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ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

محامي سعد لمجرد ّ
يورطه

وفاة المخرج البريطاني
نيكوالس روغ عن  90عامًا

انتصار جديد لزينة

حبيبة تامر حسني السابقة
تهدده
العراب

19

فور انت�ش��ار خرب ح�صول �س��عد ملجرد على الرباءة
كاملة من تهمة االغت�ص��اب الت��ي ُو ّجهت �إليه من
قب��ل املحكمة الفرن�س��ية قبل عام�ين لتع ّديه على
فتاة فرن�سية� ،أثارت الق�ضية جد ًال وا�سع ًا وتبينّ �أن
ملج��رد مل يح�صل على الرباءة كاملة بل فقط براءة
من تهمة االغت�صاب لتبق��ى تهمة العنف اجلن�سي،
ي�رصح به حمامي ملجرد حتى يحافظ
وه��ذا ما مل ّ
�رصح للكثري
قد
كان
أنه
�
خا�صة
له
على �صورة موكّ
ّ
م��ن املواق��ع الفرن�سية قبل �أيام م��ن �صدور احلكم
الأخري �أن الرباءة �آتية ال حمال.

ت��ويف نيكوال���س روغ ،املخ��رج ال�سينمائ��ي
الربيط��اين ال�شه�ير ،ال��ذي مث��ل يف �أفالم��ه جنوم
ذائعة ال�صيت من �أمث��ال ميك جاغر وديفيد بوي،
عن  90عاماً ،وفقا لتقارير و�سائل الإعالم.
و�أك��دت �أ��سرة روغ وفات��ه لوكال��ة �أنب��اء بر���س
ا�سو�سي�ش��ن الربيطاني��ة ،وو�ص��ف �إبن��ه نيكوال�س
روغ جونيور والده ب�أنه "�أب حقيقي".
و�ش��ارك يف بطول��ة الفيل��م الأكرث �شه��رة للمخرج
الربيط��اين ،فيل��م الإث��ارة "دون��ت لوك ن��او" يف
 ،1973دونالد �ساذرالند ،وجويل كري�ستي� ،أبوين
ينعيان خ�سارة ابنتهما.

«آل باتشينو» يجسد رائعة
من روائع شكسبير

�أك��دت م�ص��ادر �إعالمي��ة ع��ودة رائع��ة الأدي��ب والكاتب العامل��ي وليم
�شك�سبري "امللك لري" �إىل �شا�شات ال�سينما يف فيلم من بطولة العراب "�آل
بات�شينو" ،بالتعاون مع املخرج الربيطاين مايكل رادفورد.
بعد �سنوات من �شائعات اعتزاله ،ي�ستعد �آل بات�شينو ( 78عام ًا) خلو�ض
واح��دة م��ن �أه��م الأدوار ال�سينمائي��ة و�أكرثه��ا جناح ًا ،والت��ي برع يف
جت�سيده��ا قدمي�� ًا الفن��ان الربيطاين "لوران���س �أوليفيي��ه"" ،امللك لري"،
الفيل��م م�أخوذ عن م�رسحية تراجيدية للأديب ويليام �شك�سبري والتي مت
ت�أليفه��ا وعر�ضها لأول مرة على امل�رسح عام  ،1606بح�سب ما ذكرت
اجلاردي��ان .وي�ش��ارك يف �إنتاج الفيلم املنتج باري نفيدي بعد تعاونه
الأول م��ع �آل بات�شين��و يف فيل��م "تاجر البندقية" وال��ذي ج�سد فيه دور
اليه��ودي "�شايلوك"والذي ر�ش��ح للعديد من اجلوائز العاملية ،الفيلم من
�إخ��راج مايكل رادفورد الذي قدم الفيلم الرتاجيدي "ال بو�ستينو" ،الذي
حقق جناح ًا كبرياً ومت تر�شيحه للأو�سكار.

