
تمثال "أم التنانين" 
يثير السخرية

سمية الخشاب ترفض الظهور 
مع "شيخ الحارة"

حنان مطاوع تظهر في 
ثالث حلقات "لمس أكتاف"

حيلة هاني رمزي إلنقاذ 
برنامجه بعد تسريبه

اأثار متثال حديث يف املتحف الوطني لل�شمع بدبلن 
يف اإيرلندا، ل�شخ�شية اأم التنانني يف م�شل�شل الدراما 
املحلم��ي "���راع العرو���ش"، والت��ي توؤديه��ا ه��ا 
اإمييليا كالرك، �ش��خرية وا�شعة وردود فعل متباينة 

بني رواد مواقع التوا�شل االجتماعي.
وتفاع��ل ع��دد م��ن املتابعني م��ع �ش��ورة التمثال، 
واعتربوا اأنه ال ي�ش��به �ش��احبة ال�شخ�ش��ية، واأ�ش��ار 
بع���ش املعلق��ني اإىل اأن��ه اأقرب ل�شخ�ش��ية ال�ش��احر 
اأو  بوت��ر،  ه��اري  �شل�ش��لة  يف  مالف��وي  لو�ش��يو�ش 

ليغوال�ش يف �شل�شلة اأفالم ملك اخلوامت.
وربط��ت تعليقات بني متث��ال "اأم التنانني" ومتثال 
�ش��ابق الربتغ��ايل كري�ش��تيانو رونال��دو، يف مطار 

ماديرا ، يف يونيو )حزيران( املا�شي.

رف�ش��ت الفنانة �ش��مية اخل�ش��اب الظهور يف برنامج 
"�ش��يخ احلارة"، الذي تقدمه االإعالمية ب�شمة وهبة 
والنا���ش" امل�ري��ة يف  "القاه��رة  عل��ى ف�ش��ائية 
رم�ش��ان املقب��ل. وح�ش��ب م�ش��در اأن وهب��ة هاتفت 
اخل�ش��اب، قب��ل اأي��ام، وطالبتها بالظه��ور معها، كي 
تتي��ح لها فر�ش��ة ال��رد عل��ى طليقها املط��رب اأحمد 
�ش��عد، اإال اأن طليق��ة االأخ��ر اعت��ذرت ع��ن الظه��ور 
لرغبته��ا يف الركي��ز بفنه��ا خ��الل الف��رة املقبلة، 
ال�ش��يما اأن اأخبارها ال�شخ�ش��ية طغت على ال�ش��احة 
الفني��ة واالإعالمي��ة خ��الل االآونة االأخ��رة. يذكر اأن 
�ش��مية اخل�ش��اب قد مت تكرميه��ا اأخراً م��ن مهرجان 

�شينما ال�شباب واالأفالم الق�شرة يف �شوريا.

توا�ش��ل الفنان��ة حن��ان مط��اوع ت�ش��وير دوره��ا يف 
م�شل�ش��ل "مل���ش اأكت��اف" داخل اأح��د البناي��ات مبنطقة 

املنيل يف اجليزة.
وح�ش��ب م�ش��ادر �ش��حفية اأن بداي��ة ظه��ور حن��ان يف 
م�شل�شلها �ش��تكون مع نهاية احللقة الثالثة، حيث جت�شد 
�شخ�ش��ية "عاي��دة" الت��ي تعم��ل يف جت��ارة املخدرات، 
ومتزوجة من "حمزة" ويج�شد دوره فتحي عبدالوهاب، 
وُتعد الزوجة الثانية يف حياته لزواجه من الفنانة �شمر 

مر�شي، وفقًا لالأحداث.
وي�ش��ارك يف بطولة "مل���ش اأكتاف" يا�ر جالل واإميان 
العا�ش��ي وك��رم جاب��ر وحممد ع��ز وهاج��ر ال�رنوبي 
وهب��ة عبدالغن��ي، م��ن تاأليف ه��اين �رح��ان واإخراج 

ح�شني املنباوي.

