
نور: أحداثًا مثيرة في 
الحلقات المقبلة من  "رحيم"

كلوي كارداشيان  تحلم بتزويج 
طفلتها إلى األمير جورج 

إيما واتسون مصدر إزعاج في 
موقع تصوير فيلمها الجديد 

حمادة هالل: "قانون عمر" يهدف 
استرداد حقوق المساجين

ت�شتاأن��ف النجم��ة اللبناني��ة ن��ور ت�شوي��ر م�شاهده��ا يف 
م�شل�شله��ا اجلديد "رحيم"، الإثن��ن املقبل. وقالت نور اإنها 
تلق��ت ردود فع��ل اإيجابية عن �شخ�شية الدكت��ورة "داليا"، 
م�شيف��ة اأن دوره��ا �ش��وف ي�شه��د حت��ولت مث��رة خ��ال 
احللق��ات املقبل��ة فيما يخ���ص عاقتها ب� "رحي��م"، الذي 
يج�ش��د دوره الفن��ان يا�رس جل.ال واأثن��ت الفنانة اللبنانية 
عل��ي جه��ود املخ��رج حممد �شام��ة، رغ��م اأن "رحيم" يعد 
اأوىل جتارب��ه الإخراجي��ة، ولكنه��ا اأك��دت اأنه خم��رج واعد 

يهتم باأدق التفا�شيل على م�شتوى �شخ�شيات م�شل�شله
وي�ش��ارك يف بطولة "رحيم" ح�شن ح�شن��ي وحممد ريا�ص 
ودين��ا واإيه��اب فهم��ي وط��ارق عبدالعزي��ز وكوكب��ة م��ن 

النجوم، من تاأليف حممد اإ�شماعيل اأمن

 ن���رس موق��ع HollywoodLife خ��ر جديد 
حت��دث فيه عن اأن كل��وي كاردا�شيان حتلم باأن 
تت��زوج طفلته��ا ال�شغ��رة ترو والت��ي تبلغ من 
العمر حاليا 6 اأ�شابي��ع يف امل�شتقبل من الأمر 
ج��ورج الذي يبلغ من العمر 4 اأعوام، وطبقا ملا 
ن���رسه املوقع فاإن كل��وي قد بداأت تفكر يف ذلك 
ب�شبب زواج الأمر هاري  عم الأمر جورج، من 

املمثلة الأمريكية ال�شابقة ميغان ماركل .
موقع Cop Gossip نقل عن متحدث ر�شمي 
با�ش��م عائلة كاردا�شيان قول��ه اإنه ل �شحة ملا 
تردد عن حلم كلوي كاردا�شيان بتزويج طفلتها 

ترو بالأمر جورج.

ن���رست جمل��ة " Enquirer National "خ��ر حتدثت 
في��ه ع��ن اأن اإميا وات�ش��ون قد اأ�شبح��ت م�ش��در اإزعاج يف 
موقع ت�شوير اأح��دث اأفامها لزمائها وفريق عمل الفيلم، 
ب�شب��ب طبيعتها املتطلبة، وطبقا ملا ذكره املوقع فاإن اأميا 
ل تتوقف عن اإ�شدار الأوامر اأو التذمر طوال فرتة تواجدها 
يف موق��ع ت�شوي��ر الفيل��م، وخا�ش��ة ع��ن تذمره��ا ب�ش��اأن 
وجب��ات الطع��ام املقدمة يف موقع ت�شوي��ر الفيلم لأنها ل 
 Cop Gossip تتن��اول �شوى الأطعم��ة النباتية. موق��ع
نق��ل عن م�ش��در مقرب من اإميا وات�ش��ون قوله اإنه ل �شحة 
ملا تردد عن اأن اإميا وات�شون ت�شببت يف اإزعاج زمائها يف 
العمل ب�شبب طبيعتها املتطلبة، اأو ما يقال عن اأنها نباتية، 
املوقع اأكد  اأن وات�شون ل تعمل اأي�شا يف الوقت احلايل يف 

ت�شوير اأي من اأعمالها الفنية.

