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�أرجع �لفن��ان يو�سف �سعبان �سبب بكائه �أثناء تكرميه 
من �لرئي�س �لفل�سطيني حممود عبا�س �أبومازن، و�لذي 
�أن��اب �ل�سف��ر �لفل�سطين��ي يف �لقاه��رة، دي��اب �للوح، 
لت�سلي��م �لتك��رمي �إىل �سع��وره بالفخ��ر جت��اه م�سرت��ه 
�لفني��ة �حلافلة. وق��ال �سعبان، �إن ه��ذ� �لتكرمي و�سام 
عل��ى �س��دره، لكونه من دول��ة عربية و�ستظ��ل عربية، 
بح�س��ب قول��ه، م�سيفًا �أن��ه �سعد به��ذ� �لتقدير بخا�سة 
و�أن��ه متوق��ف ع��ن �لتمثي��ل منذ �سن��و�ت ع��دة ب�سبب 
جتاه��ل �ملنتجني له. و�أو�سح �أن��ه ُر�سح للم�ساركة يف 
�جلزء �لثالث م��ن م�سل�سل "كلب�س"، بطولة �أمر كر�رة، 
حي��ث حدثه �ملخرج بيرت ميم��ي ب�ساأن �أحد �الأدو�ر، �إال 

�أنه �عتذر عنه ل�سغر م�ساحة �لدور.

يدر�س �لفنان حممد �سعد �العتذ�ر عن عدم �مل�ساركة 
يف بطول��ة �لعر�س �مل�رسحي "عالء �لدين" للمخرج 
جم��دي �لهو�ري بع��د تفاو�س �الأخر مع��ه �أكرث من 
م��رة دون �إمتام �لتعاقد ب�س��كل ر�سمي. وقال م�سدر 
م��ن د�خل �مل�رسحي��ة، �إن �له��و�ري �لتق��ي بالفنان 
�أحم��د عز يف نهاية �سه��ر رم�سان �ملا�سي، وو�سعا 
�خلط��وط �لنهائي��ة �خلا�س��ة بالعر�س متهي��د�ً لبدء 
�لربوف��ات بعد �نتهاء عز من �رتباطاته �ل�سينمائية، 
م�سيف��ًا �أن �سعد يفكر جدي��ًا يف �العتذ�ر عن جت�سيد 
�سخ�سية "جن �مل�سباح"، ما جعل �ملخرج يفكر يف 
�أ�سم��اء بديلة لتاأدية �ل��دور، ولكنه ينتظر عودة �سعد 

من �ململكة �لعربية �ل�سعودية، خالل �أيام.

�أخلت حمكمة م�رسية �سبيل �ملمثلتني �مل�رسيتني 
من��ي ف��اروق و�سيما �حلاج علي ذم��ة �لتحقيقات 
يف ق�سي��ة ت��د�ول مقط��ع �إباحي لهم��ا مع خمرج 
�سينمائ��ي �سهر، وذلك بع��د قبوله��ا ��ستئنافهما 

على قر�ر حب�سهما 45 يومًا على ذمة �لق�سية.
وم��ن �ملق��رر �إمت��ام �إج��ر�ء�ت �الإخ��الء، �ل�سب��ت 
�ملقبل، من �أحد �أق�سام �ل�رسطة، على �أن يتم حتديد 
�إقامتهما يف �أماكن حمددة منعًا لهروبهما خارج 

م�رس.
يذك��ر �أن �الأجه��زة �الأمني��ة �مل�رسي��ة ق��د �ألق��ت 
�لقب���س علو �ملمثلت��ني يف فرب�ير �ملا�سي بتهمة 

ن�رس �لف�سق و�لفجور.
تفوقت �ملغنية �لعاملية  �سيلينا غوميز  على �لكثر من �مل�ساهر من عدة جماالت، برتبعها على عر�س �لنجوم �الأكرث تفاعاًل عرب �أحد مو�قع �لتو��سل �الإجتماعي، حيث و�سل 

عدد متابعيها �إىل 151.8 مليون متابع، ولكنها �حتلت �ملرتبة �الأوىل بح�سولها على ما ي�سل �إىل 3.6 مليون �إعجاب لكل من�سور.