يبدو ان النجمة العاملية  �ش��كارليت جوهان�ش��ون  لديها النية بخو�ش غمار ال�شيا�ش��ة، حيث انها ك�شفت عن رغبتها بالر�ّش��ح للرئا�شة االأمركية يف املرحلة املقبلة. وتابعت 
�شكارليت لو�شائل اعالمية اجنبية: "اأعتقد اأن اأف�شل طريقة الإحداث التغير هي يف ال�شيا�شة الداخلية، رمبا يف امل�شتقبل �شاأ�شعر بهذا الدافع، اإال اأننى مل اأ�شعر به حتى اللحظة".

انتاب الغ�ش��ب الفنان هاين رمزي بعد ت�ريب فكرة 
برناجم��ه "ه��اين يف االألغام"، ال��ذي ينتمي لنوعية 

برامج املقالب، واملقرر عر�شه يف رم�شان املقبل.
وك�شف م�شدر، اأن اجلهة املنتجة جلاأت حليلة ماكرة 
الإنقاذ الربنامج، حيث اأ�ش��درت بيان��ًا للتاأكيد على 
انتهائهم من ت�شجيل كل حلقات الربنامج، وذلك يف 
حماولة للتحايل على ال�شيوف عند التفاو�ش معهم، 
م�ش��راً اإىل اأنه مت االنتهاء من ت�شجيل عدد قليل جداً 
م��ن احللقات، وذلك عل��ى عك�ش ما ج��اء يف البيان. 
واأو�ش��ح امل�ش��در اأن جه��ة االإنت��اج تعاق��دت م��ع 
االإعالمية بو�ش��ي �شلبي مل�ش��اركة رمزي برناجمه، 
حي��ث ت��دور فك��رة الربنامج ح��ول دعوة ال�ش��يوف 

الفتتاح منطقة اأثرية.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة 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 ... 

أمريكية تحذر طالبها بسبب 
فيلم "أفينجرز: اندغيم"

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

سعد المجرد يقلد بطل مسلسل 
"الطائر المبكر" 

 "ME" أغنية تايلور سويفت
تحطم األرقام القياسية

غير مسبوق في
 "معركة وينترفيل"

طالب��ت ُمدر�ش��ة اأمريكية طالبها باالمتناع عن ك�ش��ف اأحداث 
فيلم مارفل "اأفينجرز:اندغيم" بعد م�ش��اهدته، اأو احلديث عنه 
خ��الل تواجده��ا، وذلك يف ر�ش��الة طويلة علقته��ا على مدخل 

باب املدر�شة.
وتداول رواد مواقع التوا�شل االجتماعي، �شورة الر�شالة التي 
طالبت فيها املدر�شة طالبها باالمتناع عن احلديث عن الفيلم، 
قبل اأن ُت�ش��اهده يف ال�شينما، بعد عودة �شقيقها من رحلة عمل 
يوم االأربعاء املقبل، وهددتهم بعقاب ثانو�ش، اإذا خالفوا ذلك.
وانق�ش��م رواد مواقع التوا�شل االجتماعي، بني معر�ش  اعترب 
االأمر غر مهني، وال يليق مبعلمة ت�شجع على العنف اإذا مل ُيطع 
اأمرها، وبني من اعترب اأن الر�ش��الة هزلية وم�ش��لية، و�ش��جعت 
الط��الب عل��ى التفاع��ل  باإع��ادة ن�ره��ا والتغريد به��ا اآالف 

املرات.

حق��ق م�شل�ش��ل الفانتازي��ا امللحمي"���راع العرو���ش" رقم��ًا 
قيا�ش��يًا جدي��داً يف ع��دد التغريدات، بعد عر���ش احللقة الثالثة 
من مو�ش��مه الثامن واالأخر التي ت��دور اأحداثها حول املعركة 
االأطول يف تاريخ التلفزيون "وينرفل"، بح�شب و�شف ال�ركة 
املنتج��ة. وقد تفاعلت مواقع التوا�ش��ل االجتماعي على نطاق 
وا�ش��ع مع اأحداث واأبط��ال معركة وينرفل الك��ربى يف احللقة 
الثالث��ة م��ن م�شل�ش��ل "���راع العرو���ش"، حي��ث جت��اوز عدد 
التغري��دات املتعلقة باحللقة 7.8 مليون تغريدة، كما ح�ش��دت 
عل��ى ن�ش��بة م�ش��اهدة مرتفعة على �ش��بكة "HBO"، و�ش��لت 
اإىل 17.4 ملي��ون م�ش��اهدة، اأي زيادة بواق��ع اأكرث من مليوين 
م�ش��اهدة مقارن��ة باحللقة ال�ش��ابقة. وت�ش��در اللقاء ب��ني اآريا 
�ش��تارك وملك الليل حدي��ث رواد مواقع التوا�ش��ل االجتماعي، 

بعد قتلها مللك الليل ال�شهر ب�شخ�شيته ال�ريرة.