ن�رس موقع جملة " Style & Life "تقرير جديد حتدث فيه عن حمل كورتني كاردا�شيان يف طفلها الرابع، وطبقا ملا ن�رسه املوقع فاإن والد طفل كورتني الذي مل يولد بعد هو �شديقها 
عار�ص الأزياء اجلزائري يون�ص بن جيما. موقع Cop Gossip نقل عن م�شدر مقرب من عائلة كاردا�شيان قوله اإنه ل �شحة ملا تردد عن حمل كورتني كاردا�شيان يف طفلها الرابع.

قال املطرب امل�رسي حم��ادة هال، اإن م�شل�شله اجلديد 
"قان��ون عمر" يهدف اإيل اإع��ادة حقوق املظلومن من 
ال�شجن��اء حال ثبوت براءتهم عقب انق�شاء مدد حب�شهم، 
وذلك بوا�شطة تعديل مواد القانون التي تعيق ممار�شتهم 
حلقوقه��م املدني��ة بع��د ال�شج��ن. واأ�شاف ه��ال ، اأنه ل 
يدي��ن اجله��ات الق�شائي��ة امل�رسية يف "قان��ون عمر"، 
لأن��ه يع��ي اأن الأحكام ت�شدر عر براه��ن واأدلة، م�شراً 
اإىل اأن �شخ�شي��ة "عمر" التي يج�شده��ا يتعر�ص للحب�ص 
ظلم��ًا، ما يجعله يواجه العدي��د من امل�شكات والأزمات 
عقب انق�شاء فرتة حب�شه، وتتواىل الأحداث وي�شارك يف 
بطولة "قانون عمر" اإميان العا�شي وحجاج عبدالعظيم 
من�ش��ور  وحم�ش��ن  نا���رس  وفاطم��ة  فهم��ي  واإيه��اب 

وم�شطفي اأبو�رسيع،

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامرا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تخطف األنظار 
بجمالها  

عودة فيلم الرسالة لصاالت 
السينما

سالي جريج تضع طفلها األول 
في اإلمارات

مخرج "سولو": الفيلم األحدث في عالم حرب النجوم   

مصاب بالسرطان ويعجز 
عن دفع نفقات عالجه

ن���رست الفنانة �شريهان �ش��ورة حديثة لها ع��ر ح�شابها على موقع 
التوا�ش��ل الجتماع��ي ان�شتق��رام، وب��دت �شريه��ان يف ال�ش��ورة وقد 
ازدادت جم��اًل وحيوي��ة و�شبابًا بح�شب و�ش��ف جمهورها الذي لقبها 
بال�شط��ورة. وتظه��ر �شريهان يف ال�ش��ورة اجلديدة مباب���ص �شوداء 
و�شع��ر بني وماكياج يليق كث��راً مبامح وجهها، لقى اعجاب الكثر 
من حمبيها وهو ما بدا وا�شحًا يف التعليقات اليجابية على ال�شورة. 
ال�ش��ورة م��ن جل�ش��ة ت�شوي��ر حديث��ة التقطته��ا الفنان��ة ال�شهرة من 
اأج��ل احلمل��ة الدعائية التي �شت�شاحب عودته��ا بعدد من امل�رسحيات 
اجلدي��دة الت��ي اأعلن��ت عنه��ا منذ ف��رتة. يذك��ر اأن �شريه��ان كان من 
املق��رر اأن تعود جلمهورها من خال 13 م�رسحية جت�شد يف كل منها 
�شخ�شي��ة ام��راأة لها تاثره��ا يف العامل اأو يف الوط��ن العربي، لكن مت 
تقلي���ص عدده��ا لت�شب��ح اأربعة م�رسحي��ات فقط بح�ش��ب ت�رسيحات 

املوؤلف مدحت العدل امل�شارك يف تاليف هذه الروايات.

