
اليسا وخالفها مع وائل

دنيا تتغزل بزوجها

نوال توجه رسالة الى هيفاء 

القبض على سعد لمجرد 

. اأطلت الفنانة اللبنانية الي�ضا �ضيفة احللقة الأوىل من 
برنام��ج "اأن��ت اأونالين" مع العالم��ي اللبناين و�ضام 

.Dubai بريدي على تلفزيون
واأو�ضح��ت الي�ض��ا حقيقة اخل��الف مع زميله��ا الفنان 
اللبن��اين وائ��ل كف��وري، وقالت اإنه��ا "هناأت��ه بولدة 
ابنت��ه، لكنها مل ُتالحظ اأنه مل ي��رد عليها"، م�ضريًة اىل 
اأن��ه "من املمكن اأن يك��ون من�ضغاًل بو�ضول طفلته اىل 
الع��امل." و�ض��ددت ملكة الح�ضا�س عل��ى اأن "ل قطيعة 
بينه��ا وبني وائ��ل، ول زلنا قريبني، فه��و يرد ويكتب 
يل دائم��ًا على توي��ر. هذه املرة الوحي��دة"، لفتًة اىل 
اأنها "مل تعاي��ده مبنا�ضبة عيد ميالده، لأنني مل اأنتبه، 

واأف�ضل اأن ار�ضل له ر�ضالة خا�ضة."

الفنان��ة  به��ا  الت��ي ظه��رت  املمي��زة  الطالل��ة  بع��د 
امل�رصية دنيا �ضمري غامن خالل ح�ضولها على جائزة 
اأف�ض��ل ممثلة كوميدية لع��ام 2016، �ضغلت متابعيها 
مبغازلته��ا لزوجه��ا. عربت دنيا ع��ن فخرها بزوجها 
الإعالم��ي رام��ي ر�ض��وان، بع��د كلمت��ه الت��ي األقاه��ا 
خ��الل حف��ل افتت��اح املوؤمت��ر الوطني لل�ضب��اب ب�رصم 
ال�ضي��خ. ون�رصت مقطع فيديو للكلم��ة على "ان�ضتغرام" 
وعلقت عليه قائلة: "داميًا بت�رصف بيك يا حبيبي ربنا 
يحمي��ك ويوفق��ك يا رب ما �ضاء اهلل علي��ك". بدوره رد 
عليه��ا زوجها قائاًل: "ربن��ا يخليكي يل". وكانت دنيا 
خطف��ت النظ��ار باإطاللة رقيق��ة واأنيقة، بع��د خ�ضارة 

وزنها الزائد بعد احلمية الغذائية التي تتبعها

�ض��ج الع��امل العرب��ي ب�ض��كٍل ع��ام، وجمه��ور الفنان��ة 
اللبناني��ة هيف��اء وهبي ب�ض��كٍل خا�س، بخ��رب حماولة 
خطفه��ا، اأثن��اء توجهه��ا من مط��ار �ض��ارل ديغول  يف 

باري�س اىل اأحد الفنادق الفرن�ضية.
يف ه��ذا ال�ضياق، وجهت الفنان��ة اللبنانية نوال الزغبي 
ر�ضال��ة اىل زميلتها هيفاء وهبي ، وكتبت عرب ح�ضابها 
الر�ضمي على  موقع "توير": "حبيبتي يا هيفا احلمدهلل 
ع�ضالمت��ك، ن�ضك��ر اهلل مرق��ت عخ��ري و�ضالم��ة قلب��ك.. 

انتبهي عحالك تاين مرة!".
م��ن جهته��ا، ردت  هيف��اء وهبي على النجم��ة الذهبية  
ن��وال زغبي وغردت: "�ضكرا حبيبت��ي نوال .. اهلل ي�ضلمك 

ويحفظك."

