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وفاة الممثلة  روزماري ليتش

حلمي يكشف حقيقة مرضه

 أمير كرارة يواجه ازمة 

ال�س��وري تي��م ح�س��ن جمه��وره عل��ى  الفن��ان  �س��ارك 
"ان�ستغ��رام" مبقط��ع فيديو م��ن عمله اجلدي��د "عائلة 
احلاج نعمان"، وهو عبارة عن بو�سرت دعائي للم�سل�سل.
واأث��ار املقط��ع الق�س��ر �سج��ة كب��رة ب��ن متابعيه، 
وا�سف��ن اياه بال�"ممثل العبق��ري"، حيث بدا كمري�ض 
نف�س��ي ويت���رف بجن��ون م��ع باقي املمثل��ن، وكان 
ي���رخ ويهاجم خياالت ال يراه��ا غره بطريقة ملفتة 
وخميف��ة يف اآن، االأم��ر ال��ذي �س��كل ده�س��ة للمتابعن 
الذي��ن اأثن��وا عل��ى موهبت��ه الكب��رة، موؤكدي��ن انه��م 
بانتظ��ار العم��ل. وعلق تيم على املقط��ع قائال: "عائلة 

احلاج نعمان.. قريبا على osn اإن �ساء اهلل يعجبكم".

   توفي��ت املمثلة الربيطانية روزم��اري ليت�ض، املعروفة 
بدوره��ا يف فيل��م "A Room With a View" اأو 
)غرف��ة ذات اإطاللة(، ع��ن عمر 81 عامًا، وفق��ًا ملا اأعلنه 

وكيلها اليوم االأحد. 
وج��اءت وف��اة املمثل��ة عق��ب معاناتها من ف��رتة مر�ض 

ق�سرة. 
ويف البي��ان ال�س��ادر ع��ن الوكيل: "بحزن كب��ر يجب اأن 
نبلغك��م اأن روزماري ليت���ض توفي��ت يف امل�ست�سفى اأم�ض 
ال�سب��ت، 21 اأكتوب��ر )ت�ري��ن االأول( عق��ب ف��رتة مر�ض 
ق�س��رة".  و�سم��ن م�سرته��ا الفني��ة الطويل��ة ح�سل��ت 
ليت���ض على جائ��زة "اأوليفييه امل�رحي��ة" عن دورها يف 

 ."Charing Cross Road 84" م�رحية

نف��ى النج��م امل���ري اأحمد حلم��ي �سائعة مر�س��ه التي 
التوا�س��ل  ومواق��ع  االإع��الم  و�سائ��ل  بع���ض  تداولته��ا 

االجتماعي، والتي اأفادت ب�سفره للخارج لتلقي العالج.
وعل��ق حلم��ي يف تغريدة ع��رب ح�ساب��ه ال�سخ�سي مبوقع 
توي��رت، قائاًل: "م�ساء الفل.. مت�سدقو�ض االإ�ساعات، انت�ر 
خ��رب اإين مري�ض، ده خرب غر �سحي��ح، اأنا احلمد هلل م�ض 
مري�ض، وب�سكر كل النا�ض اللي كلموين اأو بعتويل يطمنوا 

عليا".
وكان اأحم��د حلمي قد ظهر ب�سح��ة جيدة يف حفل جوائز 
ال�سينم��ا العربي��ة الذي اأقي��م م�ساء اجلمع��ة 20 اأكتوبر 
اأف�س��ل ممث��ل  )ت�ري��ن االأول( وت��وج خالل��ه بجائ��زة 

كوميدي عن دوره يف فيلم "لف ودوران".

قررت الدائرة الثانية ملحكمة الق�ساء االإداري يف جمل�ض 
الدول��ة برئا�س��ة امل�ست�س��ار �سام��ي عب��د احلمي��د، تاأجيل 
دع��وى وق��ف عر���ض م�سل�س��ل "كلب���ض"، اإىل جل�س��ة 26 

نوفمرب املقبل.
وتعود الق�سي��ة اإىل قيام النقابة العامة للمحامن، برفع 
دع��وى ق�سائية �سد طاقم عم��ل امل�سل�سل، والقنوات التي 

عر�سته، الإهانته للمحامن على حد قولهم.
وق��د توؤثر جمريات تل��ك الق�سية على الفن��ان اأمر كرارة 
ال��ذي ينتظ��ر ت�سوي��ر م�ساه��د اجل��زء الث��اين م��ن نف���ض 

امل�سل�سل خالل الفرتة املقبلة.

