
جومانا مراد لن تتراجع 
عن اإلنجاب في أمريكا

الدمية القاتلة "تشاكي" تعود 
مجددًا للسينما 

عاصي الحالني يلغي حفالته 
في كندا 

روبرت دي نيرو يهاجم ترامب 
ويصفه بالمهرج األحمق

   ق��ال م�س��در مقرب م��ن النجمة ال�سوري��ة جومانا 
م��راد، اإنه��ا لن ترتاجع ع��ن اإجناب طفله��ا الأول يف 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، رغ��م ق��رار الرئي���س 
الأمريك��ي دونالد ترامب بعدم منح املواليد الأجانب 

اجلن�سية الأمريكية.
واأ�س��اف امل�س��در، اأن م��راد اخت��ارت الإجن��اب يف 
اأمري��كا لوجود طبيبها امل���رف على حالتها هناك، 
ولي���س �سعي��ًا وراء ح�س��ول طفله��ا عل��ى اجلن�سي��ة 

الأمريكية، لفتًا اإىل اأنها موجودة حاليًا يف لندن.
يذك��ر اأن جومانا اأعلنت اأنه��ا اختارت "حممد" ا�سمًا 
ملولوده��ا الأول من زوجها املحام��ي الأردين ربيع 

ب�سي�سو.

ك�سف��ت �ركة اأوريون بيكت�رز عن موعد طرح اجلزء 
الق��ادم من �سل�سلة اأفالم الرعب املعروفة با�سم "لعبة 
طف��ل"، يوم 21 يونيو )حزيران( 2019، يف �سالت 
ال�سينم��ا حول العامل، الفيلم من بطولة النجمة اأوبري 

بالزا واملمثل غابريل بامتان.
ويتع��اون يف اإنتاج اجل��زء القادم الرئي���س التنفيذي 
ال�سابق ل�ركة والت ديزين واملنتج جيفري كاتزنربج 
مع جراه��ام �سميث الل��ذان تعاونا م�سبق��ًا يف اإنتاج 
فيل��م الرعب الدرام��ي "IT"، ال��ذي تخط��ت اإيراداته 
يف �سب��اك التذاكر العامل��ي حاجز 700 مليون دولر 
اأمريك��ي ومت ت�سنيف��ه من اأكرث اأف��الم الرعب حتقيقًا 

لالإيرادات يف تاريخ ال�سينما الأمريكية.

ع��رب النجم اللبن��اين، عا�سي احلالين، ع��ن اأ�سفه لإلغاء 
�سل�سل��ة حف��الت مرتقب��ة يف كن��دا، وذلك نتيج��ة لعدم 
متكنه من احل�سول على تاأ�سرية دخول )فيزا( يف الوقت 

املحدد للزيارة.
وكان من املقرر اأن يزور احلالين كندا بني تاريخي 16 
و 24 نوفمرب اجلاري، يف حني مل يتمكن اأع�ساء الفرقة 
املو�سيقي��ة املرافقة للنجم من احل�س��ول على تاأ�سريات 

الدخول كذلك.
ه��ذا ون�ر احل��الين تغري��دة جديدة ح��ول احلادثة عرب 
موق��ع توي��رت، ج��اء فيه��ا: "اإىل جمه��وري احلبي��ب يف 
كن��دا.. ب�سبب عدم ح�سويل اأن��ا والفرقة املو�سيقية على 
تاأ�سريات دخول اإىل كندا يف الأوقات املحددة.. لذلك مت 

اإلغاء جولتي الكندية وتاأجيلها ملواعيد حتدد لحقا".
اأو�سك��ت الفنان��ة عب��ري �سربي على النتهاء من ت�سوي��ر م�ساهدها يف فيلم "زنزانة 7" للمخرج اإب��رام ن�ساأت، حيث يتبقى لها عدد من امل�ساه��د وتنتهي من ت�سوير دورها 

بالكامل.

