من أسواق

006947827824131

التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية
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