منى هال

يبدو �أن جيجي حديد ا�ستعدت للطق�س البارد؛ حيث اعتمدت معطف ًا �سميك ًا من �صيحة املالب�س الف�ضفا�ضة ،وجاء املعطف مزين ًا مبربعات الكاروهات كبرية احلجم ،لتمزج
بني �صيحتني يت�صدران مو�ضة �شتاء هذا العام ،جاء الت�صميم ف�ضفا�ض ًا ولكن منا�سب حلجم كتفيها وان�سدل مبزيد من االت�ساع،

مشهد قسم الشرطة في
«ليل خارجي» كان األصعب

قال��ت الفنانة امل�رصية ،منال هال� ،إنها بكث كثرياً عند تنفيذ م�شهد
ق�سم ال�رشطة� ،ضمن �أحداث فيلمها اجلديد "ليل خارجي" ،لتذكرها
حلظات م��ن واقع حياته��ا ال�شخ�صية وقت تنفي��ذه .و�أ�ضافت هال،
ل��ـ� ،24أنه��ا توجه��ت �إيل موق��ع الت�صوي��ر يف حالة �إره��اق �شديد،
ولكنه��ا �رسع��ان م��ا نف�ض��ت ع��ن نف�سه��ا ه��ذا ال�شع��ور الكت�ساب
الرتكي��ز ،ال�سيم��ا �أن امل�شه��د كان مهم�� ًا وحموري�� َا �ضم��ن �أحداث
الفيل��م ،مو�ضحة�" :أحم��د اهلل �أنه خرج علي �أف�ض��ل �صورة ممكنة".
و�أعرب��ت الفنانة ال�شابة عن �سعادتها مب�شاركة الفيلم يف امل�سابقة
الر�سمي��ة ملهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل يف دورته الأربعني،
م�ؤكدة �أن الفيلم ُم�سل رغم كونه ينتمي لنوعية �أفالم املهرجانات.
وي�ش��ارك يف بطول��ة "ليل خارج��ي" كرمي قا�س��م و�رشيف د�سوقي
وب�سم��ة وعمرو عابد و�أحمد جمدي وجمدي �أحمد علي وعلي قا�سم،
من ت�أليف �رشيف الألفي و�إخراج �أحمد عبداهلل.

بغداد  -متابعة

هي واحدة من �أبرز جنمات الوطن العربي ،و�أكرثهن متيزا وقدرة
عل��ى الإب��داع واختي��ار الأدوار بحنك��ة وذكاء ..يف الوقت نف�سه
ه��ي واحدة من �أكرث النجمات قربا م��ن زمالئها وتعاونا معهم،
و�أقلهم خالفا و�إثارة للم�شاكل واجلدل..
ورغ��م ذل��ك ،واجهت ي��سرا خ�لال ال�ساع��ات الأخ�يرة اتهامات
باخل�لاف م��ع زميلته��ا اله��ام �شاه�ين يف كوالي���س مهرج��ان
القاهرة ال�سينمائي الدويل ،يف �إحدى فعالياته التي �أقيمت �أم�س،
حيث انت�رشت �ص��ورة على مواقع التوا�صل االجتماعي ت�شري �إىل

وجود "خناقة" بني النجمتني..
ع��ن ال�صورة وكوالي�سها ،وع��ن وجودها يف املهرجان وعالقتها
بزمالئه��ا يف الو�سط الفن��ي و�أعمالها الفني��ة املقبلة قالت ي�رسا
يف حوار �صحفي "ال يوجد �أي خالف بيني وبني زميلتي الفنانة
اله��ام �شاهني ،الت��ي �أحرتمه��ا و�أقدرها و�أحبها كث�يرا وتربطنا
عالق��ة مودة وحب و�سن��وات طويلة من الع��شرة والتعاون �سويا
يف �أعمال فنية جيدة ومميزة،
وا�ضافت "مت التقاط �صورة يل مع الهام ون�رشتها �إحدى وكاالت
الأنباء وتداولها عدد من رواد ال�سو�شال ميديا يف و�ضعية توحي
بوج��ود خناقة بالفع��ل ،ولكني �أ�صفها باللقط��ة اخلبيثة ،فقد مت

