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�س��ارك النجم امل�رصي  ال�س��اب اأحمد ال�س��قا 
جمهوره على "ان�ستغرام" ب�سورة غريبة مع 

ح�سانه، وكان يقبله من فمه.
وعلق ال�سقا على ال�سورة: "رب اأخ لك مل تلده 
اأم��ك وال اأب��وك وال حد من قرايبك.. �س��بحان 

اهلل".
اأثارت ال�س��ورة �س��جة كبرية بني متابعيها 
حي��ث اعت��ر البع���ض اأن ام��ر القبل��ة من فم 
احل�سان مبالغ فيها، يف حني اعتر االكرثية 
ان االم��ر طبيعي نظ��راً لع�س��قه للخيول وهو 

ميتلك اإ�سطباًل للخيل.

تقدم مكتب الدفاع عن ال�سابة الفرن�سية لورا بريول، 
الت��ي ادع��ت باأنه��ا تعر�س��ت لالغت�س��اب عل��ى ي��د 
الفن��ان املغربي �س��عد ملجرد، بطل��ب للنيابة العامة 
باال�س��تماع مرة جديدة ل�س��هادة ال�س��اهدة الوحيدة. 
ويف التفا�س��يل، فاإن ال�س��اهدة ه��ي احدى عامالت 
النظاف��ة يف الفن��دق، وكان��ت ق��د �رصح��ت لل�رصطة 
الفرن�س��ية اأنه��ا راأت ل��ورا اأثن��اء هروبه��ا من �س��عد، 
و�س��اعدتها عل��ى االختب��اء يف غرف��ة م��ن الفن��دق، 
م�س��ددًة على اأن الفنان ق��ام بتعنيف بريول. يف هذا 
ال�س��ياق، نظم عدد من املعجبني والفنانني تظاهرة، 
دعمًا للفنان املغربي، اأمام القن�س��لية الفرن�س��ية يف 

الدار البي�ساء.

ق�س��ت حمكمة اجلنح املفَو�س��ة براءة املذيعة 
البحريني��ة غ��ادة ال�س��ني يف �س��كوى املطرب��ة 
اأح��الم التي تتهمه��ا فيها باالإ�س��اءة اإليها على 

مواقع التوا�سل االإجتماعي.
وكان��ت اأحالم قد تقدمت ب�س��كوى �س��د ال�س��ني 
عل��ى خلفي��ة تقليده��ا يف اأحد برام��ج تلفزيون 
الكوي��ت، ومت ت��داول مقطع الفيدي��و على مواقع 
التوا�سل االإجتماعي ب�سكل كبري، ما اأثار ازعاج 

"امللكة".
واأك��دت اأح��الم يف �س��كواها اأن ال�س��ني تعمدت 
االإ�س��اءة اإليها والت�س��هري بها وتقدميها ب�سورة 

م�سيئة جلمهورها.

تناق��ل رواد مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي اأم�ض 
مقطع��ًا م��ن الفيدي��و للنجم��ة البحرينية �س��يالء 
�س��بت بف�س��تان زفاف بدت فيه يف قم��ة االأناقة 
واجلمال واإىل جانبها �س��قيقها لتت�س��بب مبوجة 

من التعليقات.
�س��ائعة  م�س��بقًا  الت��ي طاردته��ا  �س��بت  �س��يالء 
ارتباطها بعالقة عاطفية �رصية بالنجم واملذيع 
ال�س��عودي ب��در اآل زي��دان اأث��ريت م��ن جديد بعد 
انت�س��ار ه��ذا الفيدي��و وظهور �س��يالء �س��بت فيه 
بف�س��تان زفاف. تبني اأخرياً اأن الفيديو هو م�سهد 
م��ن م�سل�س��لها اجلدي��د وال��ذي بعن��وان "تعب��ت 

اأرا�سيك" والذي قد �سورته م�سبقًا يف الكويت.
 Lewis Hamilton اإىل اأبو ظبي مل�شاندة حبيبها املت�شابق الإجنليزي ال�شهري لوي�س هاملتون Rita Ora و�شلت النجمة العاملية ريتا اأورا

يف �شباق �شيارات فورمول وان جراند بريك�س.