يف واحدة من املفاجاآت املدوية األقت ال�رصطة الفرن�ضية 
القب���س عل��ى املطرب املغرب��ي �ضعد ملج��رد، بعد تقدم 
فت��اة فرن�ضي��ة ب�ضك��وى �ض��ده اتهمت��ه فيه��ا مبحاولة 
اغت�ضابه��ا، قب��ل يوم��ني م��ن حفل��ه الغنائ��ي بق���رص 
املوؤمت��رات يف باري�س. وذكر موقع "بابوبي" املغربي، 
اأن �رصطة الدائرة 17 بباري�س األقت القب�س على ملجرد 
داخل فندق "ماريوت �ضانزلزيه"، و�ضيق�ضي 48 �ضاعة 
رهن احلرا�ضة النظرية يف انتظار عر�ضه على املحاكمة 
، وذل��ك بن��اء عل��ى اتهام��ه م��ن ط��رف فت��اة مبحاولة 
اغت�ضابه��ا. يذك��ر اأن هذه هي امل��رة الثانية التي يلقى 
القب���س فيها على املط��رب املغربي، حي��ث تورط قبل 

ن�صرت املغنية العاملية مايلي �صاير�س Miley Cyrus �صورة مثرية للجدل وهي متار�س ريا�صة اليوغا، و�صل عدد الاليكات �ضهرته يف تهمة اغت�ضاب فتاة بامريكا.
عليها اإىل اأكرث من 650 األفًا، فيما جتاوزت التعليقات الـ 10 اآالف.

بالرغ��م من ان��ه الفيل��م الول، وامل�ضارك��ة الوىل له يف 
مهرجان دويل كبري ، فاأن املخرج علي البياتي ا�ضتطاع

ان يخط��ف اجلائ��زة الوىل للمهرج��ان من ب��ني اكرث من 
مائ��ة فيل��م ل 36 دول��ة. الفيل��م يحمل عن��وان- اغم�س 

عينيك 
جي��دا- و�ضارك به املخرج البيات��ي يف مهرجان �ضقلية 
ال��دويل بايطالي��ا. والغريب ان الفيل��م وخمرجه مر مرور 

الكرام
ومل تنتب��ه الي��ه املوؤ�ض�ضات الثقافي��ة الر�ضمية ومل حتتفل 
به اي�ضا. مما دفع بجمعية الثقافة للجميع اقامة احتفال 

ب�ضيط للمخرج
البيات��ي يف مقه��ى القي�رصية ب�ضارع املتنب��ي. وقدم له 
الناق��د حمم��د الر�ضيد ال��ذي رحب باحل�ض��ور واثنى على 

على اجلمعية
لحت�ضانه��ا و�ضكر املخرج البياتي على منجزه. ثم القى 
الدكت��ور عب��د جا�ضم ال�ضاعدي رئي���س اجلمعية كلمة حيا 

فيها املخرج
علي البياتي وثمن جهوده وقال ان العراق ي�ضنع اجلمال 
واحل��ب يف ظل ظروف قاهرة. وه��ذا بحد ذاته يعد منجزا 

مهما للفنون والثقافة العراقية.
*على هام�س الندوة التقيت باملخرج علي البياتي فقال:
- ان��ا �ضعيد لين رفعت عل��م العراق يف حمفل دويل مهم. 
بالرغم من ان املوؤ�ض�ضات القنية مل حتتفل بي عند عودتي 
وان��ا  احمل اجلائزة الوىل و�ضاركت و�رصفت على الفيلم 

من جيبي اخلا�س.
* ماذا عن الفيلم؟

- الفيل��م يتح��دث عن حلم وه��ي احلقيق��ة الوحيدة التي 
يتمت��ع به��ا الب���رص من تدخ��ل او منع من اح��د. وامام ما 

يحدث من ارهاب
وقت��ل ودم��ار يف بالدنا اجلميل��ة، حاول��ت ان ابتعد عن 
ذل��ك لقدم �ضورة مغايرة ، �ضورة ان�ضانية تعرب عن حب 
احلي��اة و�ضناع��ة اجلمال بالرغم من الوج��ع والمل الذي 

يكمن يف دواخل الن�ضان العراقي.

