
إمام يدافع عن الفيشاوي 

روجينا من ضمن أهل الكهف 

لطيفة تكشف سرًا عن طفولتها 

نادين نجيم تبهر متابعيها بعفويتها

د�ف��ع �لفنان �مل�رصي حممد �إم��ام عن �صديقه �لفنان �أحمد 
�لفي�ص��اوي �ل��ذي تعر���ض النتق��اد�ت عدي��دة ب�صب��ب �للفظ 
�خل��ارج عن �للياق��ة �لذي �ص��در عنه يف �فتت��اح مهرجان 
�جلون��ة �ل�صينمائ��ي. ون���رص �إم��ام �ص��ورة للفي�ص��اوي ع��ر 
ح�صاب��ه عل��ى "�إن�صتغ��ر�م" وعل��ق قائ��ًا: "�أنا بح��ب �أحمد 
�لفي�ص��اوي.. م�صكل��ة �حم��د �ن��ه عاي���ض بدم��اغ غرب��ي يف 
جمتم��ع �رصق��ي متحفظ ج��د�ً، بيغلط��و� �آه ب���ض مايحبو�ض 
�لل��ي بيحبوهم يغلطو�". و�أ�ص��اف: "�نا ع�صت مع �حمد �أيام 
يف بي��ت �ال�صت��اذ ف��اروق �لفي�ص��اوي ومد�م �صمي��ة �اللفي، 
وم��ا �صفت�ض منهم غ��ر كل حب. �الأ�صتاذ ف��اروق من �ألطف 

�ل�صخ�صيات �للي ممكن ت�صوفها يف حياتك، 

تعاق��دت �لنجم��ة روجين��ا، ر�صمًيا عل��ى �مل�صاركة يف 
بطول��ة فيل��م »�أه��ل �لكه��ف« م��ع �لفنان حمم��ود عبد 
�ملغنى وماجد �مل�رصى، حيث قالت �لفنانة �إن دورها 
ف��ى �لفيلم �صيك��ون جدي��ًد� وخمتلًفا متاًم��ا عما �صبق 
وقدمت��ه فى �ل�صينم��ا. و�أ�صاف��ت روجين��ا �أنها وقعت 
عل��ى �لتعاق��د فور ق��ر�ءة �ل�صيناريو �خلا���ض بالفيلم، 
حيث وجدت �أن �ل�صخ�صية �لتى �صتقدمها حتدًيا جديًد� 
بالن�صب��ة له��ا الأنه يعد جدي��ًد� وخمتلًف��ا عليها متاًما، 
مو�صح��ة �أنه��ا تب��د�أ ت�صوي��ر دورها ف��ور عودتها من 
مهرجان �صا فى �ملغ��رب �لذى �صافرت لتكرمي هناك. 
فيل��م »�أهل �لكهف« من بطولة ماجد �مل�رصى، حممود 

عبد �ملغنى، حممد عادل،

ك�صف��ت �ملطرب��ة �لتون�صي��ة لطيفة، �صبب ط��رد معلمتها 
لها من �ملدر�ص��ة يف طفولتها بتون�ض. و�أ�صافت لطيفة، 
خال لقائه��ا �ملذ�ع عر ف�صائي��ة "dmc" �مل�رصية، 
�أن معلمته��ا ظن��ت �أنها تتنحن��ح متظاه��رة باأنها على 
�مل���رصح، بينم��ا كان��ت فق��ط تع��اين م��ن �حل�صا�صي��ة، 

فطردتها وطلبت منها �حل�صور مع ويل �أمرها.
وتابع��ت �لفنان��ة لطيفة، �أن طلب معلمته��ا �أبكاها، الأن 
و�لده��ا كان قد تويف منذ ف��رة ق�صرة، وح�رص �أخوها 

�لكبر ويل �أمرها.
وحلت لطيفة �صيفة عل��ى �أ�رصف عبد �لباقي برناجمه 
�مل�رصي��ة،   "dmc" ف�صائي��ة  ع��ر  �لليل��ة"،  "عي���ض 

مب�صاركة �لفنان �مل�رصي �أحمد فهمي.