خ��ر حم��زن ُن�رس عن الفن��ان ال�شعودي خال��د الرفاعي يفيد 
باإ�شابت��ه بال�رسطان ومكوث��ه يف امل�شت�شفى لتلقي العاج، 
اإل اأن املوؤ�ش��ف يف الأم��ر اإن��ه يعجز عن دف��ع نفقات عاجه 
الكيم��اوي. ون���رس الفنان حبي��ب غلوم �ش��ورة لزميله خالد 
الرفاع��ي، معلقًا بكلمات موؤثرة عن و�شعه ال�شحي واملادي 
قائًا: "من املوؤ�شف اأن ي�شل احلال بفنان اأم�شى حياته يف 
خدم��ة الف��ن والإعام يف بل��ده األ يجد عاج��ًا ملر�شه ويف 
وق��ت ال�شدة". ونا�شد حبيب غلوم امل�شئولن يف توفر عاج 
للفن��ان خالد الرفاع��ي ليقول: "ننا�شد القي��ادة وامل�شوؤولن 
واأ�شح��اب ال�شواعد البي�شاء اأينما كانوا �رسعة توفر العاج 
للفن��ان خال��د الرفاعي وهو مي��اين الأ�شل وعرفن��اه كفنان 
�شع��ودي كم��ا و�شلن��ي ون�ش��األ اهلل اأن مي��ن علي��ه بال�شفاء 

وال�شحة بف�شل وبركة هذا ال�شهر الكرمي". 

ت�شتع��د �رسكتا "ترانكا���ص انرتنا�شونال فيلمز"، و"فرونت رو 
فيلم انرتتينم��ن"، لإطاق فيلم "الر�شال��ة"، للمنتج واملخرج 
 4K ���الراح��ل م�شطف��ى العق��اد بتقني��ة و�ش��وح ال�شا�ش��ة ال
الرقمي��ة يف �ش��الت ال�شينم��ا يف الإم��ارات واخللي��ج خال 
عطلة عيد الفطر ابتداء من 14 يونيو )حزيران( املقبل وياأتي 
ذل��ك بعد موجة من اجلدل والعرتا�ش��ات التي واجهت الفيلم 
من��ذ اإ�شداره ع��ام 1976، واأدت ملنع عر�ش��ه يف العديد من 
ال��دول العربية والإ�شامية لأكرث من 40 عامًا، وذلك لأ�شباب 
تتعل��ق برف�ص عر�ص اأي  اأعمال فني��ة تظهر فيها �شخ�شيات 
جت�ش��د النبي��اء وال�شحابة وتعقيب��ًا على قرار اإط��اق الفيلم 
بن�شخته املرممة يف �شالت العر�ص ال�شينمائية يف الإمارات 
واخلليج، ق��ال مالك العقاد، مدير �رسك��ة ترانكا�ص: "ي�شعدين 
اأن اأ�شيد بفيلم اأبي الراحل م�شطفى العّقاد، من خال اإطاقنا 
الن�شخة الرقمية املرمم��ة لفيلمه "الر�شالة" واأ�شاف مو�شحًا 