املوؤمت��ر  يف  وجوده��ا  �س��ريين  الفنان��ة  ا�س��تغلت 
الر�سمي الذي عقده امل�سوؤولني واملنظمني للجمعية 
امل�رصي��ة ملكافح��ة االإي��دز لتطلب الدع��اء ملحبي 
الفنان��ة كرمية خمت��ار. وقالت �س��ريين اأن الفنانة 
القدي��رة كرمية خمتار متر بوعكة �س��حية �س��ديدة 
تلزمه��ا املك��وث يف الفرا���ض، واإنه��ا تزوره��ا كل 
ي��وم من اأجل تلبية طلباته��ا واملكوث معها، واإنها 
ت�س��تاأذن منه��ا لكي حت���رص املوؤمتر. كما ك�س��فت 
�س��ريين عن �س��بب ارتدائها للون االأ�س��ود 
يف هذه االأم�سية بعد اأن �ساألها بع�ض 
ال�س��حفيني، لتوؤكد اإنه تعبرياً منها 
ع��ن حزنه��ا عل��ى رحي��ل الفن��ان 

حممود عبد العزيز.

علق��ت الفنانة دوللي �س��اهني على كلمات 
زوجها املخرج باخو�ض علوان والذي اأعلن 
م��ن خاللهم عن انف�س��الهما واتخاذ كافة 

االإجراءات من اأجل الطالق.
ح�س��ابها  عل��ى  �س��اهني  دولل��ي  وكتب��ت 
عل��ى  تعقيب��ًا  الفي�س��بوك  يف  ال�سخ�س��ي 
كلم��ات زوجه��ا قائلة: " لو مهم��ا اتفرقنا 
بت�سل نور جتمعنا.... متل ما باخو�ض كتب 
بداأنا فع��ال اج��راءات االنف�س��ال والطالق 
مع االأ�س��ف". ومل يك�س��ف باخو���ض علوان 
اأو دولل��ي �س��اهني عن �س��بب انف�س��الهما، 
ليق��ررا الطالق يف اأج��واء هادئة بعيداً عن 

اأي لغ��ط.

نظم��ت املوؤ�س�س��ة العراقي��ة لتنمي��ة  ال�س��ينما والثقاف��ة 
وبالتع��اون مع دائرة ال�س��ينما وامل���رصح مهرجان بغداد 

ال�سينمائي بدورته الثامنة.
الدكت��ور طاهر عل��وان مدي��ر املوؤ�س�س��ة العراقي��ة لتنمية 
ال�س��ينما وامل�رصح افتتح املهرج��ان قائال: نظمنا املوؤمتر 
واملهرجان بالتعاون مع دائرة ال�س��ينما وامل�رصح الراعي 

الر�سمي ل�سبكة االعالم العراقي.
واو�س��ح: �س��جلت يف ال��دورة الثامن��ة )احلالي��ة( 2750 
فيل��م من كل الق��ارات التي مت اختيارها للم�س��ابقة 120 
فيلم التي على م�س��ابقات االفالم ال�ستة التي هي م�سابقة 
الفيلم��ني الروائ��ي الطوي��ل والق�س��ري وم�س��ابقة االف��الم 
الوثائقية اإ�سافة اىل م�سابقة املخرجات )ونحتفي ب13 
خمرج��ة كل �س��نة( ف�س��ال ع��ن م�س��ابقة حقوق االن�س��ان 
وم�س��ابقة االفالم العراقية التي �ست�س��ارك بواقع ع�رصين 
فيلم واي�س��ا خ�س�ست الدورة ق�سم خا�ض ل�سينما االهوار 