   ع��اود النج��م روب��رت دي ن��ريو مهاجم��ة دونال��د 
ترام��ب وو�سفه باألفاظ خارجة، وذلك خالل تقدميه 
جلائزة "اأيقونه العام" يف املجال الرتفيهي ملواطنه 
النج��م بيل��ي كري�ست��ال، وا�سف��ًا ترام��ب بامله��رج 

الأحمق.
مبج��رد ظه��ور روبرت دي ن��ريو يف احلف��ل ال�سنوي 
ال��ذي يقيم��ه "Friars Club" يف مدين��ة لو���س 
النج��م بيل��ي كري�ست��ال بالطريق��ة  اأجنلي���س، ق��دم 
ذاتها الت��ي ا�ستخدمها ملهاجم��ة ترامب خالل حفل 
تق��دمي جوائ��ز ت��وين امل�رحية، حي��ث تاب��ع قائاًل: 
"اأ�سعر بالغ�سب ال�سديد لتواجد هذا الأبله يف البيت 

الأبي�س"، بح�سب ما ذكر موقع فاريتي.

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

ومارك زوكربيرغ 
يجتمعان سويًا

الرومي تتسلم درع التكريم وكارول سماحة 
وإلهام شاهين "على مقاعد المعجبين"

غادة عبدالرازق تعلن 
تعرضها لحرب إنتاجية

الكويت تحظر نحو ألف كتاب بينها رواية للروسي دوستويفسكي

سايرس تتبرع بنصف مليون 
دوالر إلعادة إلعمار كاليفورنيا

   اأثارت ال�سورة التي ن�رها مغني الراب الأمريكي كاين وي�ست 
م��ع موؤ�س���س �رك��ة في�س ب��وك م��ارك زوكريب��ريغ، موجة من 
التعليق��ات والت�س��اوؤلت بني رواد مواق��ع التوا�سل الجتماعي، 
ح��ول ال�سبب الذي جمعهما �سوي��ًا، ل�سيما بعد حملة النتقادات 
اجلماهريية ال�ر�سة التي طالت كالهما يف الفرتة الأخرية ب�سبب 
تاأييدهم��ا للرئي�س دونالد ترامب. ن���ر كاين وي�ست عرب ح�سابه 
عل��ى توي��رت �سورة جتمع��ه مع عدد م��ن الأ�سخا�س م��ن بينهم 
م��ارك زوكريب��ريغ، معلق��ًا: "نحن نغن��ي كاريوك��ي باك�سرتيت 
بوي��ز "We Want it that way"، حي��ث تفاعل العديد من 
املغردي��ن مطالبني بن���ر مقطع �سوتي اأو فيدي��و، م�سريين اأنه 
بح�س��ب قوانني الإنرتنت فاإنه ل ميكن اعتبار ال�سيء حقيقيًا، ما 
مل يتم توثيقه بفيديو". يف املقابل ت�ساءل العديدون حول ال�سبب 

الذي يجعل كاين وي�ست يتفاخر بذلك احلدث عرب ح�سابته، 

اأعلن��ت جنم��ة الب��وب الأمريكي��ة مايل��ي �ساير���س وخطيبه��ا 
النجم ولي��ام هيم�سورث تربعهما مببل��غ ن�سف مليون دولر، 
The Happy Hippie Fou n"  م��ن خ��الل موؤ�س�س��ة
dation" اخلريي��ة، به��دف اإعادة اإعم��ار منطقة ماليبو يف 
كاليفورني��ا، وذل��ك بع��د اأن فق��دت منزله��ا بالكام��ل ب�سب��ب 
حرائ��ق كاليفورني��ا. ع��ربت مايل��ي �ساير���س والنج��م وليام 
هيم�سورث، عرب ح�سابهما على تويرت عن امتنانها بعد متكنها 
من اإخ��الء منزلها وحماي��ة احليوانات اخلا�سة به��م، اإل اأنها 
ت�سع��ر باحل��زن ب�سبب فقدانه��ا للمنزل الذي يحم��ل العديد من 

الذكريات التي جمعتها مع اأ�سدقائها وعائلتها.
وك�س��ف املتحدث با�سم مايلي �ساير�س يوم الثالثاء، اعتزامها 
التربع بن�س��ف مليون لإعمار منطقة ماليب��و، ملا ت�سكله هذه 

املنطقة من مكانة خا�سة بالن�سبة لها.