ت��د�ول �لنا�صطون ع��ر مو�قع �لتو��ص��ل �الجتماعي 
فيدي��و ظه��رت في��ه �ملمثل��ة �للبناني��ة نادين جنيم 
وه��ي ترق�ض بعفوية م��ع جمموعة م��ن �صديقاتها. 
وحقق �لفيديو �أكرث من 78 �ألف م�صاهدة يف �صاعات 
قليل��ة ج��د�ً. وبدت في��ه نادين وهي تق��وم بحركات 
عفوي��ة وتقفز وتلّوح بيديه��ا. وتفاعل �ملتابعون مع 
�ملقطع �مل�صور ب�صكل ظاهر و�أبدو� �إعجابهم بعفوية 
�ملمثل��ة. وُيذك��ر �أن �الأخ��رة �صت�ص��ارك يف �ملو�ص��م 
�لرم�ص��اين �ملقبل يف م�صل�صل "طريق" �لذي يجمعها 

جمدد�ً و�لنجم �ل�صوري عابد فهد.
وهو ماأخوذ عن ق�صة لاأديب �لر�حل جنيب حمفوظ. 
وكتبت له �ل�صيناريو �لكاتبة رمي حنا ويتوىل �إخر�جه 

�لليث حجو وتنتجه �رصكة "�ل�صباح لاإعام".

مل تتوان املمثلة الأمريكية �صلمى حايك  ، عن القيام بواجبها الإن�صاين جتاه �صحايا الزلزال يف املك�صيك. فدعت عرب فيديو ن�صرته على �صفحتها على 
اإن�صتقرام للتربع وبداأت حملتها بالتربع لليوني�صيف بـ100 األف دولر اأمريكي.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامر� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

   �أ�رصفت مقدمة �لر�مج �حلو�رية �الأمريكية، �أوبر� وينفري، 
على جل�ص��ة نقا�ض الإحدى جمموع��ات �لركيز، وذلك كجزء 
م��ن �إعد�د �لتقرير �خلا�ض بفقرته��ا �لتلفزيونية يف برنامج 
"60 دقيقة" على قناة �صي بي ��ض �الأمريكية، و�لذي ي�صلط 
�ل�صوء على حالة �النق�صام �ل�صيا�صي يف �ملجتمع �الأمريكي 
من��ذ �إعان تن�صيب دونالد تر�م��ب رئي�صًا للواليات �ملتحدة 
�الأمريكية. و�خت��ارت وينفري �صكان 14 والية �أمريكية من 
خمتل��ف �الألو�ن و�الأعر�ق كم�صارك��ن يف جمموعات خال 
جل�ص��ة نقا�ض حو�رية �صمن برنام��ج 60 دقيقة �لتلفزيوين، 
للتحدث عن �أفكارهم و�آر�ئهم حول ما يخ�ض �صيا�صة و�إد�رة 
تر�م��ب، وذل��ك ب�صب��ب دوره��م �ملح��وري يف �النتخاب��ات 
�لرئا�صية �الأمريكية عام 2016. وترقب كثرون ممن عقدو� 
�آمالهم على ما �صتخل�ض �إليه جنمة بر�مج �لتوك �صو وينفري، 
م��ن نتائج �أو حلول من �صاأنها ر�أب �ل�صدع وت�صييق �لفجوة 
�لتي باتت و��صحة للجميع بن �صفوف �ملجتمع �الأمريكي.  
و�نق�صم��ت �ملجموع��ة يف �آر�ئه��م م��ا بن موؤي��د ومعار�ض 
ل�صيا�صة تر�مب، متامًا مثل �تفاق �ملجتمع �الأمريكي �ملنق�صم 
عل��ى نف�صه ب�ص��دة منذ 10 �أ�صه��ر حول قا�ص��م م�صرك، وهو 
�أن �صخ�صي��ة �لرئي���ض �الأمريكي �حلايل غ��ر فّعالة، و�صتجر 
�لب��اد نحو منحدر م��ن جر�ئم �لعن��ف، �لذي �أث��اره خطاب 
�لكر�هي��ة �لذي طاملا تبناه تر�م��ب، ح�صبما �أو�صحت �إحدى 
�مل�صاركات. كما �أ�ص��ار �لكثر من �مل�صاركن، وبخا�صة من 
�لن�ص��اء، على عدم �قتناعه��م بر�مب رئي�ص��ًا، و��صفن �إياه 
"باملفزع و�ملريب". وتطرقت وينفري �إىل �صوؤ�ل �مل�صاركن 
حول �آر�ئهم يف �لتحقيق �الأخر �لذي يخ�صع له تر�مب حول 
�لتو�طوؤ �لرو�صي �ملزع��وم يف نتائج �النتخابات �الأمريكية، 
�الأمر �لذي �عتره �أحد �مل�صاركن جمرد �دعاء�ت و�تهامات 
باطل��ة من بع�ض و�صائل �الإعام �ملفرك��ة و�مل�صللة، فيما 
ق��ال �آخر "وما �جلرمية يف ذل��ك"؟ ليقاطعه �أحد �مل�صاركن 
قائًا "هذ� هجوم �أجنبي على بلدنا"، فيما لوحظ �أن غالبية 
موؤي��دي و�أن�ص��ار تر�مب هم ممن ت��ر�وح �أعمارهم بن 40 

