
موزيان: هذه هي تفاصيل حالة 
والدتي الصحية

وفاء عامر  : نقف في منطقة 
محايدة مع »براءة ريا وسكينة«

الجسمي أول فنان عربي يشارك بحفل 
»أعياد الميالد« السنوي في »الفاتيكان«

وفاة الفنان المصري محمود 
القلعاوي

قال��ت �لفنان��ة �ملغربي��ة �س��ناء موزيان، �إنه��ا تالزم 
و�لدته��ا �ملري�س��ة يف لن��دن، بع��د تعر�سه��ا لوعك��ة 

�سحية �سديدة ��ستدعت دخولها �أحد �مل�ست�سفيات.
و�أ�سافت موزيان ل�24، �أن �لأع�ساء �جل�سدية لو�لدتها 
ل تعمل كما ينبغي، كما �أنها تعاين من �سعف ع�سلة 
�لقل��ب وتدف��ق �لدم فيه��ا، �إ�س��افة �إىل نق�ص خمزون 
�لأك�س��جن د�خ��ل �لرئت��ن، لفت��ة �إىل �أنه��ا تدعو �هلل 
�س��بحانه وتعاىل �أن ينت�سل �أمها من �أزمتها �ل�سحية، 

لأنها تعتربها جنة �لدنيا، بح�سب و�سفها.
يذك��ر �أن �س��ناء موزيان ق��د �نتهت �أخري�ً من ت�س��وير 
فيل��م مغرب��ي بعن��و�ن "لي��ايل جهن��م"، وجت�س��د فيه 

�سخ�سية فتاة حتلم باأن ت�سبح مطربة �سهرية.

تب��د�أ وف��اء عامر، ت�س��وير �أول م�س��اهد فيلم "ب��ر�ءة ريا 
و�س��كينة" للمخرج �ل�س��وري عبد�لقادر �لأطر�ص، �ل�س��بت 

�ملقبل، وجت�سد فيه دور "ريا" وفقًا لأحد�ث �لفيلم.
وقال��ت عامر، ل�24، �إن �لفيلم جتربة �س��ينمائية خمتلفة 
عن �لأفالم �لتي تناولت حياة ريا و�س��كينة، خا�س��ًة �أنه 
ي�س��تند �إىل رو�يات تفيد باإ�سهام �ل�سيدتن يف قتل جنود 
�جنلي��ز �أثناء �لحتالل �لربيطاين مل�رص، م�س��ددًة على �أن 
�لفيل��م يقفون يف منطقة حماي��دة، ول يتبنى وجهة نظر 
معينة، لكنه يعر�ص كل �لآر�ء. وي�سارك يف بطولة "بر�ءة 
ريا و�س��كينة" حوري��ة فرغل��ي، ومنة ف�س��ايل، و�رصيف 
باه��ر، و�أحم��د منري، و�أ�رصف م�س��يلحي، وعاي��دة غنيم، 

�سيناريو وحو�ر �أحمد عا�سور.

تر�سيخًا لقيم �لت�س��امح و�لعتد�ل و�لإن�سانية، وبهدف �ستمر�ر 
عملية خلق قنو�ت للتو��س��ل مع �ل�سعوب كافة، و�لتي تنتهجها 
�لفن��ان  ي�س��ارك  �جلتماعي��ة،  �سيا�س��تها  �لإم��ار�ت يف  دول��ة 
�لإمار�تي �لدكتور ح�س��ن �جل�سمي �ل�س��فري فوق �لعادة للنو�يا 
�حل�س��نة، كاأول فن��ان عرب��ي، يف حف��ل �أعياد �ملي��الد �خلريي 
يف  �ل���26  �لن�س��خة   "Concerto di Natale" �ل�س��نوي 
�لفاتيكان، م�س��اء يوم 15 دي�س��مرب �لقادم، مب�ساركة جمموعة 
كب��رية م��ن جن��وم �لغن��اء �لعاملي��ن. و�س��يتم تخ�س��ي�ص ريع 
�حلفل �ل�س��نوي يف "�لفاتي��كان هذ� �لعام لأزم��ة �لالجئن يف 
مدين��ة "�أربي��ل" بالعر�ق و"�أوغن��د�"، بهدف تعزيز معي�س��تهم، 
م��ع �لرتكي��ز عل��ى �لأطفال و�ل�س��باب من خالل توف��ري �لتعليم 
و�لتدري��ب �ملهن��ي و�لأن�س��طة �لعملي��ة �لتي ت�س��اهم يف تعزيز 