والده��ا  تك��رمي  الروم��ي  ماج��دة  اللبناني��ة  النجم��ة  ت�سّلم��ت 
املو�سيقار حليم الرومي من رئي�س دار الأوبرا امل�رية الدكتور 
جم��دي �ساب��ر، وجيه��ان مر�س��ي مدي��رة مهرج��ان املو�سيقى 
العربي��ة يف حف��ل خت��ام دورت��ه ال� 27، م�س��اء اأم���س الثالثاء، 
الذي رف��ع لفتة "كامل العدد" و�سهده م��ن جنوم الفن املطربة 
اللبناني��ة كارول �سماح��ة والنجم��ة امل�ري��ة اإله��ام �ساهني. 
ب��داأت ماجدة احلف��ل اخلتامي ملهرجان املو�سيق��ى العربية يف 
دورته ال��� 27 مب�ساحبة اأورك�سرتا الحتاد الفلهارموين بقيادة 
املاي�س��رتو نادر عبا�س��ي، بتحية احل�سور مت�سح��ة بعلم م�ر، 
واأك��دت اأنه��ا �سعيدة بوجوده��ا يف م�ر م�س��رية اإىل اأنها حتب 
الني��ل، واأن م�ر عا�سم��ة التاريخ واخلل��ود. واأ�سافت الرومي 
اأنه��ا تربت عل��ى اأ�سوات لبن��ان والأ�سوات امل�ري��ة العظيمة 
م��ن راديو �س��وت القاهرة اأمث��ال اأم كلثوم وعب��د احلليم وليلى 
م��راد، مو�سحة اأّنها حت��ّب نادية لطفي و�سع��اد ح�سني و�راج 
من��ري وزينات �سدقي واإ�سماعيل يا�سني وماري منيب، وكل من 
رافق��وا ذكرياته��ا يف ال�سغر، م��روراً باملخ��رج يو�سف �ساهني 
واإله��ام �ساهني وي���را وغريهم. ووجهت الروم��ي حتية مل�ر 
موؤك��دة اأّن م�ر خط دف��اع اأّول عن الكرامة العربية، واإذا كانت 
م���ر بخري فالوطن العرب��ي كله بخري، ووجه��ت اأي�سًا التحية 
للجي���س امل���ري جي�س العب��ور قائلة: "رف��ع راأ�سن��ا جميعًا". 
وب��داأت الرومي الغن��اء باحلفل باأغنية "حي عل��ى الفالح"، من 
كلم��ات الأخوي��ن رحباين، ث��م �س��دت باأغنيات "ع��م ي�ساألوين" 
كلمات م��ازن كرم واأحلان نور املالح، و"عين��اك" كلمات اأنور 
�سلم��ان، اأحل��ان جمال �سالم��ة، و "الع��امل لنا" كلم��ات ماجدة 
الرومي واأحلان دميرتي �سو�ستاكوفيت�س، و"لون العامل" كلمات 
ه��ري زغيب واأحلان جمال �سالمة. كم��ا قدمت الرومي "ا�سمع 
قلبي" كلمات ن��زار قباين واأحلان حليم الرومي، و"غنى للحب" 
كلم��ات واأحلان م��روان خورى، و"مت��ى ياأتي امل�س��اء" كلمات 
ط��الل حيدر واأحلان ط��الل وتوزيع مي�س��ال فا�سل، و"مطرحك 
قلب��ي" كلمات م��روان كرم واأحلان اإح�سان املن��ذر، و"ل ت�ساأل" 
كلمات �سعاد ال�سباح واأحلان مروان خوري، و"اعتزلت الغرام" 

و"كلمات" و"مفرتق الطرق" و"اأحلف ب�سماها وبرتابها".

هاجم��ت الفنان��ة غ��ادة عبد ال��رازق جمموع��ة "اإعالم 
امل�ري��ني" برئا�سة املنتج تام��ر مر�سي، متهمة اإياها 
مبحاربتها نحو عدم امل�ساركة يف �سباق دراما رم�سان 
املقبل، وذلك عرب ح�سابها الر�سمي مبوقع "ان�ستغرام".