و60 عامًا ومن ذوي �لب�رصة �لبي�صاء.

تتعاق��د �لفنان��ة غ��ادة ع��ادل ر�صمًي��ا م��ع �لنجم �أحم��د حلمى 
و�ملنت��ج ولي��د �صرى، على فيل��م �صينمائى جدي��د يقوم حلمى 
بالتح�ص��ر له حالًيا، بعد عودتها م��ن �جلونة مبا�رصة، ح�صبما 
قال �ملخرج خالد مرعى �أنه يجرى حالًيا تر�صيح باقى �الأبطال 
�مل�صاركن فى �لعمل بجانب غادة وحلمى، م�صًر� �إىل �أن �صناع 
�لفيلم مل يحددو� ��صًما للعمل حتى �الآن لعدم �كتمال �ل�صيناريو، 
مو�صًح��ا �أن هن��اك جل�ص��ات عمل ُتعق��د بينه وب��ن بطل �لعمل 

�لنجم �أحمد حلمى.
و�أكد خالد مرعى �أن موعد �لت�صوير �صيتم حتديده بعد �أ�صبوعن 
تقريًبا، بع��د �نتهاء تعاقد�ت �الأبطال �ملر�صح��ن للفيلم، م�صًر� 
�إىل �أن �لت�صوي��ر �صيك��ون ف��ى �لعديد من �الأماك��ن منها �صو�رع 
�لقاه��رة، وديك��ور�ت خم�ص�صة يتم بناوؤها ف��ى �لوقت �حلاىل، 

و�أ�صتوديوهات متفرقة منها مدينة �ل�صينما وغرها.
ي�صار �إىل �أن �أخر تعاون جمع بن غادة عادل و�أحمد حلمى فى 
ع��ام 2013، فيى فيل��م "على جثتى" وحقق جن��اح كبر وقت 
عر�صه فى �ل�صينمات، و�صبق وتعاونا �صويا فى عدد من �الأفام 

�الأخرى "عبوود على �حلدود، 55 ��صعاف، جعلتنى جمرما".