بعد يوم��ني من طرح "املنتقمون:نهاي��ة اللعبة" يف عدد 
م��ن ال��دول، تفاج��اأ رواد مواق��ع التوا�ش��ل االجتماع��ي 
و�رك��ة دي��زين املنتجة بت�ريب��ه كاماًل ع��رب االنرنت، 
رغم ال�رية ال�ش��ديدة التي فر�ش��ها القائمون على الفيلم 

منذ البداية.
واأ�ش��ارت بع�ش التقارير اإىل اأن القر�ش��نة �شاهمت ب�شكل 
وا�ش��ح يف زيادة اإيرادات الفيلم، ومل متنع ع�شاق مارفل 
من �راء تذاكرهم حل�ش��وره، حتى بعد م�شاهدتهم الفيلم 
على االنرنت، الفتًة اإىل اأن حجم االإيرادات التي مل يتاأثر 
بذل��ك، بعد جت��اوزه 305 مليون دوالر، لي�ش��جل اأف�ش��ل 
اإطالق لفيلم �شينمائي يف التاريخ، و�شط توقعات بتخطي 

اإيراداته املليار دوالر عامليًا يف نهاية االأ�شبوع االأول.
وعل��ق اأح��د املحلل��ني يف موق��ع بوك���ش اأوفي���ش، قائاًل 
"ي�ش��عب تقدير اخل�ش��ارة التي �ش��تنعك�ش عل��ى اإيرادات 
الفيل��م، ل�ش��عوبة ح�ر عدد الذي��ن �ش��اهدوا الفيلم على 
مواقع االإنرنت ويف ال�شينما اأي�شًا، ومقارنة ذلك بالذين 

اكتفوا مب�شاهدته من مواقع القر�شنة فقط".
وارتفعت معدالت البحث على الن�ش��خ املقر�شنة من فيلم 
"اأفينجرز: اندغيم" يف االأيام الثالث املا�شية عرب حمرك 
البح��ث العاملي غوغل، لت�ش��ل اإىل ذروتها، فيما مل تعلق 

ال مارفل اأوديزين، على االأمر.

تعر���ش �ش��عد املجرد النتق��ادات حادة م��ن جانب بع�ش 
رواد ال�شو�ش��يال ميدي��ا الذي��ن اتهموه بتعم��د تقليد النجم 
الرك��ي جان يامان بطل م�شل�ش��ل "الطائ��ر املبكر"، وذلك 

بعد ال�شورة التي ن�رها النجم املغربي.
واأطل �شعد املجرد يف اأحدث ظهور له، وهو ي�شع "فوالرد" 
ع�ش��ابة راأ���ش اأ�ش��فل ركبت��ه متبع��ًا بذلك �ش��يحة جديدة 
الإك�ش�ش��وارات املالب�ش، غ��ر اأن اجلمهور الحظ اأن ما فعله 
يت�شابه مع النجم الركي جان يامان الذي يربط الع�شابة 
اأي�ش��ًا على مرف��ق يده اليمن��ى، وظهر بتلك ال�ش��يحة قبل 

�شعد املجرد ب�شهور طويلة.
اإال اأن اجلمه��ور النجم املغربي دافع عنه، وقال اإنه ي�ش��ع 
ه��ذه الع�ش��ابة احلمراء منذ �ش��نوات وهي املف�ش��لة لديه، 
ولذلك فهو يقوم بارتدائها ب�شكل دائم دون اأن يتعمد تقليد 

اأحد.
هذه لي�شت املرة االأوىل التي يتهم فيها اتهام �شعد املجرد 
بالتقلي��د، حي��ث اتهم��ه البع�ش م��ن قبل بن�ش��خ اإطالالت 
النجم الربيط��اين زين مالك مغني فريق "وان دايرك�ش��ن" 

ال�شابق.
وم��ا زال النج��م املغربي ينتظر احلكم يف ق�ش��ية االعتداء 
التي رفعتها �ش��ده فتاة فرن�ش��ية، حيث �شت�شدر املحكمة 

حكمها خالل العام املقبل.