�نتق��اد�ت ع��دة طال��ت �لفنان��ة من��ة ف�س��ايل من 
جمهوره��ا، بعد ن�رس �سورتني لها مبالب�س �سفافة 
يف منتج��ع �سياح��ي، ع��رب �سفحته��ا �ل�سخ�سي��ة 
مبوقع في���س بوك. وطالب �ملنتق��دون منة بحذف 
�ل�س��ور، الأنه��ا تك�س��ف �أج��ز�ء من ج�سده��ا، حيث 
تُعل��ق  ومل  �النتق��اد�ت،  ه��ذه  �لفنان��ة  جتاهل��ت 
عليها �إيجاب��ًا �أو �سلبًا، فيما �أ�س��اد �آخرون بجمال 
من��ة يف �ل�س��ور، لظهوره��ا ب�س��كل طبيع��ي دون 
�أن من��ة  ��ستعم��ال م�ستح���رس�ت جتمي��ل. يذك��ر 
ت�ستعد ال�ستكم��ال ت�سوير م�ساهده��ا يف م�سل�سل 
�الأي��ام �ملقبل��ة، وي�ساركها  "قي��د عائلي" خالل 
يف �لبطول��ة عزت �لعاليل��ي ومرفت �أمني وبو�سي 

ون�سال �ل�سافعي ورمي �لبارودي .
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

لزوجته: 
بدي آخد نفس

مهرجان للشعر العالمي 
في بغداد

"سيلفي تشرنوبل" يثير الغضب 
على مواقع التواصل االجتماعي

فيلم اماني.. يحكي حياة بطلة البارالمبية

بين ميغان وهاري 
يثير جدال

�س��ارك �لفنان عا�سي �حل��الين يف برنامج "ت��و�أم روحي" 
�ل��ذي يقدم��ه �العالم��ي ني�س��ان عل��ى قن��اة Bein در�ما 
�لقطرية برفق��ة زوجته ملكة جمال لبن��ان �ل�سابقة كوليت 

�حلالين.
ويف �حللقة، طلب ني�سان من عا�سي �أن يجّدد �لعهد لزوجته 
بو�س��ع قفل يف �لديكور، وقالت كوليت: "�أنا معه الآخر يوم 

من عمري".
عا�س��ي رّد على زوجت��ه بطريقة مه�سوم��ة وقال ممازحا: 
"معق��ول ه��الأ عملتي هالق�س��ة هالأ الآخر ي��وم؟ بدي �آخد 
نف�س"، لرتد كوليت: "ميكن موت قبلك برتتاح ما بتعرف".

ُي�س��ار �إىل �ن �ن عا�سي وكوليت تزوجا عام 1995 ورزقا 
ب� 3 �أوالد: ماريتا ود�نا و�لوليد، ويعترب زو�جهما من �أمنت 

�لزيجات على �ل�ساحة �لفنية.   

�أث��ار مقط��ع فيدي��و لالأمر ه��اري وزوجته ميغان م��اركل خالل 
م�ساركتهم��ا يف حف��ل تقليدي توؤديه �جليو���س �لربيطانية ي�سمى 
"Trooping the Colour" ج��دال كب��ر� عل��ى �ل�سو�سي��ال 
ميدي��ا. ويظهر عل��ى مقطع �لفيديو وكاأن �الأم��ر هاري يتكلم مع 
زوجت��ه بح��دة، وهما و�قفان عل��ى �رسفة ق���رس باكنغهام خالل 
مر��سم �حلف��ل. و��ستعانت �سحيف��ة بريطاني��ة "�إك�سرب�س"، بر�أي 
خبر، قارئ �ل�سفاه ملعرفة ما قاله �الأمر لزوجته، فعندما د�رت 
ميغ��ان �إىل �الأم��ر ه��اري و�ساألته �سيئ��ا �مل��رة �الأوىل، جاوبها، 
"نع��م، ذل��ك �سحيح"، لكن عندم��ا د�رت �إليه لت�ساأل��ه �سيئا مرة 

�أخرى، قال لها بكل جدية، "�لتفتي"، وبعدها قال "�نظري".
وعل��ق �لعديد من �مل�ستخدمني عل��ى �لفيديو، قائلني �أن �الأمر بد� 
�رسي��ر�، و�أنه تكلم مع ميغ��ان بربودة �سديدة، وق��ال م�ستخدمون 

�آخرون �أن ميغان كادت �أن تبكي.