عملية �لدخل، 

ت��ويف �لفن��ان �مل���رصي حمم��ود �لقلع��اوي، م�س��اء �ليوم 
�لإثنن، د�خل منزله بعد �رص�ع مع �ملر�ص عن عمر يناهز 

79 عامًا.
ومن �ملقرر �أن ُت�س��يع جنازة �لفنان �لر�حل من م�سجد عمر 
بن عبد�لعزيز مبنطقة م�رص �جلديدة، ظهر غد �لثالثاء، على 

�أن يو�رى جثمانه �لرثى مبقابر �لعائلة.
يذكر �أن حممود �لقلعاوي قدم ع�رص�ت �لأدو�ر �ل�س��ينمائية 
و�مل�رصحي��ة، منها م�رصحيات "�جلوكر" و"علي بيه مظهر" 

و"�أولد در�كول" وغريها من �لأعمال �ملميزة.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

حملة تضامن مع راغب عالمة بعد 
التهديد بقطع رأسه

الكشف عن برنامج مهرجان أبوظبي 2019 
وسط احتفاء بـ »ثقافة العزم«

ساندرا بولوك: أصبت بخدوش دامية خالل تصوير »بيرد بوكس«

ت�س��امن �إعالمي��ون وفنان��ون م��ع �ملطرب ر�غ��ب عالمة، 
بع��د مطالبة ع�س��و كتلة لبن��ان �لقوي �لنائ��ب حكمت ديب 
"بقطع" ر�أ�ص عالمة، �عرت��س��ًا على �أغنيته �جلديدة "طار 

�لبلد" �لتي تنتقد �لأو�ساع يف لبنان.
وغرد عا�س��ي �حلالين عرب ح�س��ابه تويرت قائاًل: "لن تنبعث 
�رص�رة �لإ�سالح يف هذ� �لظالم �حلالك �إل �إذ� تعلمت �ل�سعوب 
وحافظ��ت علي حقوقها ود�فعت عنها بالثورة �لقائمة على 
�لعلم و�لعقل وتقبل �لآخر ولي�ص يا �سعادة �لنائب من خالل 
تقطي��ع �لروؤو�ص، نحن بلد دميقر�طي، ولنا �حلق يف �لتعبري 

و�لتغيري، وما بنوطي ر�أ�سنا �إل للي خلقنا".
ورد عالم��ة عل��ي تغري��دة �حل��الين قائ��اًل: "بوج��ود ن��و�ب 
يه��ددون بقطع ر�أ�س��نا ويت�رصفو� علن��ا كدو�ع�ص، �أكيد طار 
�لبل��د، �أنت خفت م��ن �أغنيتي وعم تهددين، �أنا ما بخاف من 
تهدي��دك، لكني �لآن �أقدم �إخب��ار �إىل فخامة �لرئي�ص، ودولة 
�لرئي���ص نبيه بري، ودولة �لرئي�ص �س��عد �حلري��ري، ووز�رة 
�لد�خلي��ة، و�لأجهزة �لأمنية ب��اأن حكمت ديب هددين بقطع 

ر�أ�سي".
وت�س��امن �ل�س��اعر �للبناين نز�ر فرن�س��ي�ص م��ع عالمة، عرب 
توي��رت قائ��اًل: "حكمت ديب بدو يطري ر�أ�س��نا، �ملفاجاأة �أننا 
يف عه��د فخام��ة �لرئي�ص ع��ون نعل��ق �آماًل كب��رية لناحية 
حرية �لتعبري و�لإ�سالح، ومل ننتظر من نائب حم�سوب على 
�لعهد وينتمي لتيار يعلن حربًا على �لف�ساد �لذي يهدد �لبلد 
بالإنهي��ار �ن يهددنا لنا ب�س��بب �أغنية، �س��كر�ً ر�غب عالمة، 

طار �لبلد حتقق �أهد�فها".