أوبرا وينفري تفشل بتوحيد 
األميركيين حول ترامب

غادة عادل تتعاقد جديدها مع حلمي 

تبدأ الترويج 
"Fenty Beauty"لـ

تائه وينشر فيديو 
لجمهوره

جتوب �لنجمة �ل�صه��رة ريهانا �لعامل من �أجل �لرويج ملنتجها 
�آخ��ر  "Fenty Beauty by Rihanna"، وكان��ت  �جلدي��د 
حمطاتها يف مدريد، حيث تو�جدت �لفنانة �لبالغة من �لعمر 29 
عاًم��ا على �ل�صجادة �حلمر�ء فى متجر �صيفور� باإ�صبانيا مع عدد 
كب��ر من حمبيها ومعجبيها و�لت��ي حر�صت على �لتقاط �ل�صور 

�لتذكارية معهم.
فاج��اأت ريهان��ا �حل�صور بارتد�ئها ماب���ض ذ�ت ت�صميم غريب 
باللون��ن �الأبي���ض و�لوردى، وكانت جموهر�ته��ا حتمل �إم�صاء 

."Chopard"
يذك��ر �أن ريهانا �صارك��ت موؤخًر� بفعاليات �أ�صب��وع �ملو�صة فى 
 Fenty X Puma by" �أزيائه��ا  نيوي��ورك وذل��ك بعر���ض 
Rihanna Fashion Show" و�لتى القت تفاعًا و��صًحا 

ودعما حقيقيا من قبل و�صائل �الإعام .

ن���رص �لنجم حممد رم�ص��ان فيديو له عر ح�صاب��ه مبوقع تبادل 
�ل�ص��ور "�إن�صتج��ر�م"، يظهر خال��ه د�خل �صيارت��ه وهو فى �أحد 
�لط��رق م�صر� �إىل �أنه �صل �لطريق وتفاجاأ بتو�جده فى حمافظة 

�ل�رصقية.
وعل��ق رم�ص��ان عل��ى �لفيدي��و، قائ��ا :" توه��ت ف��ى حمافظ��ة 
�ل�رصقي��ة .. �لبلد �جلميل��ة �ل�صاعة 8 �صباح��ًا". جدير بالذكر، �أن 
�لفن��ان حمم��د رم�ص��ان يب��د�أ �ت�صوير فيل��م "�لدي��زل"، بعد 15 
يوًم��ا فى �ص��و�رع �لقاهرة، ومدين��ة 6 �أكتوبر، حي��ث يعقد بطل 
�لعمل حالًيا جل�صات عمل بينه وبن منتج �لعمل �أحمد �ل�صبكى، 
و�ملخرج كرمي �ل�صبكى، وموؤلف �لفيلم �ل�صيناري�صت �أمن جمال، 
�ل��ذى �صبق وكت��ب م�صل�صل ي�رص� "فوق م�صت��وى �ل�صبهات"، ويعد 
�لتع��اون �لثان��ى بن رم�ص��ان و�ملخ��رج كرمي بع��د فيلم "قلب 

�الأ�صد"، ومن �ملقرر عر�ض �لفيلم فى بد�ية �لعام �جلديد.  

فت��اة عر�قي��ة طموحة موهوبة يف ف��ن �لر�صم وبد�أت��ه منذ نعومة 
�ظافره��ا وتعده عاملها �لثاين �لذي التريد �خلا�ض منه ،�صاركت 
يف �لعديد من �ملهرجانات و�لعر�ض وقدت لوحات عدة لكل لوحة 
ق�ص��ة وعرة معينة وتطمح �ن متوت م��ن �ل�صاهر يف هذ� �لعامل 
�نه��ا �لر�صام��ة �صرين فكل��رت �لت��ي كان للجورنال ه��ذ� �حلو�لر 

معها ..
 -حدثيني عن نف�صك ودر��صتك ؟

��صمي �صرين فكرت برميان .. من مو�ليد 1989 وخريجة جامعة 
بغد�د كلية �لربية �بن ر�صد ل�صنة 2015/2016 .