يق��ام مهرج��ان �ل�سعر �لعامل��ي يف بغ��د�د للفرتة من20 
– �مل��اين.  فرن�س��ي  بتع��اون   2019 – 23- حزي��ر�ن 
وبا���رس�ف �العالمي��ة " برغي��ت �سفن�س��ون " �مل�سوؤول��ة 
ع��ن كاتبات " �نان��ا" بجز�أي��ه �الول و�لث��اين ،و�خلا�س 
بنتاج��ات مبدعات عر�قيات يف جمال " �لق�سة و�ل�سعر" 
،وب���رسكاء منظمني ميثل��ون �ملعهد �لفرن�س��ي يف بغد�د، 
ومعهد غوت��ه �الملاين، و�سفارتي فرن�س��ا و�ملانيا و ق�سم 
�للغ��ة �الملانية و�لفرن�سي��ة يف جامعة بغ��د�د، وموؤ�س�سة 
�ملدى للثقافة و�لفنون و�العالم، ومعهد فل�سربغ للتعليم 
و�لتب��ادل �لثق��ايف يف �لع��ر�ق، و�ي�س��ا وز�رة �لثقاف��ة 
�لعر�قي��ة .و�ستقام يف �ملهرج��ان فعاليات فنية وثقافية 

عن �ل�سعر و�لرتجمة و�ملو�سيقى وور�سات ثقافية.
 �سي�س��ارك يف �ملهرج��ان �سع��ر�ء و�ساع��ر�ت م��ن فرن�سا 
و�ملاني��ا مث��ل �ل�ساع��رة �لفرن�سي��ة نادي��ن �غو�ستين��ي، 
و�ساعر �ملاين م��ن برلني،ومرتجمان لل�سع��ر من �لعربية 
�ىل �لفرن�سي��ة هم��ا حمم��د ن�رس �لدي��ن و�الملانية غونرت 
�ورث،  باال�سافة �ىل �ساعر�ت من �لعر�ق ممن �سم كتاب 
�نان��ا ن�سو�سه��ن يف �جلزء �لث��اين منهن �م��ال �بر�هيم 
�لن�س��ري وغ��ر�م �لربيع��ي وجن��اة عب��د�هلل و�سم��ر قن��د 

�جلابري ومنى �ل�سبع.
" �ملهرج��ان  �إن  �سفن�س��ون" قال��ت  �العالمية"برغي��ت 
�سي�ستم��ر الربع��ة �يام ويفتت��ح يوم �خلمي���س �مل�سادف 
20 حزير�ن �ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساء يف �ملعهد �لفرن�سي 
�لعر�ق��ي ي�س��ارك يف �الفتت��اح وزي��ر �لثقاف��ة �لعر�ق��ي 
و�ل�سف��ر �لفرن�س��ي و�ل�سفر �الملاين يف بغ��د�د ، و�سيقدم 
فيه �جلزء �لثاين من "عيون �نانا"وهو خمتار�ت لقر�ء�ت 
لكاتب��ات عر�قي��ات ، كما تق��ام حلقة نقا�سي��ة حول دور 
مب�سارك��ة  بلد)�لعر�ق-فرن�سا-�ملاني��ا(  كل  يف  �ل�سع��ر 

�ل�سيوف �الجانب و�ل�سعر�ء �لعر�قيني".