*ما فكرة الفيلم؟
- الفيلم يتناول حياة جمموعة من الطفال الفقراء الذين 

يجوبون النفايات بحثا عن طعام او �ضيء اخر يبيعونه
فتنتابه��م فك��رة حل��م مفاده��ا ت�ضكي��ل فرق��ة مو�ضيقية 
وت�ضني��ع اللت التي يعزف��ون بها من بقاي��ا النفايات. 
الخ��رى  وال�ضي��اء  القواط��ي  جم��ع  بحمل��ة  فيب��داأون 
وا�ضتطاع��وا ان ي�ضنعون اآلتهم بنج��اح وراحوا يعزفون 
للح��ب واحلياة غري مبال��ني بالعنف واجل��وع والرهاب 
املحي��ط بهم. و�ضكل��وا اورك�ضرا خا�ضة به��م. وفيه لقطة 
مع��ربة هي ان احده��م ي�ضاأل اخ��ر ملاذا نغم���س عيوننا 
حني نحلم فتجيبه طفلة) هو اكو واحد يحلم وهو مفتح (!

*من هي جهة االنتاج؟
- ان��ه من انتاج��ي اخلا�س وق��د كتبت ل��ه ال�ضيناريو 
واحل��وار والخراج. بالتعاون م��ع 26 طفال وفرهم يل 

الخ ه�ضام الذهبي من بيت البداع للطفولة.
* كم هي ميزانية الفيلم؟

-كلفن��ي بح��دود ع���رصة الف دولر وي�ضتغ��رق ع�رص 
دقائق و�ضاعدين اي�ضا الفنان الرائع علي اخل�ضاف.

* ماذا اردت ان تقول للنا�س من خالل الفيلم؟
-اردت ان اق��ول لنبتع��د ع��ن ال�ضوداوي��ة يف احلي��اة 
ونت�ضل��ح بالأم��ل ون��زرع احل��ب واجلم��ال يف حياتنا 

لنهما قادرين على مواجهة ا�ضعب املحن.
*من �صارك يف الفيلم من الفنانني؟

- هن��اك جمموع��ة رائعة م��ن الفنان��ني �ضاعدوين يف 
ا�ضتكم��ال الفيل��م منه��م مدي��ر الت�ضوي��ر ح�ضني كويل 

وت�ضوير خالد
البيات��ي وه�ضام الهندي و�ضاعد يف كتابة الن�س مهند 
حيال و�ضاعدين يف الخراج بهاء الكاظمي. كما �ضارك 
معن��ا كل م��ن دكت��ور احمد عب��د العال كم���رصف على 
الفيل��م وع�ضام ال�ضمري.  كذل��ك كتب لنا الدكتور دريد 
فا�ض��ل مو�ضيقى خا�ض��ة للفيلم وا�ضك��ره كثريا وا�ضكر 
دائ��رة ال�ضينم��ا وامل���رصح للتع��اون يف تق��دمي م�رصح 
الرافدي��ن للت�ضوي��ر فيه . وق��د �ضورن��ا بكامريا �ضوين 

ب�ضيطة كلفتها ل تتعد �ضعر خم�ضة الف دولر.
*م�صاركات اخرى للفيلم؟

الق�ض��رية  القائم��ة  الفيل��م ان ي�ض��ل اىل  ا�ضتط��اع   -
ملهرج��ان �ضينمائ��ي يف ال�ضني و�ضي�ض��ارك قريبا يف 

مهرجان ا�ضباين مهم.
* جديدك؟

-التح�ض��ري لفيلم��ني جديدين احدهم��ا ق�ضري والخر 
طويل و�ضيكونان خمتلفني عن الفيلم الول.