مبنا�سبة ت�سجيل االهوار �سمن الئحة الرتاث االن�ساين
ام��ا بالن�س��بة للم�س��اركات الدولي��ة ب��نيَّ ع��واد: �سي�س��هد 
املهرج��ان ه��ذا الع��ام �رصاك��ة دولية مع ���رصكات اجنية 
مرموقة مثل موؤ�س�سة كراكوف يف بولونيا التي  �ستعر�ض 
خم�س��ة افالم واي�سا مع معهد اندريفايد يف بولونيا ومع 
مهرجان امت�رصدام يف هولندا الذي والأول مرة لها تتعاقد 
مع مهرج��ان عربي على االطالق وهم در�س��وا املهرجان 
من��ذ ع��ام 2003 ووافق��وا عليه بع��د االطالع على �س��ري 
العمل به وهذه ال�رصكات بدورها تر�سل لنا االفالم ونحن 
نبلوره��ا ونرتجمه��ا ونخت��ار املنا�س��ب منه��ا واالف��الم 
ت�س��لنا ع��ن طري��ق اال�س��تمارة االلكرتونية عل��ى موقعنا 
اخلا�ض واي�س��ا هن��اك م�س��اركة ايرانية والتي ن�س��يبها 

فيلم االفتتاح بعنوان )بوديكارد (
وا�س��اف نحن نعتر هذه الدورة مهمة جدا الأنها متزامنة 
م��ع احداث حترير الع��راق وهذا املهرج��ان مهدى الأرواح 

�س��هداء العراق واالبط��ال الذين �س��حوا بدمائهم من اجل 
الوطن وكذلك الدورة مهداة اىل روح يو�سف العاين

ام��ا اللجنة املنظمة للمهرجان تتك��ون من الدكتور طاهر 
عل��وان ودكت��ور عم��ار الع��رادي ومه��دي عبا���ض وباقي 

املوؤ�س�سة االدارية التي تعمل على مدار عام 
وا�س��اف نحن موؤ�س�س��ة غري حكومية ال تتوفر اي ميزانية 
لن��ا فال يوج��د اأي دعم حكوم��ي باأ�س��تثناء ادارة امل�رصح 
م�س��كورة فنحن حافظنا على م�س��توى ونوع االفالم التي 
تعر�ض وتالقي ا�ستح�س��ان اجلمه��ور ونعمل وفق ميزاينة 
حمددة وح�س��ب حدود االمكانيات فعمل املهرجان �س��اق 
ج��دا ويحت��اج اىل ادوات كثرية مثل الرتجم��ة والعرو�ض 
والدق��ة ولكن نحن نعمل جاهدين لكي��ال يرتك بلدنا هذه 

االعمال.

واو�س��ح ع��ود ان الدول امل�س��اركة يف املهرج��ان كثرية 
ج��دا منها املاني��ا والدمنارك ورو�س��يا وبلغاري��ا وايران 
وبلجي��كا وبولوني��ا وافريقي��ا وامريكا الالتيني��ة تقريبا 

مايعد 50 دولة .
وحتدث عن �رصوط امل�س��ابقة وهي ان الفيلم يكون عر�ض 
جماه��ريي واي فيل��م معرو���ض عل��ى يوتي��وب مرفو�ض 
رف�س��ا قاطع��ا ويج��ب ان يكون العر���ض ح�رصي خا�ض 
بن��ا . ام��ا يف حديثه ع��ن الدعم قال: ال يوج��د دعم مادي 
لن��ا من اأي موؤ�س�س��ة حكومي��ة ونحن نعمل وف��ق ميزانية 
حمددة وح�س��ب حدود االمكانيات فعمل املهرجان �س��اق 
ج��دا ويحت��اج اىل ادوات كثرية مثل الرتجم��ة والعرو�ض 
والدق��ة ولكن نحن نعمل جاهدين لكي ال يرتك بلدنا هذه 

االعمال .

بغداد

22       14 
بعد �س��قوط النظام عام 2003 ،وبعد �سنوات من 
ّنون  احلروب واحل�س��ار والفاق��ة ،كان النا���ض ميمُ
انف�س��هم باع��وام م��ن الراح��ة واحلري��ة والرخاء 
،وقائم��ة مبا ل��ذ وطاب يف اطار برنامج احل�س��ة 
التمويني��ة والتي طامل��ا انتقدتها وا�س��نطن ومن 
وراءه��ا جماعة املعار�س��ة العراقية انذاك والتي 
كانت ترى يف ذلك  حيف كبري يلحق بهذا ال�سعب 