اأهمي��ة عر���ص الفيل��م "من امله��م ج��داً يف وقتنا احل��ايل اأن 
ن�شارك تراثن��ا الثقايف، وتقدمي عمل يقدم �شورة حقيقية عن 
الإ�ش��ام والع��رب، وقيم ن�رس ال�ش��ام، والتفاه��م" من جهته، 
ق��ال رئي���ص "فرون��ت رو فيلم انرتتينم��ن" جان ل��وكا �شقرا: 
"نح��ن وبالتعاون مع �رسك��ة ترانكا�ص فخ��ورون باإطاقنا 
فيل��م "الر�شال��ة" الأ�شط��وري بن�شختيه العربي��ة والإجنليزية 
املرممتن، حيث يعتر الفيلم م��ن اأبرزالأعمال التي �شيتمكن 
اجلمهور م��ن متابعتها يف عطلة العيد  ومن املتوقع اأن تنال 
الن�شخ��ة اجلدي��دة املرمم��ة ا�شتح�ش��ان جمهور الف��ن ال�شابع، 
وت��روي الدرام��ا التاريخية امللحمية التي ق��ام بها م�شطفى 
العق��اد، تفا�شي��ل حي��اة خ��امت الأنبي��اء حمم��د ب��ن عبد اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شل��م، وهي مبثابة مقدمة للتاريخ الإ�شامي 
وح�ش��د فيل��م الر�شال��ة للعّق��اد اإ�ش��ادة �شينمائي��ة وا�شعة يف 
املنطق��ة العربي��ة والعامل، م��ن امل�شاهدين والنّق��اد، على حد 
�ش��واء، نظراً لإثرائه �شناع��ة ال�شينما، مم��ا اأدى لرتجمته اإىل 
ع���رسات اللغات، كما ُر�شح الفيل��م بن�شخته الإجنليزية جلائزة 
الأو�ش��كار عن اأف�شل مو�شيق��ى ت�شويرية، و�شارك يف بطولته 
نخب��ة من املمثلن العاملي��ن كالنجم الكب��ر اأنطوين كوين، 
احلائ��ز على جائزة الأكادميية مرت��ن كاأف�شل ممثل، واأيرين 
بابا���ص، ودميي��ان توما���ص وتعت��ر خط��وة ترمي��م ن�شختي 
الفيلم، العربي��ة والإجنليزية ذات اأهمية كب��رة، لكونها توفر 
فر�ش��ة ذهبي��ة للجيل احلايل وحت��ى للذين �شاه��دوه �شابقًا، 
ملتابعة اأحداث فيل��م تاريخي وثقايف بجودة عالية، و�شورة 
�شينمائي��ة عالية الو�شوح، ول تقت�رس اأهمية الرتميم على عر 
الفيلم يف �شالت ال�شينما فح�شب، بل ترز اأي�شًا اأهميتها من 

