
األجر سبب انسحاب مؤلف 
"3 أيام في الساحل"

إدانة أليك بالدوين 
بضرب رجل

فنانو العراق يقدمون عرضا 
مسرحيا في سلطنة عمان

ساندرا بولوك في فيلم خيال 
علمي جديد لنتفليكس

اأث��ار اعتذار ال�سيناري�ست اأحمد عبداهلل عن عدم ا�ستكمال 
م�رسحي��ة "3 اأي��ام يف ال�ساحل"، بطول��ة حممد هنيدي، 
ت�س��اوؤالت عديدة، ال�سيما اأنه اأعل��ن اخلرب منذ فرتة دون 
تو�سيح اأ�سبابه، حيث طالب و�سائل االإعالم حينها بعدم 

ذكر ا�سمه يف اأخبار تخ�ص امل�رسحية.
وك�سف م�سدر من داخل امل�رسحية، ل�24، �سبب ان�سحاب 
عبداهلل وهو بن��د االأجر، حيث فوجئ االأخري بتقليل قيمة 
اأج��ره املتفق عليها دون الرجوع اإلي��ه، وحينما ا�ستف�رس 
ع��ن �سبب ه��ذا التخفي�ص املفاجئ مل يج��د رداً، ما دفعه 

لالعتذار عن امل�رسحية و�سحب ال�سيناريو اخلا�ص به.

واف��ق األي��ك بالدوين عل��ى ح�س��ور اأوىل جل�سات 
لتعل��م اإدارة الغ�سب، وعلى دفع غرامة مالية، يف 
حماولة منه حلل نزاع ق�سائي وغلق ملف ق�سية 
�س��ده بع��د اعتدائ��ه على رج��ل بال���رسب ب�سبب 

م�ساجرة على موقف �سيارات.
وانتق��د بالدوين عرب ح�ساب موؤ�س�سته على تويرت، 
تعام��ل ال�سحاف��ة م��ع احلادث��ة، موؤك��داً وج��ود 
حماكم��ات لثالث جرائم خمتلف��ة اأكرث اأهمية من 
ق�سيت��ه، لك��ن ال�سحافي��ن جتمه��روا يف القاعة 
حماكمت��ه، مدعن اعتدائي بال���رسب على رجل، 
م��ا اأدى اإىل وفات��ه، وهو خرب غ��ري �سحيح، وفق 

موقع تاميز.

قدمت الفرقة املركزية لتجمع " فنانو العراق " و�سمن 
م�ساركته يف فعاليات مهرجان الر�ستاق للم�رسح الذي 
يقام يف �سلطنة عمان م�رسحية "م�سنون ظرفاء" و�سط 
ح�س��ور جماهريي كب��ري.  امل�رسحية م��ن متثيل هيثم 
�سلم��ان ؛ يا���رس �سداوي ؛ �رسمد ط��ه ؛ م�سطفى جمال ؛ 

اأ�سائة ؛ د. بهاء زهري ؛ اعداد واخراج د. كرمي خنجر. 
�سلط��ت ا�سواء امل�رسحي��ة الت��ي دارت وجمعت ما بن 
املجتمعي��ة  امل�س��اكل  ال�س��وداء ومناق�س��ة  الكوميدي��ا 
والبح��ث عن �سبل حتوي��ل ال�سور ال�سلبي��ة اىل ايجابية 
فاعله ، كما متيز العم��ل العراقي بادائه االكادميي من 
حي��ث االداء احلركي والتعبري ال�سوت��ي بروؤية جمالية 

ترتقي مبفهوم هذا النوع من الكوميديا. 

�ستتع��اون املمثلة �ساندرا بولوك م��ع �سبكة نتفليك�ص، 
يف فيل��م اخليال العلمي اجلديد بعنوان "ريبورن"، بعد 
النج��اح الكبري ال��ذي حققه فيلم "ب��ريد بوك�ص"، الذي 

جتاوز 80 مليون م�ساهد.
 تدور اأحداث "ريبورن"، امل�ستوحاة من كتب الق�س�ص 
كتبه��ا  الت��ي   ،"Millarworld" لع��امل  امل�س��ورة 
مارك مي��الر وغريغ كابولو، حول ام��راأة عجوز متوت 
مب�ست�سفى يف مانهاتن االأمريكية، لتبعث من جديد يف 
العامل االآخر، اأين تدور معارك وحروب اأبدية بن اخلري 

وال�رس، اأثناء بحثها رحلة بحثها عن زوجها الراحل.