يف عهد النظام ال�سابق.
وي��وم �س��قوط ذل��ك النظ��ام كان البع���ض ينتظر 
ب�س��غف موعد ت�سلم التموينية من الوكيل ويتخيل 
ان��ه �س��يجد الدج��اج والبي���ض والتم��ن ..ب��ل راح 
البع���ض يتحدث عن املوز واجلكلي��ت و "علج ابو 

ال�سهم"االمريكي يف احل�سة .
اهلل  خل��ق  ت�س��لم  االنتظ��ار  م��ن  �س��هرين  وبع��د 
"املق�س��وم" كيلوي��ن من الرز وكيلو �س��كر وبطل 
ده��ن "زي��ت" ،البع���ض مل يياأ���ض وراح يتح��دث 
ع��ن العجلة يف التوزيع وان املقبل اف�س��ل ،وهذا 
املقبل �س��اع بني االيام واال�سهر طوال 14 عاما 
وم��ازال ينتظ��ر ولك��ن بعدما فقد االم��ل يف حلم 
جميل راوده ،و�س��ار ال�س��عب كما قال �ساعر بني 

العبا�ض
يا ليت جور بني مروان عاد لنا

وعدل بني العبا�ض يف النار 
يف الع��راق مل يع��د اح��د يث��ق ب��كالم ال�سيا�س��ي 
،وال ي�س��دق باكاذيب��ه ،ام��ا وعوده��م ف�س��ارت 
م�رصب��ا يف ال�س��خرية ،كم��ا هو حال �س��عاراتهم 

وت�رصيحاتهم.
م��ن  جمموع��ة  ان  �س��ديق  حدثن��ي  اي��ام  قب��ل 
ال�سيا�س��يني الفا�س��لني يف االنتخابات الرملانية 
ق��د جمعوا امرهم على خو�ض االنتخابات �س��وية 
وعل��ى طريقة"التّم املتعو�ض عل��ى خايب الرجا" 
بع��د ان  هجرته��م احزابه��م الت��ي كان��وا ينتمون 
اليها وان�س��غلوا بالعزائم والغنائم ونهب االحزاب 
،يق��ول ال�س��ديق ان االخوة الفا�س��لني اتفقوا على 
ميزانية تيارهم اجلديد ومل��ا وجدوا املبلغ كبرياً 
" �س��وية" عليهم قال احدهم ي��ا جماعة ملا هذا 
ال�رصف كل ما نحت��اج اليه كم كي�ض باقالء وكم 

بطانية وندخل اىل الرملان .
عل��ى م��ا يب��دو ان االخ مل ين���ض ان��ه كان يبي��ع 
الباقالء يف ايام الن�س��ال ال�س��لبي قبل ان ي�سبح 
وكي��ل وزارة ب�س��هادته االبتدائي��ة ،وكان الرجل 
يكتب عل��ى عربته .."باقل��ه اّطي��ب العلة"،ومنها 

انطلق حلل م�سكلته االنتخابية.
مل يع��د هن��اك يف الع��راق من امل به��ذه االحزاب 
وال مب��ن يق��ف وراءه��م خل��ف احلدود وب��ات كل 
�س��يء حمكومًا عليه بالف�سل ومو�س��ومًا بالف�ساد 
بف�س��ل �سعود مناذج ال تبحث �سوى عن منفعتها 
ال�سخ�س��ية وفائدة احزابها ،كما ان هذه اجلماعة 
باتت من �ساللة املنافق ابن �سلول وراحت ت�رصح 
بالوطنيات يف العلن ،"الكيات" يف ال�رص ، و�سدق 

�ساعرنا الر�سايف:
 ال يخدعّنك هتاف القوم يف الوط��ن 
فالقوم يف ال�رص غري القوم يف العلن

وكان اهلل يف عونك ياعراق!
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الن , وملتابع����ة اخر امل�شتجدات التي تظهر عل����ى ال�شاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����س بن����ا, واأي�شًا الدخول اإىل اأي �شفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�شة, كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل الإجتماعي كالفي�شبوك 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

ً

2750 فيلم من سبع قارات تشارك في مهرجان بغداد السينمائي 