وّجهت كلوي كاردا�صيان وكري�س جيرن متنياتهم بال�صعادة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�صيان مبنا�صبة يوم ميالدها ال 37 الذي �صودف يوم 
ال�صبت 21 ت�صرين الأول/اأكتوبر.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
حل��ت الفنانة يا�سم��ن �سربي بديلة للفنانة هيف��اء وهبي يف فيلم 
"الديزل" للفنان حممد رم�سان، بعد اأن تعاقدت االأوىل عليه لتج�سد 
دور فنانة �سهرة خالل اأحداث الفيلم الذي كان من املقرر اأن تلعبه 

اإيقافها عن العمل يف م�ر. "هيفاء" قبل 
وبذل��ك حلت يا�سمن �سربي االأزمة التي حلق��ت بفريق عمل الفيلم، 
بع��د اأن تعر�ست هيف��اء وهبي لالإيقاف عن العم��ل يف م�ر ب�سبب 
م�سكلته��ا مع املنت��ج حممد ال�سبكي. وكانت غرف��ة �سناعة ال�سينما 
امل�ري��ة برئا�سة ف��اروق �سربي، ونقابة امله��ن التمثيلية برئا�سة 
الدكت��ور اأ���رف زك��ي، ونقابة امله��ن ال�سينمائي��ة برئا�س��ة م�سعد 
ف��ودة، قد ق��ررت اإيقاف هيفاء وهب��ي عن امل�سارك��ة يف اأية اأعمال 
فني��ة داخل م�ر، اإىل حن التزامها باالآتي: "رد مبلغ "اأربعن األف 
دوالراً اأمركيًا" ل�ركة ال�سبكي فور �سينما برودك�سن )للمنتج حممد 
ال�سبك��ي(، مقاب��ل ما تقا�ست��ه من ال�ركة ع��ن اأداء دورها يف فيلم 

»ثانية واحدة«.
ا ال��زام »هيفاء« ب�س��داد مبلغ ملي��ون و�سبعن األف  كم��ا قررت اأي�سً
جنيه م�ري قيمة تكاليف يومي الت�سوير يف فيلم »ثانية واحدة« 
ويطبق قرار اإيقاف الفنانة عن العمل مب�ر حتى االإلتزام بدفع تلك 

الغرامات املقررة عليها.

ك�سفت جمعية ال�سينم��ا التابعة ملركز "Lincoln"عن منح 
املمثل��ة الربيطانية هيل��ن مري��ن Helen Mirren يف 
الدورة ال�45 للحفل، جائزة ت�ساريل ت�سابلن، تكرمًيا لها على 

م�سوارها الفني الذي امتد الأكرث من 50 عاًما.
وق��د اأعربت اجلمعي��ة عن فخرها بتكرمي هيل��ن، التي قّدمت 
خ��الل اأعماله��ا الفني��ة العدي��د م��ن ال�سخ�سي��ات املركب��ة 
واملعقدة. و�سيقام املهرجان ال�سنوي جلمعية ال�سينما التابع 
ملرك��ز لنكول��ن يف 30 اأبريل/ني�سان ع��ام 2018، بح�سور 

جمموعة من الفنانن وامل�ساهر.
ب��داأت م�سواره��ا  اأّن هيل��ن  اإىل  ي�س��ار 

الفني ع��ام 1967 وفازت بجائزة 
)ذا  فيلمه��ا  ع��ن  االأو�س��كار 

عل��ى  ح�سل��ت  كم��ا  كوي��ن(، 
جائ��زة )اإمي��ي( ع��ن دورها 
التلفزي��وين  امل�سل�س��ل  يف 

)اإليزابيث االأوىل(.
ُيذك��ر اأّن مهرج��ان جمعي��ة 

ع��ام  ب��داأ  ال�سن��وي  ال�سينم��ا 
1972 بتك��رمي املمثل العاملي 
ذل��ك  ومن��ذ  ت�سابل��ن،  ت�س��اريل 

احل��ن مت اإطالق 
عل��ى  ا�سم��ه 

اجلائزة.