ه��و �ضحية لكل ذل��ك� ،إال �أنه جزء منه وعلى دراية بكل ما
يحدث هناك".
يف املقاب��ل رف�ضت الكني�سة ادعاءات لي��ا رميني ،م�ؤكدة
�أن ت�رصيحاته��ا جمرد لعبة دعائي��ة للرتويج لربناجمها
التلفزي��وين الواقعي املزيف ،بح�س��ب و�صفها ،حمذرة من
العواق��ب الوخيم��ة الناجتة ع��ن تع�صبه��ا املناه�ض لها،
و�أث��ره على ارتفاع جرائ��م الكراهية املرتبط��ة بالتع�صب
الدين��ي ،وذلك بالرجوع للتقرير الأخري ال�صادر عن مكتب
التحقيق��ات الفيدرايل " ،"FBIالذي �أظهر زيادة يف �أعداد
جرائم الكراهية يف الواليات املتحدة.
يذك��ر �أن النجم��ة ليا رميني تعترب من �أب��رز النجوم الذين
تخل��وا عن ديانة ال�سيتولوجيا بعد و�صفها بالتطرف ،كما
ك�شف��ت عن العديد من �أ�رسارهم من خالل م�سل�سلها احلائز
على جائزة االميي "�سينتولوجيا اند افرتماث".
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يف ظ��ل الرطوب��ة املرتفع��ة والأج��واء احل��ارة ج��داً
واجللو���س �أوقات�� ًا طويل��ة يف الأماك��ن املغلق��ة
واملكيفة ،يتعر�ض املكياج لل�سيالن كما �أنه ال يدوم
ّ
طوي�لاً .لذلك ف�إن الن�ساء ال�سعوديات ال ي�ستغنني عن
مثب��ت املكي��اج ،وهن يف�ضل��ن يف غالبيتهن + Fix
م��ن م��اك ،ال��ذي ي�ساعد املكي��اج يف �أن يق��اوم تلك
العوامل ويدوم لفرتة طويلة.
تع��ريف يف م��ا يلي اىل فوائد مثب��ت املكياج + Fix
ّ
من ماك ،و�أهم ميزاته.
 يحت��وي عل��ى الكث�ير م��ن الفيتامين��ات املغذي��ةللب�رشة والتي حتافظ على �صحتها.
 ي�ساع��د يف ثب��ات املكي��اج م��دة طويل��ة رغ��م كلالعوامل الطبيعية الت��ي قد تتعر�ض لها الب�رشة ،مثل
الرطوبة واحلر والهواء اجلاف...
 نظ��راً اىل قدرت��ه عل��ى حف��ظ الرطوب��ة يف ب��شرةوجه��ك ،يحاف��ظ مثب��ت  + Fixعل��ى مكي��اج مت�ألق
ون�رض وجذاب.
 يعمل على عدم تلطيخ املكياج و�سيالنه ،وبالتايل�أنت ل�ست بحاجة اىل تعديل مكياجك �أو �إعادة و�ضعه
�أكرث من مرة.
مثب��ت املكي��اج  + Fixم��ن ماك ه��و الأك�ثر مبيع ًا
مقارن��ة مبنتج��ات م��اك الأخ��رى ،فرتكيبت��ه الت��ي
ت�شتمل على الفيتامينات واملعادن وخال�صة ال�شاي
الأخ��ضر والباب��وجن واخلي��ار ،جتعل��ه مثالي�� ًا يف
احلف��اظ على ب��شرة �صحية ومكياج مث��ايل� .إ�ضافة
�إىل ذل��ك ،فه��و يحتوي على عط��ر ال�سوغ��ي املن�شط،
ال��ذي متت�ص��ه الب��شرة ب�سهولة وب�رسع��ة ،مما يعمل
على ثب��ات املكياج ملدة طويلة ومن��ح الب�رشة ت�ألق ًا
ال ي�ضاهى.

هذه حقيقة خالف يسرا مع الهام شاهين في كواليس مهرجان القاهرة

توم كروز متهم بالمشاركة بالعنف بسبب مذهب السيانتولوجيا
حتدثت النجم��ة الأمريكية ليا رمين��ي عالنية عن حاالت
العن��ف واالنته��اكات التي ترتكب �ض��د �أع�ضاء يف كني�سة
ال�ساينتولوجي ،والتي ينتمي لها جنم هوليوود توم كروز،
م�ؤك��دة �أنه على علم بكل هذه املمار�سات ،بل �إنه جزء من
ت�شكيلها �أي�ض ًا.
ك�شف��ت املمثل��ة لي��ا رمين��ي ،الت��ي �أ�صبح��ت م��ن �أ�ش��د
املعار�ض�ين لديان��ة ال�ساينتولوج��ي و�أع�ضائه��ا ،بع��د
ان�شقاقه��ا عنهم عام  ،2013ع��ن املعاملة اخلا�صة التي
يح�صل عليها توم كروز من ال�سيانتولوجيني يف الكني�سة،
وذل��ك ب�سبب �شهرته الوا�سعة ،حيث يلقب بـ "ال�سيد كروز"،
الفت��ة �إىل �أن الكني�سة تقنعه ب�أنه مبفرده يف مهمة لإنقاذ
العامل ،كما يتم عزل تابعيها عن االطالع على �أي م�صادر
ت�سيء لهم.
وتتابع رميني مو�ضح��ة" :قد يعتقد البع�ض �أن توم كروز