خال املحافظة عليه لاأجيال القادمة . 

بع��د اأن حققت حلمها اجلمايل بالفوز بلقب ملكة جمال 
لبنان اجلمايل لع��ام 2014، حققت ملكة جمال لبنان 

ال�شابقة �شايل جريج حلًما جديًدا وهو حلم الأمومة.
فق��د و�شع��ت �ش��ايل جري��ج مولوده��ا الأول "راي" يف 

اإحدى م�شت�شفيات دبي.
�ش��ايل ن���رست اأول �شورة له��ا بعد الولدة م��ع زوجها 
وطفلهم��ا عر ح�شابها الر�شمي على موقع "ان�شتقرام"، 

وعلقت عليها": طفلنا، احلمد هلل".
ي�ش��ار اإىل اأّن �ش��ايل جري��ج، مل تقم باأّي عم��ل فني، بل 
2015 م��ن  ف�شل��ت تاأ�شي���ص عائل��ة وتزوج��ت ع��ام 
املحام��ي ط��وين خ��وري، واإنتقل��ت للعي���ص مع��ه يف 

الإمارات.

ل يحت��اج الب���رس اإىل العلم وح��ده لكي يتاأك��دوا من كروية 
الأر���ص اأو م��ن عودته��م دائم��ًا اإىل النقطة الت��ي ينطلقون 
منها، بل هم يكت�شف��ون تلك احلقيقة بامللمو�ص عند املقلب 
الآخ��ر م��ن حيواته��م املت�شارع��ة. وم��ا يب��دو يف الن�ش��ف 
الأول م��ن العم��ر، اأو يف ثلثي��ه الأولن، ان�شاخ��ًا عن املهد 
وتوق��ًا �شديد الإحلاح اإىل تنكب املجه��ول، ي�شبح فيما بعد 
نكو�ش��ًا اإىل ال��وراء وحنينًا جارفًا ل�شتع��ادة املكان الأول 
ال��ذي خ���رسوه. فكم��ا يوؤكد امل��كان كروي��ة الأر���ص يوؤكد 
الزم��ان من جهته كروية العي�ص فوقها. واملكان الأول يبدو 
ل�شدة و�شوح��ه اأو الت�شاقنا به عادي��ًا وباعثًا على ال�شجر 
والتملم��ل، بحي��ث نن�ش��د فرادي�شن��ا املوع��ودة يف الأماكن 
البعي��دة وغ��ر املوط��وءة. لك��ن ذل��ك امل��كان �رسع��ان ما 
يتحول اإىل فردو�ص مفق��ود، حتى قبل اأن ن�شل اإىل �شالتنا 
املن�شودة. ولعل ذلك اجلدل الدائم واحلافل باملفارقات بن 
الطرف��ن هو ما اأمّد ال�شعر باأعتى ال�شور والأخيلة واأل�شقها 
بالعواطف اجليا�شة. فالأماك��ن والبيوت التي يتم اإخاوؤها 
تتح��ول عن��د ال�رسيف الر�ش��ي اإىل مرت��ع للح���رسات، واإىل 
طل��ل مكاين ن�شع��ى اإىل ا�شتعادته باحلن��ن والتلفت القلبي 
ت القلُب«. وهي  »وتلّفتت عيني فمذ خفي��ْت عني الطلول تلفَّ
نف�شها ُتبلور عند ابن الرومي فكرة الوطن ومفهومه »وحبب 
اها ال�شب��اب هنالكا«. اأما  اأوط��ان الرجال اإليه��ُم ماآرب ق�شّ
غا�شت��ون با�شار فرى من جهت��ه اأن املكان الأول يحتوي 
يف بيوته ومق�شوراته املغلق��ة على الزمن مكثفًا. وي�شيف 
على طريقته اخلا�شة يف املزج احلاذق بن الفل�شفة وال�شعر 
»حن نحلم بالبيت الذي ُولدنا فيه، وبينما نحن يف اأعماق 
ال�شرتخ��اء الأق�شى، ننخرط يف ذل��ك الدفء الأ�شلي، ويف 

ذلك الن�شغ الهامي لفرادي�شنا املادية«.
اأن اعتيادن��ا عل��ى الإيق��اع ال�رسيع للم��دن والعوا�شم التي 
ق�شين��ا ب��ن ظهرانيها ويف كنف �شو�شائه��ا الق�شم الأكر 

م��ن حيواتنا املن�رسمة، يجعلنا غ��ر قادرين على التكيف 
الطبيع��ي م��ع »ب��ادة« الزمن الريف��ي ورخاوت��ه، ودورانه 
ح��ول ذاته بوت��رة واحدة. كما اأن كل �ش��يء حولنا ُي�شعرنا 
م��ن جه��ة اأخرى باأنن��ا غرباء متام��ًا عن ذلك الع��امل الذي 
اأخلين��اه لاآخرين. كل �شيء يف ذلك الع��امل تدبر من دوننا 
�شوؤون��ه واأحوال��ه وط��رق عي�ش��ه. والنا�ص مبن فيه��م الأهل 
والأقرب��ون رّتب��وا يف �ش��وء غيابن��ا عاقاته��م وعاداتهم 
وم�شائره��م املتباين��ة. وال�شجر مل يع��د ينتظرنا ليثمر، ول 
ال��ورد ك��ي يتفت��ح، ول الريح كي تهب. وقد يك��ون اأبو متام 
قد ق�شد هذا النوع من الغربة حن كتب ذات عودة م�شابهة 