بع��د �أ�سابي��ع م��ن عر���س �أوىل حلق��ات م�سل�س��ل �لدر�م��ا 
�لتلفزي��وين "ت�رسنوب��ل" �ل��ذي تتناول �أحد�ث��ه �أكرب كارثة 
�ملا�س��ي،  �لق��رن  ثمانين��ات  �لع��امل يف  �سهده��ا  نووي��ة 
�جتاحت و�سائل �لتو��س��ل �الجتماعي �سور �لتقطتها عدد 
م��ن ح�ساب��ات �مل�ساه��ر و�ملوؤثرين على مو�ق��ع �لتو��سل 
�الجتماع��ي بالقرب من "بريبي��ات" �ملدينة �ملهجورة يف 

�سمال �أوكر�نيا، و�ملعروفة �إعالميًا مبدينة �الأ�سباح.
�ل��ذي حققت��ه �سبك��ة  بالرغ��م م��ن �لنج��اح �جلماه��ري 
بتحوي��ل  "ت�رسنوب��ل"،  م�سل�س��ل  خ��الل  م��ن   "HBO"
ماأ�س��اة تاريخي��ة لو�حدة من �أعظ��م �الأعم��ال �لتلفزيونية 
و�لدر�مي��ة، و�نعكا�س ذلك �إيجاب��ًا على قطاع �ل�سياحة يف 
�أوكر�ني��ا، �ل��ذي �سهد زيادة مفاجئة وغ��ر م�سبوقة بن�سبة 
تر�وح��ت ب��ني 30 و%40، بح�سب م��ا ت�س��ر �إح�سائيات 
وكاالت �ل�سياح��ة، �إال �أن تل��ك �ل�سور �أث��ارت غ�سبًا و��سعًا 
ب��ني �ملتابع��ني. �أظه��رت تل��ك �ل�س��ور ع��دد�ً م��ن م�ساهر 
�لتو��س��ل �الجتماعي ب�س��كل عاري، �أثن��اء �رتد�ئهم لقناع 
�الأم��ان وغط��اء �لر�أ���س �لو�قي، فيم��ا ظهر �لبع���س �الآخر 
�أثن��اء �رتد�ئه��م للب��دالت �مل�س��ادة لالإ�سعاع��ات �لنووي��ة 
�مل�سنوع��ة م��ن �لبال�ستي��ك وه��م يحملون �أجه��زة �لك�سف 
عن �الإ�سعاعات، مل�سارك��ة جمهورهم ومتابعيهم بلحظات 

تو�جدهم وجتولهم يف مو�قع �لكارثة. 

�أث��ار م�سل�س��ل �أردين حت��ت م�سم��ى "ج��ن" �نتجت��ه �سبكة 
"Netflix"، جداًل وغ�سبًا كبر�ً بني �الأردنيني الحتو�ئه 
على م�ساهد �عتربت �إباحية و�ألفاظ �سوقية، بح�سب �لعديد 

من �لتعليقات على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي.
ويتن��اول �مل�سل�س��ل �ل��ذي يع��د �أول عمل عرب��ي يبث على 
�سبك��ة "Netflix"، ق�سة جمموعة م��ن �لطلبة كانو� يف 
رحل��ة مبنطقة �لب��رت�ء �الأثرية وتعر�س��و� ملو�قف مرعبة، 
و�أدو� �أدو�ر�ً �عتربت �إباحية ولقطات خملة و�ألفاظًا بذيئة.
وبح�س��ب بي��ان ر�سمي، فق��د مت ت�سوي��ر م�ساه��د م�سل�سل 
"ج��ّن" يف مدين��ة عّم��ان �لع�رسي��ة و�لب��رت�ء �لقدمي��ة، 
ويحك��ي �مل�سل�س��ل ق�س��ة جمموعة من �ملر�هق��ني �لعرب، 
�لرومان�سي��ة  و�أحا�سي�سه��م  �سد�قته��م  تخ�س��ع  وكي��ف 
لالختبار عندما ي�ستدعون قوى �جلّن �خلارقة �إىل عاملهم 
دون ق�سد. وعندما ي�سبح "�جل��ّن" �أقوى وتزد�د �سبابية 
�مل�سه��د ب��ني �خلر و�ل���رّس، ال يعرف ط��الب �لثانوية مبن 
يثق��ون. فه��ل يتمكن��ون م��ن �إيج��اد �الإجاب��ات �ملطلوبة 