متى بد�أت لديك موهبة �لر�صم ؟
  كان��ت بد�يتي مع �لر�صم بعمر �صغر تقريبا من عمر 10 �صنو�ت 
كن��ت يف �ل�صف �لر�بع �البتد�ئي حن الحظ مدر�ض �لفنية قدرتي 
ع �لر�ص��م وعائلتي �أي�ص��ا .. فالر�صم هو موهبة فطرية .. �كت�صبتها 
بعم��ر �صغر.. كنت �ر�ص��م �ملناظر �لطبيعية وعنده��ا بد�ت بر�صم 

�صخ�صيات كارتونية خيالية.
-ماهي �ول لوحة خطتها يدك وكيف بد�أت فكرتها لديك لتنطلقي 

بعدها لعامل �لفن
عندم��ا كرت ترك��ت �لر�صم لف��رة عندما كان عم��ري 23 دخلت 
جامع��ة وب�صب��ب ظروف معينة مل �ر�صم .. بع��د تخرجي �حببت �ن 
�رجع للر�صم  فبعد متابعتي لعدة فنانن موهوبن .. حترك عندي 
حاف��ز �لرج��وع .. كن��ت �ر�ص��م ع ورق .. ولكن بع��ده فره الحظت 
فنان��ة ر�صمات��ي و�صجعتني ون�صحتني �ن �نقله��ا ع لوحه �لفرمي 
�خلا���ض بالر�ص��م .. فب��د�ت بنقل ر�صمات��ي وبد�ت بر�ص��م لوحات 
جدي��دة معتمدة ع خيايل .. كانت �ول لوحة خطيتها هي بغد�دية 
وكان��ت عزي��زة علَي.. النن��ي بذلت جه��د� يف ر�صمه��ا كونها �ول 

ر�صمة �يل با�صتخد�م �اللو�ن �الكريلك �خلا�صه بالر�صم .. 
-من هم �لر�صامن �للذين تاأثرتي بهم ؟

هنال��ك �لعديد من �لر�صامن �لذين تاأثرت بهم وعددهم ال يح�صى 
فمنه��م �الجانب و�لعرب وكا منهم لدي��ه مل�صته �خلا�صة .. منهم 
�لفنان �اليطايل جوفاين بر�غولن و �لهولندي فين�صنت فان جوخ 

و �اليطايل ليوناردو د�فن�صي و �ال�صباين بابلو بيكا�صو و �اليطايل 
مايكل �جنلو .. كل و�حد منهم جت�صد لوحاته �لطبيعة و�حلياة بكل 

معانيها .. 
-ه��ل تاق��ن دع��م م��ن جه��ة معين��ة �م تعتمدي��ن عل��ي جهدك 
�خلا���ض ؟ لقي��ت دعم معن��وي من فنان��ن وو�صخ�صي��ات كبرة 
�صاعدتن��ي  بعملي من خال كلمات �لت�صجي��ع و�ملديح ووقوفهم 
مع��ي د�ئما ب��كل خطوة �خطيه��ا �ما كجهة د�عمة ف��كل ما �فعله 
ه��و من جه��دي وعملي.  حدثين��ي عن م�صاركات��ك يف �ملعار�ض 
وماه��ي و�ين �قيم��ت ؟ �صاركت بعدة معار���ض �ول معر�ض كان 
يل يف ن�ص��ب �ل�صهي��د و�صارك��ت بعده��ا مبعر�ض عن ي��وم �ملر�أة 
يف وز�رة �ل�صب��اب و�لريا�ص��ة .. وبع��د ف��رة �صاركت مبعر�ض يف 
�جلامع��ة �لعر�قي��ة كلي��ة �الد�ب .. ويف �ل��زور�ء مبنا�صب��ة تكرمي 
�حل�ص��د وقو�تن��ا �لبا�صلة .. ويف فندق كري�صت��ال �صاركت مبعر�ض 