"روتان��ا"  بابنته��ا  �س��ورة جتمعه��ا  غ��ادة  ون���رت 
واأحفاده��ا، وعلق��ت عليه��ا قائل��ة: "ي��ا جمه��ور اأن��ا 
بتح��ارب م��ن جمموعة ا�سمه��ا اإع��الم امل�ريني، م�س 
عاي��زين ا�ستغل ال�سنة دي يف الدراما، م�س اأنا ب�س نا�س 
كتري ج��داً فنانني وبيقولولهم هنقعدك��م يف البيت ولو 

عاجبكم".
الالف��ت للنظ��ر اأن غ��ادة تعر�س��ت لهج��وم عني��ف من 
مرت��ادي ح�سابه��ا، ما دفعها لإغ��الق خا�سية التعليق 
النج��وم  م��ن  ع��دد  اأعل��ن  كم��ا  يف وج��ه جمهوره��ا، 
ت�سامنه��م معه��ا، ومنه��م الراق�سة دين��ا واإميي �سمري 

غامن ون�رين اأمني.
يذكر اأن غادة عبد الرازق �سبق اأن اأعلنت عدم م�ساركتها 
يف �سب��اق درام��ا رم�سان 2019، للتخل���س من حالة 

الإرهاق التي لزمتها خالل خالل الأعوام الأخرية.

كاتب��ة عراقية تعمل يف جمال الط��ب وحتديدا ال�سيدلة، 
بدايته��ا العفوي��ة ك�سف��ت ع��ن موهبته��ا، اعتم��دت يف 
كتابته��ا للق�س���س واخلواط��ر عل��ى الأ�سل��وب ال�سه��ل 
والب�سي��ط البعي��د ع��ن التكل��ف، مل ل يعرفه��ا فهي متارا 

�ساكر وكان ل�»اجلورنال« هذا احلوار معها:
*مات��ت الكتاب��ة. جمل��ة ن�سمعه��ا كثريا يف الع��راق من 
ا�سخا���س يدع��ون انه��م ق��راء.. م��ا ال�سبب؟  مل��اذا هذا 

النت�سار للكتابة باللغة الدارجة.
nلاتف��ق اب��دا، فهنال��ك العدي��د م��ن العم��ال املبدع��ة 
مازال��ت تن���ر وتالق��ي ا�ستح�س��ان الق��راء،  تعتمد على 
الكات��ب والغر���س ال��ذي يح��اول اي�ساله، رمب��ا احلوار 

باللغة الدارجة يكون اقرب لقلب املتلقي 
*يف الفرتة الخرية انت���رت جمموعة من الكتب حتمل 
عناون��ني تداف��ع عن امل��راأه.. ه��ل امل��راة م�سطهدة يف 

العراق؟
nبالطب��ع فهنال��ك اماك��ن يف الع��راق مازال��ت امل��راأة 

حمروم��ة م��ن اب�س��ط حقوقه��ا كح��ق التعلي��م واختيار 
�ري��ك حياتها، اإ�سافة اإىل ا�سطهادها من قبل النظمة 

الع�سائرية املتخلفة.
*عندم��ا يكتب كات��ب/ة للم��رة الأوىل ي�ستعل ال�سجيج 
ع��ن اأن فالن��ًا كت��ب ل��ه/ لها...ه��ل هي حماول��ة طم�س 

للكاتب ام نظرة ت�سغري ؟
nالثنان معا، هنالك العديد ممن تك�سالوا عن طموحهم 
و�سغفه��م ل ت�سمح لهم انف�سه��م بروؤية غريهم ينجح يف 

حتقيق اأحالمه لذلك يتعمدوا اطالق هكذا اقاويل
*الت���رع �سفة تالح��ق الكتاب ال�سب��اب؟ هل حقيقة ام 

ادعاء؟
nتعتم��د عل��ى ح�س��ب الكات��ب هنال��ك م��ن يت���رع يف 
الن�روهنال��ك من تكون جتربته متزن��ة، وتالحقه هكذا 

ادعاءات.
*�سدر لك كتابي وجع غاف، و حكاية ناي، اأثارن ردود 

اأفعال عديدة.. هل توقعتي ذلك؟
nبالن�سب��ة لوج��ع غ��اف مل اتوق��ع ن�س��ف جناح��ه، اما 
حكاي��ة ن��اي فكتبت��ه به��دوء وبدق��ه لذلك كن��ت اأتوقع  