الإنقاذ �أ�سدقائهم.
و�أوع��ز مدع��ي ع��ام عم��ان �ىل وح��دة مكافح��ة �جلر�ئم 
�اللكرتوني��ة يف مديرية �الم��ن �لعام باتخ��اذ �الجر�ء�ت 
�لفوري��ة �لالزمة لوقف ب��ث ون�رس م�سل�سل )جن( وذلك ملا 
يت�سمن��ه من مقاط��ع �إباحية خمالف��ة للقانون و�الأخالق 

و�الآد�ب �لعامة.
و�أ�س��درت هيئ��ة �الإعالم يف �الأردن بيان��ًا �أكدت فيه �أنها 
تابع��ت �حلديث �لد�ئر حول م�سل�سل "جن" �ملعرو�س على 

�سبكة "نيتفليك�س."
و�أك��دت �لهيئ��ة �أن مثل ه��ذ� �الإنتاج )�مل�سل�س��ل( ال يدخل 
�سم��ن �سالحياته��ا، كاطالع ورقابة عل��ى �ل�سيناريو، �أو 
جميع �الأم��ور �لفنية و�لتقنية من حي��ث �الإعد�د و�الإنتاج 
و�لتمثي��ل و�الإخر�ج، وذل��ك وفقًا الأح��كام قانون �الإعالم 

�ملرئي و�مل�سموع �لنافذ.
و�أو�سح��ت �لهيئ��ة �أن قان��ون �الإعالم �ملرئ��ي و�مل�سموع 
م��ن  �مل�سنف��ات  عل��ى  �لرقاب��ة  يف  �حل��ق  له��ا  يعط��ي 
�مل�سل�س��الت و�الأف��الم �لت��ي ي��ر�د عر�سها عل��ى �لقنو�ت 
�لف�سائي��ة �ملحلية ودور �لعر�س د�خ��ل �ململكة، �رسيطة 

�أن تك��ون جاه��زة للعر�س، �أما قبل ذل��ك فال ميكن لها �أن 
تطل��ع عل��ى �أي ن���س �أو �سيناريو خا�س مب�سل�س��ل �أو فيلم 
�أَو منت��ج. و�أك��دت �لهيئة �أن��ه ووفقًا ملا �طلع��ت عليه من 
مقتطف��ات وم�ساه��د للم�سل�س��ل، فاإن ه��ذه �مل�ساهد ال تتم 

�إجازتها يف حال عر�ست على هيئة �الإعالم.
وبينت �لهيئة �أن م�سوؤوليتها �لوطنية، وطاملا �أن مثل هذه 
�مل�ساه��د و�سلت �إىل عل��م مديرية �ملتابع��ة لديها، فاإنها 
�ستتاب��ع مع �جله��ات ذ�ت �لعالقة ملنع عر���س مثل هذه 
�مل�ساه��د د�خل �الأردن �سو�ًء مع �لهيئة �مللكية لالأفالم �أو 

مع �أي جهة فنية خمت�سة �أخرى.
م��ن جهتها، ��ستنك��رت جلن��ة �لتوجيه �لوطن��ي و�العالم 
�لنيابي��ة ممثله برئي�سها �لنائب حما�سن �ل�رسعة �مل�سل�سل 
و�لذي �أنتجته �رسكة ن��ت فليك�س �الأمريكية موؤخر� و�لذي 
مت ت�رسي��ب بع���س �ملقاط��ع من��ه عل��ى مو�ق��ع �لتو��سل 
�الجتماع��ي و�حت��وت م�ساه��د ال تليق بع��اد�ت �ملجتمع 
و�الأع��ر�ف  بالع��اد�ت  وال  وتقالي��ده  �ملحاف��ظ  �الردين 
�لعربية و�الإ�سالمية مما يوؤثر على �لن�سء و�الأجيال وعلى 

�الأخالق يف �الأردن.