ياسمين تحل أزمة هيفاء 

تكريم النجمة هيلين ميرين

باتينسون ينفصل عن 
حبيبته فضل شاكر يدخل 
ال�سه��ر روب��رت  اأّن املمث��ل  اأمريكي��ة  اإع��الم  ذك��رت و�سائ��ل 
باتين�سون Robert Pattinson انف�سل عن حبيبته املغنية 
ال�سه��رة اإف كيه اإيه تويج��ز FKA Twigs. وجاء هذا اخلرب 
بع��د اأقل م��ن 3 اأ�سهر على ت�ريح النجم باأن��ه وحبيبته "نوعًا 
ما خمطوبان". كات��ي بري وروبرت باتين�سون يت�سببان بطرد 
3 موظف��ن وورد يف التقاري��ر اأّن باتين�س��ون البالغ من العمر 
31 عاًم��ا، ه��و من اأنه��ى هذه العالقة التي ب��داأت يف �سبتمرب 
ع��ام 2014، الأن��ه مل يعد ي�سع��ر بالراحة. وكان��ت اإف كي جي 
البالغ��ة من العمر 29 عامًا، قد خلعت خامت خطوبتها منذ �سهر 
اأغ�سط���ض املا�س��ي، مما اأثار الت�س��اوؤالت حينها ح��ول ا�ستمرار 
عالقتهما،وتزام��ن ذلك مع ظهور بع�ض ال�سور للنجم "روبرت" 
م��ع النجمة كاتي بري Katy Perry، اأثناء تناولهما الع�ساء 

يف اأحد الفنادق.

 حر���ض الفنان ال�ساب حمم��د �ساكر، جنل املط��رب اللبناين املعتزل 
ف�س��ل �ساكر، عل��ى الدفاع عن والده من الته��م املن�سوبة اإليه، موؤكدا 
اأن��ه ينتظر �س��دور حكم براءت��ه قريب��ًا.  واأكد خ��الل ا�ست�سافته يف 
برنام��ج "Et بالعربي"  اأن والده "مظلوم، ونيال املظلوم وعند ربه 
بريء، وقريبًا �ستظهر الرباءة ونلتم كعائلة من جديد"، م�سراً اىل اأن 
"الفن ر�سالة، واجلميع يعرف ما قدمه والدي من ر�سالة طيبة". واأكد 
اأن��ه رغ��م امل�ساعب التي متر بها عائلته بانتظ��ار حكم الرباءة بحق 
وال��ده، اإال اأنه �سيكمل م�سرة والده يف الغن��اء، وقد بداأ اأوىل خطواته 
يف عامل الفن با�ستعداده الإطالق اأول كليباته الغنائية، الذي �سيكون 

نقطة انطالقة لطرح األبوم غنائي كامل.
يذك��ر اأن حكم��ًا غيابيًا �س��در على ف�سل �ساك��ر، بال�سجن 15 عامًا، 
م��ع االأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة، وجتريده م��ن حقوقه املدنية، التهامه 

بامل�ساركة يف مهاجمة اجلي�ض اللبناين.