جتربة الغناء والتمثيل لي�ش��ت حديثة العهد على كثرين من 
الفنانني. وبالعودة اإىل حقبة ال�شتينيات وال�شبعينيات، جند 
اأن هن��اك رم��وًزا فنية عربي��ة دخلت يف ه��ذه التجربة التي 
امت��زج فيها اأداوؤهم ما بني الغن��اء والتمثيل الدرامي، ولعل 
اأب��رز ه��ذه االأ�ش��ماء »العندليب االأ�ش��مر« عب��د احلليم حافظ 
والفنانة اللبنانية �ش��باح وجناة ال�ش��غرة و�شع�اد ح�شني، 
ووديع ال�ش��ايف، وغرهم. والفنانون ال�ش��عوديون كان لهم 
ا يف خو�ش هذه التجربة، ومل تكن مثل جتارب  ن�ش��يب اأي�شً
فناين جيل ال�ش��تينيات وال�ش��بعينيات م��ن ناحية املحتوى 
وامل�ش��مون. يف هذا التقرير، ن�ش��تعر�ش معكم جمموعة من 

الفنانني ال�شعوديني الذين خا�شوا هذه التجربة.
طالل مداح:

عندم��ا نتح��دث عن الفن��ان الراحل ط��الل م��داح، تعود بنا 
الذاك��رة اإىل اأب��رز موؤ�ش�ش��ي االأغني��ة ال�ش��عودية ومطّوريها، 
ل ا�ش��مه الفني م��ن ذهب واأ�ش��بح مدر�ش��ة متكاملة  اإذ �ش��جَّ
لالأجي��ال من بعده، ومل يكن مداح مطرًبا فح�ش��ب، بل فناًنا 
�ش��اماًل ا�شتطاع بف�ش��ل موهبته اأن يكون اأول �شعودي ميثل 

ا، وذلك يف عام 1967 عندما  وينتج فيلًما �شينمائًيّا عاطفًيّ
اأنتج فيلم »�ش��ارع ال�ش��باب«، وهو عمل م�ش��رك مع �ركة 
لبناني��ة ومب�ش��اركة نخب��ة من النج��وم، من بينه��م الفنانة 
اللبنانية �ش��باح، وهند طاهر، ور�ش��يد عالمة، وعادل مراد، 

و�شمرة بارودي، وهو من اإخراج �شيد طنطاوي.
وقد ا�شُتِهَرت تلك احلقبة مبو�شة جماهرية تكمن يف تقدمي 

الفنانني اأنف�ش��هم كنجوم وممثل��ني بارعني يف الدراما، لكن 
الفن��ان طالل م��داح حظي به��ذا العمل الدرام��ي الوحيد يف 
م�ش��رته، ول�ش��دة حبه للفن قرر اأن يبيع ممتلكاته اخلا�ش��ة 
لي�ش��ّد رحال��ه اإىل العا�ش��مة اللبنانية ب��روت، منوًها باأنه 
ل��ن يعود اإىل ال�ش��عودية اإاّل حاماًل معه ذكرى م�ش��اركته يف 
الفيل��م. وبالفع��ل، اأق��دم على ه��ذه اخلطوة التي ط��ّورت من 
م�ش��رته الفني��ة، وق��دم م��ن خاللها اأغني��ة »بين��ي وبينكم 
اإي��ه«، وقرر بعدها الراحل التوقف عن خو�ش غمار التجربة 

الدرامية واال�شتمرار يف عامل الطرب والغناء.
حممد عبده:

يف ع��ام 1969، خا���ش حمم��د عب��ده جترب��ة التمثيل عرب 
م�شل�ش��ل »بحر االأماين« الذي ُعِر�َش على �شا�شات التلفزيون 
م��ن تاألي��ف لطف��ي زيني واإخ��راج ن��ور الدمردا���ش، وُيعترب 

��ّور  التجرب��ة الدرامي��ة الوحيدة الت��ي ظهر من خاللها. و�شُ
امل�شل�ش��ل يف العا�ش��مة امل�رية القاهرة، ومن املفارقات 
اجلميلة يف م�ش��رة »فنان العرب« اأن اأروع اأعماله الغنائية 
اخلالدة قدمها يف هذا امل�شل�ش��ل، ولع��ل اأبرزها: »لو كلفتني 
املحبة، اأ�شمر عرب، يا مركب املهند، ليتك معي �شاهر، منيتي 