قال��ت الفنان��ة الأردنية رك�ين �سعد� ،إنه��ا �ست�شارك يف
بع���ض الأعم��ال الدرامي��ة يف رم�ضان املقب��ل مب�رص،
لكنها مل تقرر العمل املنا�سب لها حتى الآن.
و�أ�ضاف��ت رك�ين يف ت�رصيح��ات �صحفي��ة خ�لال
ح�ضوره��ا مهرجان القاه��رة ال�سينمائ��ي� ،أنها �سعيدة
بالأعم��ال التي قدمتها يف م��صر ،منها م�سل�سل "واحة
الغ��روب" وم�سل�سل "باحلج��م العائل��ي" ،و�أنها �أ�رصت
عل��ى م�شاركة احل�ض��ور م�شاهدة فيل��م "ال �أحد هناك"،
كونه��ا متفائلة ب�أحمد جمدي ،ال��ذي و�صفته ب�أنه �أحد
املوهوبني الذين �سيكون لهم �ش�أن كبري.
وتابع��ت �أنه �إىل جان��ب �أعماله��ا يف الأردن� ،ست�شارك
يف �أعم��ال �سينمائي��ة يف الوط��ن العرب��ي ،ويف م��صر
على وجه اخل�صو�ص الفرتة املقبلة ،لكنها تفا�ضل بني
بع�ض الأعمال من خالل القراءة يف الفرتة الراهنة.
و�أ�ش��ادت بح�س��ن التنظي��م يف مهرج��ان القاه��رة
ال�سينمائ��ي يف دورت��ه الأربع�ين ،و�أن اختي��ار فيل��م
االفتت��اح كان موفق��ا �إىل ح��د كبري ،خا�ص��ة �أن الكثري
م��ن الأفالم امل�رصية والعربي��ة �أ�ضافت للمهرجان هذا
الع��ام .كم��ا �أعربت ع��ن �سعادتها مل�شاركته��ا يف فيلم
"ثالثة �آالف ليلة" للمخرجة مي امل�رصي.

مثبت المكياج المفضل لدى
السعوديات

انت�صار ق�ضائي جديد حققته الفنانة ،زينة� ،ض ّد
املمثل �أحمد عز يف ق�ضية �إثبات الن�سب لنجليها
من��ه ،حيث ق�ضت حمكمة الأ��سرة مبدينة ن�رص،
م�س��اء ال�سب��ت ،ب�إل��زام ع��ز دفع � 30أل��ف جنيه
�إ�سرتلين��ي م�صاري��ف درا�سي��ة لع��ام 2017
 -2018لطفليها.
وق��دم حمامي زين��ة ،معتز الدك��ر� ،إىل املحكمة
حجم ثروة عز والأعمال ال�سينمائية التي �شارك
فيه��ا وحجم م��ا تقا�ضاه منه��ا ،وحتديد القيمة
امل�ستحق��ة لر�سوم الطفل�ين يف املدار�س الدولية
التي التحق بها جنال زينة ،وهي مدار�س ال تقبل
الر�سوم �إال بالعملة الأجنبية.
هاجم��ت الفنان��ة املغربية جليلة ،حبيب��ة الفنان
تام��ر ح�سن��ي ال�سابق��ة ،زوجت��ه احلالي��ة ب�سم��ة
م�شبه�� ًة �إياها ب��ـ "مايكل
بو�سي��ل و�سخ��رت منها ّ
جاك�سون".
وق��د ظهرت جليلة يف الفيديو املُتداول عرب مواقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي وهي تق��ول "كلنا عارفني
�إن��ت م��ن وين جاي��ي ،من احلم��ارة للطي��ارة .لذا
م��ا بقا���ش تلعبي ب�� ّزاف دور الفت��اة الراقية .كلنا
عارفني �إنت �شلون".
وق��د ه�� ّددت جليل��ة ب�سم��ة بو�سي��ل بن��شر ر�سائل
خا�صة جتمع بينها وبني تامر ح�سني قبل يومني
فقط.