بغداد
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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 الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

لبناني... القائمة الكاملة 
لترشيحات األوسكار 2019

ستندهش عند معرفة عمر 
الفنانة التركية نبهات جهري

توقعات بانفصال كلوني عن علم الدين 
وفاتورة طالق بنصف مليار دوالر

شبيهة  شيرين تشعل مواقع التواصل اإلجتماعي

شاب متهم بقضية 
اغتصاب

   
مع بداية العد التنازيل ملوعد حفل االأو�سكار يرتفع االأمل بن العرب 
م��ع تر�سيح فيلم املخرجة اللبنانية نادين لبكي "كفرناحوم" �سمن 
القائم��ة الق�س��رية لالأف��الم املر�سحة لني��ل جائزة اأف�س��ل فيلم بلغة 

اأجنبية.
وتتزايد فر�سة فوز االأمريكى من اأ�سول م�رسية رامى مالك بجائزة 
االأو�س��كار مع اإعالن تر�سيحه للمرة الثاني��ة جلائزة اأف�سل ممثل عن 
دور رئي�س��ي، بف�سل اأدائه ل�سخ�سية املغن��ي وموؤلف االأغاين فريدي 
مريك��وري يف فيلم "بوهيميان راب�سودي"، وذلك بعد فورزه بجائزة 

"غولدن غلوب" الأف�سل ممثل عن الدور نف�سه.
ومن اأب��رز تر�سيحات االأو�سكار التي اأعلنته��ا اأكادميية فنون وعلوم 
ال�س��ور املتحركة ، الفيل��م االأملاين "عمل بال موؤل��ف" جلائزة اأح�سن 

فيلم بلغة اأجنبية. 

اعتقل��ت ال�سلط��ات الفرن�سي��ة املط��رب االأمريكي ال�س��اب كري�ص 
ب��راون، و�سخ�س��ان اآخ��ران يف باري���ص، بع��د اأن تقدم��ت �سيدة 

ب�سكوى �سده تفيد بتعر�سها لالغت�ساب.
واعتق��ل كري���ص براون االثن��ن، وق��د يواجه اتهام��ات تت�سمن 
االغت�س��اب وتناول خمدرات، وظل رهن االحتجاز، وفق ما ذكر 
م�س��وؤول ق�سائي. و�سيكون اأمام املحققن يومان اآخران لتحديد 
م��ا اإذا كانوا �سيطلقون �رساح��ه اأو �سيوجهون اتهامات اأولية له. 
ومل تعلق ال�رسكة الراعية لرباون "�سوين ميوزيك" على ال�سكوى، 
ومل تتح��دث عما فعله يف باري�ص. وق��د واجه براون )29 عاما( 
م�سكالت قانونية متك��ررة منذ اعرتافه باالعتداء بال�رسب على 
�سديقته ال�سابقة املغنية ريهانا عام 2009.  وقال م�سوؤول يف 
�رسط��ة باري�ص اإن اأح��د احلرا�ص ال�سخ�سين ل��رباون كان �سمن 

املعتقلن.

لطاملا متي��زت الفنانة الرتكية نبه��ات جهري باأدائها 
الفن��ي القدير بعدم��ا �سطع جنمه��ا يف م�سل�سل "الع�سق 
املمن��وع" بدور ف��ريوز خانوم من ثم اأثبت��ت جدارتها 
اأك��رث م��ن خ��الل دوره��ا يف امل�سل�سل الرتك��ي "حرمي 
ال�سلط��ان" ب��دور ال�سلطانة االأم حن اأبدع��ت يف الدور 
وقدمت��ه بج��دارة. رغ��م انت�س��ار ا�سمها فني��ًا و�سهرتها 
الفني��ة الوا�سع��ة عاملي��ًا اإال اأن الكثريي��ن م��ن جمهور 
النجم��ة الرتكي��ة نبه��ات جه��ري لي�س��و عل��ى دراي��ة 
ب�سريتها الذاتية. الفنانة نبهات جهري هي ملكة جمال 
تركيا ع��ام 1959 متيزت بجماله��ا وج�سدها الر�سيق 
ال��ذي حافظت عليه حت��ى يف ال�سبعن من عمرها وهو 
هو ما ي�سدم الكثريين اليوم عند ذكر عمرها احلقيقي.
دخل��ت نبه��ات جهري جم��ال عرو�ص االأزي��اء وعملت 
كعار�س��ة ازي��اء تركي��ة لف��رتة طويلة من ث��م خا�ست 
املج��ال الفن��ي ع��ام 1961 وك�سفت ع��ن جدارتها يف 
التمثي��ل اإىل جان��ب جاذبيته��ا واأناقته��ا ور�ساقته��ا. 
تزوجت النجمة نبهات جهري عام1967م من املمثل 
واملخ��رج العاملي "يلماز غون��اي" وانف�سال بعد فرتة 
ق�سرية لكنه��ا الزالت تقدره وتعتربه معلمها االأ�سا�سي 

يف احلياة وال زالت حترتمه كثرياً حتى االن.