ت�صكيل��ي م��ع نخب��ة من فنان��ن .. و�صاركت مبعر���ض يف  م�رصح 
�لطليع��ة �ي�ص��ا وعدة معار�ض �خرى وو�خره��ا كان قبل مدة يف 

قاعة �ل�صيادة يف �لزور�ء 
-هل تو�جهن م�صاعب يف عملك

�حلم��د هلل عمل��ي مري��ح وال �أو�ج��ه �أي �صعوب��ة من حي��ث �لعمل 
و�ملحيطن بي 

-�حلركة �لفنية هل بر�أيك يف تطور عن �ل�صابق ؟
�حلرك��ه �لفني��ة يف تط��ور كب��ر �ف�صل م��ن �صابق وبكث��ر .. و�نا 
��صج��ع على هذ� �ل�صيء فمن خاله نرى ظهور مو�هب فنية كبرة 
ر�قي��ة وجميل��ة وفنانن كا منه��م له موهبت��ه ومل�صته �خلا�صة 
بفن��ه .. فم��ن خالها ت�صجع وحتف��ز �صبابنا ع �ال�صتم��ر�ر بكل ما 

يقدموه من �بد�عات .
-ماهي �خر �عمالك ؟

�خ��ر عم��ل يل كان قبل مدة يف قاعة �ل�صيادة يف �لزور�ء و�ن �صاء 
�هلل �لقادم �ف�صل 

ماهي �منية  �صرين ؟
�منيت��ي �ن يعم �المن و�المان يف بلدي  وع��ن �منيتي �ل�صخ�صية 
�ن��ه �فتح معر���ض �ل�صخ�ص��ي �الول يل .. هذ� حل��م.. و�ن ي�صتطيع 
�صباب��ا �بر�ز مو�هبهم �لفنية ع �لرغم من �لظروف و�ل�صعاب �لتي 
يو�جهونها .. و�نني من منا�رصين للمر�ة �لعربية و�لعر�قية ب�صكل 
خا���ض �ن تعمل من �ج��ل حتقيق �حامه��ا وطموحاتها ع �لرغم 
م��ن ظلم �ملجتم��ع لها و�ل�صع��اب �لتي تو�جهه��ا  "قاتلي وكوين 

قوية لتحقيق م�صعاك" 
-وماهي �هد�فك ؟؟

ه��ديف و�منيت��ي هي �لو�صول ملا �ريد فل��دي �لكثر من �المنيات 
وال �ص��ي م�صتحي��ل .. كل �ص��ي ي�صه��ل حتقيق��ه بالعم��ل و�ملثابرة 
و�ي�ص��ا �ن �عمل بكل جهدي فانني �رى �ن �لطريق �مامي ما ز�ل 
طوي��ا وعلي �ن �تعلم �لكثر لتحقيق ما �ريده .. كل ما يهمني �ن 
�ك��ون فخ��ر� الأهلي فقط  . -كلمة �خرة ؟؟ �خ��ر� �حب �ن �قول .. 
�فع��ل ما حت��ب ونا�صل من �جله ف��ا �صي م�صتحي��ل و�حب �خلر 
لغ��رك قب��ل نف�ص��ك .. و�نا �حب ما �فع��ل و�لر�ص��م بالن�صبة يل هو 

عاملي ثاين .. ) �لر�صم هو نافذة لعامل خمتلف خا�ض بي (.

 " كل ما يهمني أن أكون فخرًا لعائلتي"  

التشكيلية شيرين: الرسم هو نافذة إلى عالم مختلف خاص بي وكل ما أقدمه جهد ذاتي
ريهانا رمضان

الن ، وملتابعــــة اخر امل�صتجدات التي تظهر علــــى ال�صاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ــــص بنــــا، واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�صــــًا كتابــــة اآرائك اخلا�صة، كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

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

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم

بصورة دائمة

ads@journaliraq.com sales@alabshar.com 006947827824131006947828001070

حوار –هيفاء القره غولي 