ويذك��ر ان املخ��رج عل��ي البيات��ي خري��ج اح�ضاء من 
كلي��ة الدارة والقت�ض��اد وخريج  اخ��راج كلية الفنون 

اجلميلة. 
ويعتقد انه لول الح�ضاء ملا لج عامل ال�ضينما التي هي 

�ضناعة وفن يف ان واحد.

علي البياتي يخطف الجائزة األولى لمهرجان صقلية الدولي

بغداد
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ه��ل ُيفك��ر ال�ضا�ض��ة الأمري��كان، مبزي��د م��ن "التدخ��ل" يف 
الع��راق؟.. ه��ل هم "نادم��ون" على بع�س م��ا م�ضى، لأنهم 
"عطلوا" بعد ان�ضحابهم الع�ضكري الدراماتيكي، الكثري من 
و�ضائ��ل تدخلهم ال�ضيا�ض��ي، والدبلوما�ض��ي؟ اأم اأنهم قلقون 
جداً من "احل�ضور الإيراين" يف العراق؟ وعلى حد تعبري اأحد 
امل�رصع��ني الأمريكان، "ما قيمة بن��اء اأكرب �ضفارة اأمريكية 

يف العامل ببغداد"؟
يف ع��دد ل�ضحيف��ة الوا�ضنط��ن بو�ض��ت، عر���س ال�ضينات��ور 
الأمريك��ي "�ضي��ث مولت��ون"، م�رصوع��ًا �ضيا�ضي��ًا م��ن اأربع 
نق��اط، ق��ال اإن��ه يعتق��د اأنه��ا �ضتوف��ر ال�ضتق��رار "طوي��ل 
الأم��د" للع��راق، م�ض��رياً يف الوق��ت نف�ض��ه اإىل اأن اأزمة البلد 
"�ضيا�ضية". وتت�ضمن النقاط التي حتدث عنها مولتون يف 
مق��ال ن�رص بقلم��ه، اأوًل: التزويد املبا�رص م��ن قبل وا�ضنطن 
لرئي���س ال��وزراء، حيدر العب��ادي، مب��ا اأ�ضماه��ا "املوارد" 
الت��ي تدعم اأجندته يف الإ�ضالح. وثاني��ا: اإمكانية م�ضاعدة 
"ال�ُضن��ة املحروم��ني"، ليكون �ضوته��م اأقوى يف احلكومة، 
بت�ضجيعه��م عل��ى التوحد �ضيا�ضي��ًا. ثالثًا: وج��وب جمابهة 
موؤجج��ي الطائفي��ة، بح�ض��ب تعب��ري ال�ضينات��ور الأمريكي، 
وو�ض��ف ه��وؤلء باأنه��م "مرتبطون باإي��ران". ورابع��ًا، قال 
"�ضيث مولتون"، اإن وا�ضنطن ميكن اأْن تتو�ضط لعقد "اتفاقية 
معقولة" بني حكومة العبادي، وبني الأكراد الذين و�ضفهم 

باأنهم "احللفاء الأقرب اىل الوليات املتحدة"!
يب��دو اأن الأ�ضوات تتزايد يف وا�ضنط��ن، �ضمن اإطار التهياأة 
لأجن��دة اأمريكية جدي��دة، للبيت الأبي�س، بع��د نهاية فرة 
اأوباما. ولعل "الو�ضاطة ال�ضيا�ضية" و"الرقابة الدبلوما�ضية" 
الت��ي ُيراد اأْن متار�ضها ال�ضفارة، بالإ�ضافة اىل اإر�ضال مزيد 
م��ن اخل��رباء، واملدربني، واجلن��ود، وال�ضت�ضاري��ني، للعمل 
عل��ى "تعمي��ق" الوج��ود الأمريك��ي يف بلدن��ا. وال�ضيناتور 
"�ضي��ث مولت��ون" ي�ضمي ذل��ك "احلاج��ة اىل �ضياغة خطة 