»ل اأن��ت اأن��ت ول الدي��ار دي��اُر«. وبعده بق��رون عديدة عّر 
ميان كونديرا يف روايت��ه »اجلهل« عن ماأ�شاة املهاجرين 
الت�شي��ك الذين غ��ادروا اإىل فرن�ش��ا واإيطالي��ا ودول اأوروبا 
الغربي��ة هرب��ًا من النظ��ام ال�شم��ويل، ولكنهم ح��ن عادوا 
كه��وًل اإىل وطنهم الأم مل ي�شتطيع��وا البقاء طويًا، حيث مل 
يتع��رف اإليهم اأحد، ومل يجدوا مواط��ئ لأرواحهم واأقدامهم 
على الأر�ص التي ن�شيتهم متامًا. وهذه الفجوة الجتماعية 
والوجداني��ة املتول��دة ع��ن »جهلهم« املطبق ب��دورة الزمن 
الأول، ما لبثت اأن دفعت كرثتهم الكاثرة اإىل النكفاء ثانية 

باجتاه املهاجر البديلة.

ا�شته��رت �شل�شلة اأفام حرب النجوم باملعارك عالية املخاطر لإنقاذ 
املج��رة م��ن قوى ال�رس لك��ن املخرج رون ه��اورد قال اإن��ه ينظر اإىل 
اجل��زء الأح��دث م��ن عامل ح��رب النج��وم بب�شاط��ة على اأنه��ا الرحلة 
ال�شخ�شي��ة ل�شاب  وفيلم "�شول��و: اإيه �شتار وورز �شت��وري"، الذي بداأ 
عر�شه الأربعاء املا�شي هو احلكاية الأ�شلية ل�رسكة والت ديزين عن 
ه��ان �شولو، املهرب املختال، ال��ذي اأك�شبه هاري�شون فورد �شهرة يف 
عام 1977 ويف الفيلم اجلديد، يلعب األدين اإريرنايخ البالغ من العمر 
28 عام��ًا دور �شول��و الأ�شغر، الذي يبداأ للت��و تدريبه كطيار، وقال 
ه��اورد ع��ن الفيلم اجلديد: "هذه لي�شت ق�شة ح��رب، ل توجد �شيا�شة، 

اإنه يتعلق بال�شخ�شية"
وا�شتعان��ت �رسكة ديزين به��اورد يف منت�شف الإنت��اج بعدما اأقالت 
في��ل ل��ورد وكري�ص ميلر اللذي��ن ت�ش��اركا يف اإخراج الفيل��م واأ�شاف 
ه��اورد الفائ��ز بجائزة اأو�شكار اإنه تعامل م��ع هذا التحدي مبعاجلته 

عل��ى نحو مماث��ل لبع�ص ال�شر الذاتي��ة التي اأخرجها مث��ل فيلم )اإيه 
بيوتيف��ول ماين��د( وفيلم )اأبوللو 13( وقال: "اإن��ه ي�شبه كثراً تاأليف 
ق�ش��ة حقيقي��ة"، وتاب��ع "اأن ت�شتخدم الإط��ار واأنت تكت�ش��ف الدراما 
وتكت�شف الفكاهة وتكت�ش��ف الإثارة داخل تلك الق�ش�ص، تعاملت مع 
العامل كما لو كان حقيقيًا بطريقة اأ�شيلة وع�شوية حقًا وانطلقت من 
هن��اك" ونال "�شولو" ب�شكل عام ا�شتح�شانًا من النقاد الذين قالوا اإن 
هاورد جنح يف جعله فيلما م�شليا ير�شي الهواة املتحم�شن ويتوقع 
خ��راء الإي��رادات اأن يحقق الفيلم اإيرادات غ��ر م�شبوقة يف الوليات 
املتح��دة وكندان ويتوق��ع موقع بوك�ص اأوفي���ص دوت كوم اأن يح�شد 
الفيل��م 170 مليون دولر من دور العر�ص املحلية يف الأيام الأربعة 
الأوىل ويف الفيل��م، ت�شبح حياة ال�شاب �شولو يف فرتة ال�شباب املبكر 
مت�شابك��ة مع �شديقة طفولته كرا، التي توؤدي دورها اإمييليا كارك 

جنمة فيلم "�رساع العرو�ص"

بيوت المقلب اآلخر من األعمار شيريهان نجم

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
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فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص 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 
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