ركين سعد تستعد لدراما رمضان
في مصر

ن�رشه��ا دون تو�ضي��ح طبيعة املوقف ،فكل م��ا هنالك �أنني كنت
�أٌق��ول لإله��ام �أنن��ي لن �أمتك��ن من ح�ض��ور حفل عي��د ميالدها،
وكان��ت ه��ي تل��ح عل��ي يف ذل��ك ،ف�أ�رصي��ت على موقف��ي وقلت
له��ا �إنن��ي بالفع��ل م�شغولة جدا ،ول��دي تفا�صي��ل يف حياتي لن
متكّنني من احل�ضور ،فعاتبتني ب�شدة ويف تلك اللحظة مت التقاط
ال�صورة...
وا�ش��ارت "لأن��ه كان هن��اك العديد م��ن اللقطات الت��ي مل يكلف
امل�صور نف�سه ليلتقطها ،منها �سالمنا �سويا واحت�ضاننا لبع�ضنا
البع���ض ،ووقوفن��ا مل��دة طويل��ة نتحدث ع��ن حياتن��ا ،ملاذا مت
جتاه��ل كل ه��ذه اللقط��ات والرتكيز عل��ى هذه اللقط��ة الوحيدة،
وك�أنه��م عايزي��ن جن��ازة وي�شبع��وا فيه��ا لط��م بح�س��ب التعبري
امل�رصي ال�شهري؟
بعيدا عن ال�صورة ،مب تربرين �إحراجك لإحدى املذيعات يف حفل
االفتتاح؟
كن��ت �أق��ف اللتق��اط �ص��ورة تذكاري��ة م��ع وزي��رة الت�ضام��ن
االجتماعي غ��ادة وايل ،وطلبت مني املذيع��ة الإجابة عن �س�ؤال
ه��و عب��ارة عن الك�شف عن ��سر ما يخ�صني ،فه��ل كان هذا وقتا
منا�سب��ا للك�شف عن الأ�رسار �أو الإجابة ع��ن �س�ؤال؟ وما الإحراج
يف �أنن��ي قلت له��ا "الوقت غري منا�سب" ؟ املوقف مل يكن يحتمل
�أي مبالغ��ات م��ن تل��ك النوعي��ة التي تت��م على مواق��ع التوا�صل
االجتماع��ي ،فم��ن املع��روف عني احرتام��ي للجمي��ع وتقديري
ال�شدي��د للإعالم ،لكن الوقت مل يكن منا�سب��ا للإجابة على �س�ؤال
ما ،وهذا كل ما يف الأمر ،وال يوجد فيه � ّأي �إحراج.
�رصح��ت �أن تكرمي ح�سن ح�سن��ي يف املهرجان �أدخل ال�رسور �إىل
قلبك ..كيف ت�صفني هذه اخلطوة؟
خط��وة مهم��ة ورائعة ،و�شكرا ل��كل من فكر يف تك��رمي هذا النجم
الكبري ،فهو فعال خري �سند لنا كممثلني ،فكلنا عملنا معه و�سعدنا
به��ذا التعاون ،فهو حمبوب م��ن اجلميع ولديه موهبة وابداع بال
حدود ،ل��ذا فقد �أدخل تكرميه ال��سرور �إىل قلوبنا جميعا ونتمنى
له جميعا ال�صحة وطول العمر.
ب�شكل عام ،ماهو انطباعك العام عن الدورة احلالية من مهرجان
القاهرة ال�سينمائي؟
بديعة ..منظمة وراقية ،و�أ�شكر كل القائمني عليها ،فهم يتعاملون
م��ع عملهم بح��ب �شدي��د و�صل �إلين��ا جميع��ا ،ويكفي �أن��ه لدينا
مهرجان مهم ودويل بهذا التنظيم� ،إنه فعال �شيء م� ّرشف .و�أوجه
ال�شك��ر للمنتج وال�سيناري�ست حممد حفظي رئي�س املهرجان على

ً
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االن  ,وملتابعة اخر امل�س ��تجدات التي تظهر على ال�س ��احة العراقية والعربية والعاملية  ,وخلدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( اجلورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
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