�لي��وم  و�لفن��ون  للثقاف��ة  �أبوظب��ي  ك�س��فت جمموع��ة 
�لثن��ن، يف موؤمت��ر كب��ري عق��د يف ق���رص �لإم��ار�ت 
�أبوظب��ي، عن برنامج "مهرجان �أبوظبي2019"، حتت 
رعاية وزير �لت�س��امح، �ل�س��يخ نهيان مبارك �آل نهيان، 
و�س��ط �حتف��اء كبري ب��� "ثقافة �لع��زم"، حي��ث ينطوي 
�ملهرج��ان هذ� �لعام عل��ى فعاليات د�عمة لأ�س��حاب 
�لهمم، كم��ا �أعلنت �ملجموعة عن �ختي��ار كوريا، دولة 
�س��يف �رصف �ملهرج��ان. ويعود �ملهرج��ان هذ� �لعام 
م��ع كوكبة جديدة ت�س��م �أك��رث من 543 فنان��ًا عامليًا 
م��ن 17 دولة، من بينهم 18 موؤلفًا مو�س��يقيًا، يف �أكرث 
م��ن 100 فعالي��ة وعرو���ص للم��رة �لأوىل يف �لع��امل 
�لعرب��ي و�ل���رصق �لأو�س��ط، يحييه��ا نخب��ة م��ن جنوم 
�لأوب��ر� و�لبالي��ه و�لأورك�س��رت� و�جل��از و�لفالمينك��و 
م��ن حول �لعامل �إ�س��افة �إىل �أعم��ال �لتكليف �حل�رصي 
و�لإنتاج �مل�سرتك وغريها من �لرب�مج. وح�رص �ملوؤمتر 
موؤ�س�س��ة جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون، �ملوؤ�س�س��ة 
و�ملدي��رة �لفني��ة ملهرج��ان �أبوظب��ي، ه��دى �إبر�هي��م 
�خلمي���ص - كانو، ونائب رئي���ص بعثة جمهورية كوريا 
�إىل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يووجنن يون، و�لرئي�ص 
�لتنفي��ذي لالأوملبي��اد �خلا�ص يف �أبوظب��ي، بيرت ويلر، 
رئي�س��ة �لباليه يف "د�ر �أوب��ر� باري�ص"، �أوريلي ديبون، 
و�لفن��ان �لإمار�ت��ي حم��د�ن بط��ي �ل�سام�س��ي، وح�س��د 
م��ن �لوج��وه �لثقافية و�لدبلوما�س��ية. وتخّل��ل �ملوؤمتر 
�ل�س��حفي، توقيع مذكرة تعاون بن مهرجان �أبوظبي، 
ممث��اًل به��دى �إبر�هي��م �خلمي���ص � كان��و، و�لأوملبي��اد 
�خلا���ص �لألع��اب �لعاملي��ة - �أبوظب��ي، ممث��اًل ببي��رت 
ويل��ر، تاأكيد�ً على �لأهمية �لتي يوليها �ملهرجان جتاه 
�أ�س��حاب �لهمم، ودوره يف �أن يكون �رصيكًا يف دجمهم 
يف �ملجتم��ع و�إب��ر�ز مهار�تهم �لفري��دة، تو�فقًا مع ما 
ت�س��عى �إليه دولة �لإمار�ت �لعربي��ة �ملتحدة من خالل 

��ست�سافتها لهذ� �حلدث �لعاملي.
�أهم �لفعاليات �لثقافية

وقال��ت كان��و: "ندخ��ل �لع��ام �ل�س��اد�ص ع�رص م��ن عمر 

�ملهرج��ان وكلُّن��ا �عت��ز�ٌز مبكانت��ه كو�ح��دٍة م��ن �أبرز 
فعالي��ات �لثقافة و�لفن��ون يف �ملنطقة و�لعامل، وتاأتي 
ه��ذه �ملحطة �ملحورية من تاري��خ مهرجاننا يف �إطار 
�حتفالي��ة �لوطن بعام ز�يد، لي�س��بَح للمهرجان ودوِره 
�ل��ذي يوؤديه، معنى �أ�س��مى و�أعمق، م��ع �حتفائنا بقيم 
�لو�ل��د �ملوؤ�س���ص، �ملغف��ور ل��ه �ل�س��يخ ز�يد بن �س��لطان 
�آل نهي��ان طي��ب �هلل ث��ر�ه، و��س��تلهامنا ب�س��ريَته �لتي 
ر�أت �مل�س��تقبل �لبعي��د حا���رص�ً حي��ًا، وعزم��ه �ل��ذي 
جع��ل �مل�س��تحيَل و�قعًا ملمو�س��ًا". و�أ�س��افت: "نحتفل 
���رصف مهرج��ان  �لدول��ة �س��يف  بجمهوري��ة كوري��ا 
�أبوظبي 2019، كوريا �لعريقة يف �ملوروث و�لر��سخة 
يف �حلد�ثة، لننهَل من ينابيع �إبد�عها، وغنى ثقافاتها، 

وجمال فنونها".
وق��ال �س��فري جمهوري��ة كوري��ا ل��دى دولة �لإم��ار�ت، 
كان��غ �� هو ب��ارك: "مهرج��ان �أبوظبي، و�ح��د من �أهم 
�لفعالي��ات �لثقافية يف دولة �لإم��ار�ت، وهو بالتاأكيد 
�س��اهم وي�س��اهم ب�س��كل كب��ري يف تعزي��ز �لثقاف��ة يف 
�ملنطق��ة، ولهذ� �أنا �س��عيد لأن كوريا �س��تكون جزء�ً من 