�ضيا�ضية، ت�ضمن ا�ضتقرار العراق".
ويف نط��اق "التحذير" من ترك الع��راق لتحولته الداخلية، 
والإقليمي��ة حتى بعد حت��رره الكامل من "داع���س"، واإنهاء 
وجود ه��ذا التنظي��م الإرهابي، ف��اإن ال�ضينات��ور الأمريكي 
يعتق��د اأن العراق �ضيبقى معر�ضًا لجتياح اأي فئة اإرهابية، 
تطم��ع يف الهيمنة على جزء من اأرا�ضي��ه، ما مل تكن هناك 
ا�ضراتيجي��ة ا�ضتقرار ثابت. و�ضمى ذلك "متكني العراق على 

حماية نف�ضه، بعد تغيري �ضيا�ضي را�ضخ"!
ويب��دو اأن خط��ط وا�ضنط��ن للمرحل��ة املقبل��ة، ل تركز على 
"تدريب اجلي�س"، اأو امل�ضاركة ب�"امل�ضت�ضارين الع�ضكريني"، 
اإمن��ا �ضرك��ز اأي�ض��ًا عل��ى "اخلط��ط ال�ضيا�ضية" الت��ي تدعم 
م���رصوع املخطط��ني الأمري��كان، وه��م مقتنع��ون الآن اأن 
الظ��روف "ال�ضيا�ضية، والقت�ضادي��ة، والأمنية" يف العراق، 
ق��د ن�ضجت مبا يكف��ي للقبول بخطط تدخله��م! هم يعملون 
على ذلك، لكنه��م يرون فقط اأن "بع�س الزعماء ال�ضيا�ضيني 

ال�ضيعة"، هم "العقبة".
واأغ��رب م��ا قال��ه ال�ضينات��ور الأمريك��ي و�ضف��ه لرئي���س 
ال��وزراء العراق��ي، الدكتور حيدر العب��ادي، باأنه "متحالف 
م��ع امل�ضال��ح الأمريكي��ة"، وباأن��ه "يحظ��ى بدع��م ال�ضعب 
العراق��ي"، لكن��ه "يواجه الكثري م��ن املعار�ض��ة ال�ضيا�ضية 

الرا�ضخة". وبني اأن بالده �ضت�ضتغل على الق�ضية الأخرية.
املعتق��د اأن امل���رصع الأمريك��ي، حت��دث عن مالم��ح عامة 
مل�رصوع خطة �ضيا�ضية جديدة، ملرحلة ما بعد فرة الرئي�س 
ب��اراك اأوباما، تركز ب�ض��كل اأ�ضا�س على املزيد من "التغلغل 
ال�ضيا�ض��ي" يف احلياة العراقية، فاإرهابي��و "داع�س" اأنهكوا 

احل�ضان العراقي، مبا يكفي ليكون اأقل جماحًا!
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واأي�صــــًا كتابــــة اآرائك اخلا�صة، كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

)اجلورنـــال(  حتريـــر  اأ�صـــرة  تتقـــدم   
بازكى التهاين والتربيكات اىل الزميل 
عبـــد  العراقـــي  وال�صاعـــر  االعالمـــي 
احلميد ال�صائح مبنا�صبة ح�صوله على 
درجة دكتوراه فل�صفة يف علوم االعالم 
مـــن اجلامعـــة الدوليـــة االمريكيـــة يف 

م�صر، وذلك عن اطروحته املو�صومة:
)االعالم وت�صكيل الراأي العام – حدود 
احلرية وامل�صوؤولية – االعالم العربي 

منوذجا( 
وتتمنـــى )اجلورنـــال( للزميـــل العزيز 
مزيدا من النجاح والتفوق يف ميادين 
العلـــم ،راجيـــني مـــن املوىل عـــز و جل 
ان يوفقـــك دائمـــًا يف حياتـــك العلميـــة 

والعملية.

مبارك الدكتوراه للزميل عبد الحميد الصائح  