 مل ي��رتك ان�سح��اب الفنانة اأم��ل حجازي املفاج��ىء فراغًا يف 
ال�ساح��ة الفنّية، فه��ي اأ�ساًل ان�سحبت تدريجي��ًا منذ زواجها يف 
الع��ام 2008 من ث��م اإجنابها لطفليها، وما �سبق��ه من م�ساكل 
م��ع �ركة "روتانا" حجبت عنه��ا االأ�سواء لفرتة طويلة، كانت 
كافي��ة ب��اأّن ي�سبح غيابه��ا اعتياديًا، اإّن��ا املفاجىء كان يف 
اإع��الن الفنان��ة اأّنها ارتدت احلج��اب، بعد ���راع عا�سته ملّدة 

طويلة.
فالفنان��ة التي عانت من وعكة �سحّي��ة األزمتها الفرا�ض مطّواًل، 
كانت قد ع��ادت اإىل االأ�سواء ب�سورة خجولة، ظهرت يف بع�ض 
املقاب��الت ال�سحافّية، اأطلقت اأغاٍن مل تدعمه��ا، واأّكدت اأّنها ال 
زالت تتعاطى مع الفن ب�سفتها هاوية، واأّنها ال تع�سق االأ�سواء 
كغره��ا من النج��وم. وقد اأّك��دت اأم��ل يف ر�سال��ة وّجهتها اإىل 
اجلمه��ور اأّن اهلل ا�ستجاب لدعائها، بعد �سنوات ق�ستها وداخلها 
يتاأمل بن الفن الذي كانت تع�سقه وقالت اإّنها مل متتهنه كمهنة 
بل كان جمّرد هواية، وبن دينها رغم اأنها كانت قريبة داخليًا 
م��ن اهلل. كما قالت اإّنها عا�ست �راع��ًا وطلبت من اهلل الهداية. 
واأّك��دت اأم��ل اأّنها ال تنتق���ض من مهنة الف��ن اأو الفنانن، واأّنها 
ت�سعر اأّنه��ا يف عامل اآخر وجدت فيه �سعادتها. ويف بيان مبهم، 
مل حت�س��م اأمل حقيقة اعتزالها، وقال��ت اإّنه �سيكون لها اإطالالت 
قريب��ة ب�س��كل اآخر، واإّنها اعتزل��ت هذا النوع من الغن��اء، لتوؤّكد 
الحق��ًا اأنها �ستّتجه اإىل االأغاين الهادف��ة، امللتزمة، ما يعني اأّن 
اعتزاله��ا كان اعت��زااًل جزئيًا لنوعية من الف��ن مل تعد تنا�سبها.   
اإذاً اأمل حتّجبت لكّنها مل تعتزل الفن، وهي خطوة �ساعدها على 
اّتخاذه��ا انت�سار ظاه��رة الفنانات املحّجب��ات، اللواتي ك�رن 

قاعدة اأّن االعتزال ياأتي بال�رورة بعد احلجاب. 
-نداء �رارة ك�رت القاعدة

فقب��ل اأكرث م��ن �سن��ة، فوج��ىء امل�ساه��دون الع��رب باملوهبة 
االأردنّي��ة نداء ���رارة تتقّدم اإىل برنامج املواه��ب "ذا فوي�ض"، 

واختارتها الفنانة �سرين عبد الوهاب بعد اأن �سحرها �سوتها، 
مل تك��ن تعرف عندم��ا �سغطت عل��ى ال��زر اأّن املوهبة حمجبة، 
فكانت املفاجاأة. كثرون توّقعوا اأّن اجلمهور العربي لن ي�سّوت 
لن��داء، بل �سيقوم باإق�سائها بحج��ة اأّن الدين والفن ال يلتقيان، 
اإال اأّن املفاج��اأة كانت اأّن نداء و�سل��ت اإىل النهائيات، ومتّكنت 
م��ن اإحراز اللق��ب باأعلى ن�سبة ت�سويت ي�سهده��ا الربنامج. فقد 
راأى اجلمه��ور العرب��ي يف ن��داء مثااُل للمطربة امللتزم��ة، اإال اأّن 
البع���ض توّقع اأن تخلع حجابه��ا، وراأى البع�ض االآخر اأّن م�سهد 
مطرب��ة حمّجبة تغّني يف ليايل االأن�ض غر م�ستحب، لياأتي الرد 
م��ن نداء الت��ي اأّكدت اأّنه��ا متم�ّسك��ة بحجابه��ا، واأّن خياراتها 
الفنّي��ة �ستك��ون ملتزم��ة، واأّن الف��ن بالن�سبة اإليه��ا ر�سالة. بعد 
فوزه��ا باللق��ب، اأطلق��ت ن��داء اأوىل اأعماله��ا، مل حت��ظ ب�سّج��ة 
جماهرّية موازي��ة لنجاحها يف الربنامج، ب�سبب �سعف الدعم 
االإعالمي، يح�سب لها اأّنها ا�ستمّرت وحتّدت ال�سعوبات، واأّكدت 