هذه �لحتفالية �ل�سنوية �لر�ئعة".
�سوت قوي.. برنامج �لنجوم

وق��ال ويلر: "تتخطى �ملو�س��يقى و�لفن��ون كل �حلدود، 
وتوف��ر فر�س��ًا ممي��زة لأ�س��حاب �لهم��م للتعب��ري ع��ن 
�أنف�س��هم، وجترب��ة �لف��رح وبالتاأكي��د زي��ادة تقديرهم 
لأنف�س��هم". و�أ�س��اف: "لن تركز �لألعاب �لعاملية �لعام 
�ملقبل على �لريا�س��ة فقط، بل ُنخطط �أي�س��ًا لأوملبياد 
ثق��ايف يف مار�ص 2019 لالحتفال بالدور �لهام �لذي 
يلعبه �أ�س��حاب �لهمم يف جمي��ع جو�نب �ملجتمع. هذه 
�ل�س��نة، �سيكون مهرجان �أبوظبي �لذي تنظمه جمموعة 
�أبوظبي للثقافة و�لفنون �سوتًا قويًا من �أجل �لحتفال 
بالختالف وت�س��جيع �مل�ساركة، ونحن م�رصورون باأن 
يتمكن �ملو�سيقيون �أ�سحاب �لهمم من عر�ص مو�هبهم 
غ��ري �لعادي��ة عل��ى جمه��ور دول��ة �لإم��ار�ت �لعربي��ة 

�ملتحدة". 

ذكرت جنمة هوليوود �ل�س��هرية �س��اندر� بولوك 
�أنه��ا �أُ�س��يبت بخدو�ص د�مية خالل ت�س��ويرها 
فيل��م "ب��ريد بوك���ص"، وذل��ك ب�س��بب �رتد�ئه��ا 

ع�سابة للعن يف �أغلب �أوقات �لت�سوير.
وقال��ت بول��وك )54 عام��ًا(: "كن��ت �أج��ري 
كث��ري�ً يف مو�جه��ة �لكام��ري�، ومل يكن ذلك 
�أم��ر�ً ظريفًا، فقد �س��الت مني دماء". وتلعب 

بولوك يف فيلم �لرعب دور �أم لطفلن ت�س��طر 
معهما �إىل �لفر�ر م��ن تهديد غام�ص. وخالل 
�لفر�ر ي�سطرون لو�س��ع ع�سابة على �أعينهم 

حلمايتها. ومن �ملقرر عر�ص �لفيلم على �سبكة 
"نيتفليك���ص" للب��ث �لرقم��ي �عتب��ار� من 21 

دي�سمرب )كانون �لأول( �جلاري.
وذكرت بولوك �أنه��ا كانت حماطة باأطفال يف 
ف��رت�ت كثرية من �لت�س��وير، وقالت: "كان ذلك 
�أمر مرهقا لالأع�س��اب، حي��ث كان يتعن علي 
�أن �نتبه لل�س��غار"، م�سيفة �أنها حاولت جتنب 

�ل�س��قوط عل��ى �لأر�ص �أكرث من م��رة، لكن ذلك 
ح��دث م��ر�ت متع��ددة، وقال��ت: "كان باإمكاين 
�إح��د�ث ثقوب يف ع�س��ابة �لع��ن، حتى �أمتكن 
من �لروؤية قلياًل، لكن ذلك كان �سيطفئ �لطاقة 
�ملحموم��ة خ��الل �لت�س��وير". وك�س��فت بولوك 
�أنه��ا تلق��ت تدريبًا على دوره��ا يف �لفليم على 
يد م��درب ر�ئع عاجز عن �لروؤية، وقالت: "�إنه 
عد�ء مار�ثون ويقود در�جة... ��س��تطاع 
�أن يخ��ربين بطول �حلائ��ط خلفي 
عل��ى  �لألع��اب  �إح��دى  وم��كان 

�لأر�ص".
وذك��رت بول��وك �أنها �س��األته عن 
�لكيفي��ة �لتي يرغ��ب �ملكفوفون يف 
�أن يت��م جت�س��يد �سخ�س��ياتهم به��ا 
"ن��ود  و�أج��اب:  �ل�سا�س��ة،  عل��ى 
�إظه��ار قدر�تن��ا، ولي���ص م��ا ل 

ن�ستطيع �لقيام به".

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 
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