واأكذب عليه«.
وعل��ى رغ��م اأن هذه االأعم��ال جتاوز عمره��ا االأربعة عقود، 
ف��اإن حممد عب��ده ال يزال يتغنى به��ا يف حفالته، مع االأخذ 
يف االعتبار توا�ش��ع م�ش��توى الت�ش��جيل الغنائي واملوؤثرات 
ال�ش��وتية يف تل��ك احلقبة، لكن طريقة ت�ش��جيلها وعر�ش��ها 
تع��ود بامل�ش��اهد اإىل ذكري��ات احلن��ني، الأن ه��ذه االأعم��ال 

تالم�ش امل�شاعر جلمالها.
را�شد املاجد:

ُتعترب فرة الت�شعينيات الفرة الذهبية للفنان را�شد املاجد، 
وذلك من خالل االأعمال الغنائية العديدة التي قدمها، ولعل 
ه��ذه الفرة �ش��هدت تعدد مواهب��ه الفني��ة، اإذ خا�ش جتربة 
الدراما عرب م�شل�ش��ل »ال للزوجات«، وحظي العمل بانت�ش��ار 
وا�شع يف تلك الفرة، وجاء حتت ا�شمني، اإذ كان اال�شم الثاين 
له »دنيا حظوظ«، وهذا اال�ش��م هو ا�شم اأحد األبومات املاجد 

يف الت�شعينيات.

�ش��جلت جنم��ة الب��وب االأمريكية، 
تايل��ور �ش��ويفت رقم��ًا قيا�ش��يًا 
امل�ش��اهدات،  ع��دد  يف  جدي��داً 
بعد اأيام من ط��رح فيديو كليب 
 ،"ME" بعن��وان  اأغنيته��ا 
والت��ي ت�ش��درت قوائ��م موقع 
ع��دد  بو�ش��ول  اليوتي��وب، 
م�شاهدتها الأكرث من 65.2 
مليون م�ش��اهدة خالل 24 

�شاعة من طرحها.
اأعل��ن موق��ع يوتي��وب ع��رب 
ح�ش��ابه عل��ى توير، ت�ش��در 

اأغنية تايلور �شويفت "ME" اإح�شائيات 
املوق��ع، حيث و�ش��لت ع��دد م�ش��اهداتها 
الرق��م  بذل��ك  لتحط��م  ملي��ون،   65.2
القيا�ش��ي ال�ش��ابق ال��ذي �ش��جلته املغنية 
اأريانا غران��دي عن فيديو كلي��ب اأغنيتها 
"Thank you، Next"، والذي و�شل 
اإىل 55 مليون م�ش��اهدة خالل 24 �شاعة 
من طرحه. كما حتدثت تايلور �شويفت عن 
�شبب اإ�شدارها لهذه االأغنية خالل مقابلة 
لها على �ش��بكة "ABC"، مو�ش��حة اأنها 
بتف��رده ع��ن  ال�ش��خ�ش  احتف��اء  مبثاب��ة 

االآخرين.

فنانون سعوديون خاضوا تجربة الدراما والغناء.. والنقاد يقّيمونهم مدرسة تفاعل

دمة  بية والعاملية , ولخ ي تظهر عىل الساحة العراقية والعر
االن , وملتابعة اخر املستجدات ال�ت

زة الذكية :  ل ( ) ALJOURNAL( ع�هج اال�هج ور�خ االخبار العاجلت محل تطبيق ) الهج
اد التطبيق  هج كن إ�ي ي أي من أس��واق التطبيقات �ي ي خانة البحث �خ ل �خ ور�خ فبمجرد كتابة ملكة الهج
خ 

 مع�ي
جٍ
م �خ اص بنا، وأيضًا الدخول إىل أي صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خ���هجٍ أو �هج الخ

اصة  تك الخ ه عىل حس��ا�هج �هج أو إعادة ن�رش كنك مش��اركة الخ اصة، امك �ي وأيضًا كتابة آرائك الخ
ل . ور�خ عي اكلفيسبوك Facebook بكتابة ملكة الهج عىل شباكت التواصل االإج�ت

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 
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