ا�سداء جيدة
*تكت��ن من��ذ فرتة لي�س��ت بق�س��رية لكن كن��ت خمتفية 

اعالميا.. ملاذا؟
nلاجد نف�سي خمتفيه اإعالميا، فقد ظهرت مبا يزيد عن 
ع���رة برام��ج تلفزيوني��ة اإ�سافة اىل العدي��د من برامج 

الذاعة واحلوارات ال�سحفية
*هل لديك رواية جديدة مقبلة؟

نعم، اعمل على ذلك
*هل حتبني الريا�سة؟ اي ناد ت�سجعني؟

nل اأح��ب الريا�سة لكني ا�سجع ليفربول مع زوجي لأين 
ادرك مدى تاأثري اخل�سارة على مزاجه

*نبذه عن متارا..
متارا �ساكر ح�سون ٢٩ عام

ام و �سيدلنية وكاتبة، قارئة جيدة. 
�سدر لهه كتاب ن�سو�س وجع غاٍف وكتاب حكاية ناي 
جمموع��ه ق�س�سيه ق�سريه تناق���س موا�سيع اجتماعيه 

خمتلفه من واقع �سارعنا العربي وخ�سو�سا العراقي.

اأدرج��ت ال�سلطات الكويتي��ة على القائمة ال�س��وداء نحو 1000 
كت��اب، وحظرتها م��ن امل�سارك��ة يف معر�سها ال��دويل للكتاب 

الذي افتتح دورته ال�43 يوم الأربعاء 14 نوفمرب.
وق��ال مدير معر���س الكويت ال��دويل للكتاب، �سع��د العنزي، اإن 
وزارة الإع��الم منع��ت 948 كتابا، م��ن �سمنها رواي��ة الكاتب 
وال�سحفي والفيل�سوف الرو�سي فيودور دو�ستويف�سكي "الأخوان 
كارام��ازوف"، وه��ي رواي��ة رو�سية ن���رت يف الق��رن التا�سع 
ع���ر وتتناول الأخ��الق والإرادة احلرة والدي��ن. وتن�سم رواية 
دو�ستويف�سك��ي اإىل قائمة متنامية م��ن الكّتاب املحظورين يف 
الكوي��ت، وق��د اأدرجت وزارة الإع��الم يف القائمة ال�س��وداء اأكرث 
من 4000 عنوان، على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�سية، مبا يف 
ذلك رواي��ة "اأحدب نوتردام " للروائ��ي الفرن�سي فيكتور هوغو، 
و"100 ع��ام م��ن العزل��ة" بقلم الروائ��ي الكولومب��ي غابرييل 
غار�سيا ماركيز. وعر�ست جميع العناوين املوجودة يف الدورة 

ال��� 43 من معر�س الكويت للكت��اب، والتي ت�ستمر اإىل غاية 24 
نوفمرب اجلاري، على جلنة رقابة وفق اللوائح الكويتية.

وتعم��ل اللجن��ة مبوج��ب قان��ون �س��ادر ع��ام 2006، ح��ول 
ال�سحاف��ة واملن�س��ورات، وال��ذي يح��دد �سل�سل��ة م��ن "اجلرائم" 
الأدبية الت��ي يعاقب عليها القانون النا�رين يف كل من الأدب 

وال�سحافة.
وت�سم��ل هذه اجلرائ��م اإهانة الإ�سالم والق�س��اء الكويتي وتهديد 
الأم��ن القومي و"التحري�س على الإ�راب��ات" وارتكاب اأعمال 

"غري اأخالقية".
 وخ��رج ع��دد م��ن النا�سط��ني الكويتي��ني اإىل �س��وارع العا�سمة 
مرت��ني يف �سبتم��رب املا�س��ي لالحتج��اج على زي��ادة الرقابة، 
فخالل فرتة ال�سبعينات والثمانينات من القرن الع�رين، كانت 
الكوي��ت مركزا اإقليمي��ا للن�ر وموطنا لعدد م��ن الكتب العلمية 

والأدبية ال�سهرية.

تمارا شاكر: المتكاسلون يحاولون طمس "الكتاب" ويطلقون الشائعات للنيل من المبدعين كاني 
ويست

نجل

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

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 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي 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
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم PDF  بصورة دائمة

يعرض  االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

006947827824131

006947827824135

بغداد -  سعد المندالوي

ُ