اأّن املطربة لي�ست جمرد �سكل جميل فح�سب.
_جنمة "اأرابز غوت تالنت" خلعت حجابها

والأّن نداء �رارة عّبدت الطريق اأمامها، مل جتد اإميان ال�سميطي 
املوهب��ة القادم��ة من املغ��رب العرب��ي اأّية �سعوب��ة يف التقّدم 
اإىل برنام��ج املواه��ب "اأرابز غ��وت تالنت" حي��ث ح�سلت على 
الب��ازر الذهبي من الفنانة جنوى كرم الت��ي اأعجبت مبوهبتها، 
م��ا مّكنها من الو�سول اإىل النهائي��ات مبا�رًة، اإال اأّنها اأخفقت 
يف احل�س��ول عل��ى اللقب. زاد م��ن تعاطف اجلمه��ور مع اإميان 
يومه��ا اأنه��ا كان��ت حام��اًل يف ال�سه��ر الثام��ن، وب��ن جتارب 
االأداء ومرحل��ة الت�سفي��ات كان��ت ق��د اأجنبت طفلته��ا "جلن". 
بع��د خروجه��ا م��ن الربنام��ج، مل يخ��ّف االهتم��ام بامل�سرتكة 
املغربي��ة، الت��ي فاج��اأت اجلمي��ع بق��رار خلعها احلج��اب، من 
خالل �س��ورة ن�رتها على ح�سابها اخلا�ض عل��ى "ان�ستقرام". 
مل ت�س��در بيان��ًا تو�سيحيًا واكتفت بعبارة "ني��و لوك". وكانت 
اإمي��ان ق��د تزّوج��ت يف الع��ام 2014 وحتّجب��ت بع��د زواجها، 
لتع��ود وتخلعه فور انتهاء الربنامج، بعد اأن وجدت اأّن احلجاب 
ق��د يعيقها عن حتقيق اأحالمها. خلع اإميان احلجاب اأثار �سّجة 
ب��ن من ا�ستنكر ما اأ�سماه تخّليها ع��ن دينها ب�سبب الفن، وبن 
م��ن اعت��رب اأّنها قام��ت بخيار �سحي��ح الأّن احلج��اب والدين ال 
يتفق��ان. حجاب الفنانات لي���ض ظاهرة جديدة، اإذ �سبق للفنانة 
جن��اح �سالم اأن حتجبت قبل عقود، وا�ستمّرت يف الغناء، يومها 
قالت "اأنا حتّجبت ومل اأحتجب" يف اإ�سارة منها اأّن الفن النظيف 
ال يتعار���ض م��ع الدين، وق��د اأحيت �سالم حف��الت وهي ترتدي 
حجابه��ا، وتق��ف على م���رح ي�سّفق لها جمه��ور اعتاد �سماع 
الط��رب االأ�سيل، وهو ما تراهن عليه الي��وم اأمل حجازي، التي 
تعر�س��ت النتق��ادات من قبل بع�ض من �سّكك��وا بحجابها وراأوا 
فيه��ا نوعًا من الربوباغندا، وهو ما تعت��ربه اأمراً ال يدين �سوى 
امل�سّككن اأنف�سهم، الذي��ن افرت�سوا �سوء النوايا دون اأن ي�سعوا 
يف االعتب��ار اأّن الفنانة اقتنعت اأّن �سعادتها يف احلجاب، واأّنها 

اتخذت القرار املنا�سب.

قبل أمل حجازي...

 مطربات محجبات لم تكن طريقهن معبدة بالورود

روبرت نجل

الن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة 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�س بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, 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

ً
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