يعد زواج املمثل االأمريكي، جورج كلوين باملحامية اللبنانية 
اأم��ل علم الدين، من��ذ 4 اأعوام من اأكرث الزيج��ات ا�ستقراراً يف 
ع��امل امل�ساه��ري. لك��ن تقارير جدي��دة ح�سب موق��ع "مريور" 
الربيطاين، اأكدت اأن الثنائي على و�سك االنف�سال، واأن الطالق 
�سيكل��ف كلوين 400 مليون جنيه ا�سرتليني، اأي حوايل 522 
مليون دوالر. اإال اأن كلوين فند التقارير، واأ�رس على اأن "الق�سة 
مفربك��ة" بع��د اأن زع��م موق��ع "RadarOnline" اأن اأمل 

هربت اإىل منزلهما يف مدينة �رسدينيا 
االإيطالي��ة بع��د �سج��ار ح��اد بينهما. 
وادع��ى املوق��ع اأن املحامية املدافعة 
عن حقوق االإن�سان، هربت من بيتهما 
يف بريطاني��ا اإىل منزلهم��ا االإيط��ايل 
م��ع تواأمه��ا األك�سن��در واإي��ال، وطلب��ت 
من جورج كلوين االبتعاد عنها. وذكر 
املوق��ع اأن جن��م هولي��وود "كان يود 
اأن ت�ستمت��ع العائل��ة باأكملها بالعقار 
اجلدي��د الذي ابتاع��اه، لكن بعد نقا�ص 

وخ��الف حمتدم ق��ررت اأمل الذهاب لوحده��ا، ما دفع جورج 
اإىل املطالب��ة بروؤي��ة طفليه والع��ودة للعي�ص مع��ًا". واأ�ساف 
املوقع اأن الثنائي �سيخو�ص معركة طالق تفوق كلفتها 520 
ملي��ون دوالر، لكن املمث��ل �سدد على رف���ص الطالق من اأجل 
الطفل��ن وحبًا يف زوجت��ه. ونفى كلوين ه��ذه ال�سائعات رغم 
اأن الزوجن مل يق�سيا ذكرى زواجهما معًا، اإ�سافًة اإىل غياب 
اأمل ع��ن  احتفال زوجها باإطالق عالم��ة جتارية مل�رسوبات 
كحولي��ة، يف حن ح���رس االأخري م��ع والديه، لدع��م اأمل عند 
تتويجه��ا بجائزة "UNCA"، اأعلى و�س��ام يف حفل توزيع 

جوائز جمعية مرا�سلي االأمم املتحدة يف نيويورك.

بع��د غي��اب طوي��ل ع��ن خ�سب��ة امل���رسح، م��ن 
املتوق��ع اأن يعود عم��الق الكوميديا امل�رسية، 
الفن��ان ع��ادل اإم��ام، يف عم��ل جدي��د، وفق ما 

ذكرت و�سائل اإعالم م�رسية.
فق��د ك�سف رئي���ص جمل���ص اإدارة الهيئة العامة 
للرتفيه ال�سعودية، امل�ست�س��ار تركي اآل ال�سيخ، 
خ��الل موؤمتر عق��د لالإعالن ع��ن اال�سرتاتيجية 
اجلديدة للرتفيه يف اململكة العربية ال�سعودية، 
اأن��ه قط��ع �سوط��ا كب��ريا م��ع زعي��م الكوميديا 
امل���رسح  خ�سب��ة  عل��ى  بالتمثي��ل  الإقناع��ه 
باململك��ة. واأو�سح اآل ال�سي��خ، اأن املفاو�سات 
به��ذا ال�ساأن يف مراحله��ا االأخرية، وفق ما نقل 

موقع “امل�رسي اليوم”. 
العام��ة  الهيئ��ة  اإدارة  جمل���ص  رئي���ص  وكان 
للرتفيه ق��د اأعلن الثالثاء، اإط��الق ا�سرتاتيجية 

جدي��دة تهدف اإىل جع��ل اململكة م��ن بن اأول 
4 وجهات ترفيهية يف منطقة اآ�سيا، وبن اأول 

10 على م�ستوى العامل.