عر���س فيلم �ماين للمخ��رج فا�سل ماهود 
يف قاع��ة وز�رة �لريا�س��ة و�ل�سب��اب وهو 
فيلم ديكودر�ماو ي�ستغ��رق عر�سه بحدود 
22 دقيق��ة ومت ت�سوي��ره ب��ني ��سرت�لي��ا 

و�لعر�ق.
،�أن��ه  �لفيل��م كم��ا ق��ال خمرج��ه ماه��ود 
"يحكي ق�سة حياة ومعاناة وحتدي فتاة 
يف �لتا�سعة ع�رسة من عمرها، وهي العبة 
�ملنتخب �لبار�ملبي �لوطني �لعر�قي �ماين 
ن�سار جاب��ر، �لتي تعر�س��ت حلادث حرق 
ب�سب��ب �ح��د�ث �رهابي��ة يف ع��ام 2009، 
يف مدينته��ا �لنا�رسي��ة مم��ا ت�سب��ب له��ا 

بالكنكرينيا و�دى �ىل برت كلتا �ساقيها".
يف  م�سادف��ة  ر�أيته��ا  "لق��د   ، و��س��اف 
مهرج��ان ثق��ايف يف �لنا�رسي��ة، ولفت��ت 

�نتباه��ي مم��ا دفعن��ي �لف�س��ول للتع��رف 
عليها، وعلم��ت �نها بطل��ة بار�ملبية ولها 
م�س��اركات دولي��ة ، فق��ررت �ن ��سنع من 
ق�سته��ا فيلم��ا وثائقي��ا ،عل��ى �ن يك��ون 
�له��دف من��ه �ج��ر�ء عملية زر�ع��ة �طر�ف 
وبع��د  بالت�سوي��ر  و�رسع��ت  ��سطناعي��ة، 
م��رور ثالث��ة ��سهر م��ن �لت�سوي��ر، تعرفت 
جر�ح��ة  �خت�سا���س  طبي��ب  ��سه��ر  عل��ى 
يف  �ال�سطناعي��ة  و�الط��ر�ف  �لعظ��ام 
��سرت�لي��ا )عر�ق��ي �ال�س��ل( ه��و �لدكت��ور 

منجد �ملدر�س".
 وتاب��ع ماه��ود "�ت�سلت ب��ه و�خربين �نه 
م�ستع��د الج��ر�ء عملي��ة زر�ع��ة �الط��ر�ف 
له��ا ، وبكلف��ة 100 �ل��ف دوالر �مريك��ي  
مم��ا دعاين ملر�جع��ة دولة رئي���س �لوزر�ء 

�لعر�ق��ي �ل�ساب��ق  حي��در �لعب��ادي،  وبعد 
عن��اء وجه��د كبري��ن ح�سل��ت �ملو�فق��ة 
و���رسف �ملبل��غ ومت ��ستق��د�م �لطبيب �ىل 
بغ��د�د يف م�ست�سف��ى �ب��ن �سين��ا و�جري��ت 
عملي��ة �ل��زرع وتكلل��ت بالنج��اح  وعادت 
وغ��ادرت  �ساقيه��ا  عل��ى  مت�س��ي  �م��اين 

�لكر�سي �ملتحرك".
م��ن  "�لفيل��م  �ن  �ىل  �ملخ��رج  و��س��ار 
�لفن��ي  لالنت��اج  �وروك  �رسك��ة  �نت��اج 
عدن��ان  له،وت�سويرعل��ي  �لعائ��دة 
�ملو�سوي،و�سيناري��و �لكات��ب �سعد هد�بي 
،ومتثي��ل حمي��دة �ل�سع��دي وعل��ي خ�س��ر 
�لت�سويري��ة  فا�سل.و�ملو�سيق��ى  وزه��ر�ء 
�لفه��ا �لدكتور دري��د فا�سل.وكلف��ة �نتاج 

�لفيلم 135 �لف دوالر".
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