 ونقل��ت وكالة االأنباء ال�سعودي��ة عن تركي اآل 
ال�سي��خ، قول��ه يف موؤمت��ر �سحف��ي، اإن اململكة 
“احل�س��ن”، االأ�سهر عامليا  �ست�ست�سيفربنامج 

يف م�سابق��ات الرتفي��ه، وكذل��ك العم��ل عل��ى 
اإنتاج برنامج “ذا فوي�ص” بالن�سخة ال�سعودية، 
واإقام��ة اأك��رب ن�سخ��ة م��ن م�سابق��ات البل��وت 
والرتك�ص يف 13 منطقة يف اململكة، وم�سابقة 
اإط��الق املدف��ع، ورك��وب الث��ريان املحرتف��ة، 
والدخ��ول يف مفاو�س��ات ال�ستقط��اب اإح��دى 
مباري��ات دوري ال�سل��ة االأمريك��ي”. وذك��ر اأن 
“قط��اع الرتفي��ه مهم، وتوليه قي��ادة اململكة 
كل االهتم��ام لتحقي��ق االأه��داف املرجوة منه 
لتطوير م�ستوى احلي��اة يف اململكة، اإىل جانب 
م�ساهمت��ه الفاعل��ة يف دع��م عجل��ة االقت�ساد  
وارتب��ط ا�سم ع��ادل اإمام بخ�سب��ة امل�رسح منذ 
الع��ام 1960 وذلك عندما �سارك فى م�رسحية 
“���رسي جدا”،  وظل تعلق��ه بهذا الفن م�ستعال 
حت��ى �سن��ة 2010 م��ع اآخ��ر عر���ص م�رسحي 
قدمه وهو “بودي غارد”، الذي ا�ستمر ل�سنوات 

طويلة.

رح��ل عن عاملنا اليوم االأربعاء خمرج البدايات 
الذي يعد االأب الروحي لل�سينما اللبنانية جورج 
ن���رس بعد اأن و�سع لبنان على خارطة مهرجان 

كان ال�سينمائي الدويل منذ 1957.
وقال��ت الوكالة الوطني��ة لالإع��الم اللبنانية اإن 
"مدين��ة طرابل���ص الواقعة �سم��ال لبنان ودعت 
اخلمي���ص جورج ن�رس الذي وافته املنية عن 92 

�سنة".
ويع��د ن���رس اأول م��ن �ساه��م يف �سن��ع ال�سينما 
املحلي��ة واأبرزه��ا فيل��م "اإىل اأين" ال��ذي �سارك 
يف مهرجان )كان( و�سورت بع�ص م�ساهده يف 

بلدة اإهدن اجلبلية الواقعة �سمال لبنان.

ي�سل��ط فيل��م "اإىل اأي��ن" ال�س��وء عل��ى معان��اة 
املهاجري��ن اللبناني��ن اإىل اأمري��كا والربازي��ل 

والظروف املاأ�سوية التي يعي�سونها.
ومن��ذ الق��رن الثامن ع���رس هاج��ر املالين من 

اللبنانين اإىل بلدان عدة يف موجات متعاقبة.
وقب��ل رحي��ل ن�رس بعام��ن جرى عر���ص فيلم 
"اإىل اأين" بن�سخة مرممة يف مهرجان كان عام 
2017 بعد 60 عاما على م�ساركته يف م�سابقة 

املهرجان نف�سه.
وق��ال ن���رس الذي ح���رس االحتفالية اآن��ذاك اإنه 
عندم��ا اأجن��ز الفيلم مل تكن يف لبن��ان احرتافية 
ال يف التمثي��ل وال يف التقني��ات واإن��ه ا�ستع��ان 
بحداد ل�سن��ع �رسيط معدين و�سع عليه الكامريا 
كذل��ك بنجار ل�سنع عربة اآل��ة الت�سوير املتنقلة 

واالألواح العاك�سة لالإ�ساءة.
�ساف��ر ن�رس يف مطلع اخلم�سينيات اإىل الواليات 
املتح��دة لدرا�س��ة ال�سينم��ا يف لو���ص اجنلي���ص 
وتدرب يف ا�ستديوه��ات هوليوود وكان ي�ساهد 

ثمانية اأفالم يف اال�سبوع على مدى اأعوام.
واأخ��رج ن���رس يف ع��ام 1973 فيل��م )املطلوب 
رج��ل واحد( من اإنتاج نقابة الفنانن ال�سورين 
وال��ذي مت ت�سوي��ره يف منطق��ة ك�س��ب ال�سورية 
على احل��دود الرتكي��ة. ومّثل هذا الفيل��م �سوريا 

ر�سميا يف كل من مهرجاين مو�سكو وقرطاج.
ورغ��م قلة اأعماله اإال اأنه لع��ب دورا حموريا يف 
تاريخ ال�سينما اللبنانية والدولية حيث مت اإدراج 
اإرثه يف )قامو�ص املخرجن( الذي اأعده املوؤرخ 

والناقد ال�سينمائي الفرن�سي جورج �سادول.

وعل��ى م��دى �سن��وات طويلة تفرغ ج��ورج ن�رس 
ملهنة التدري�ص.

وكتب حممد �سباح اأح��د تالمذة ن�رس على اأحد 
مواقع التوا�سل االجتماعي يقول "وداعا يا من 
و�س��ع يف قلوبنا ح��ب ال�سينم��ا .. وداعًا جورج 
ن�رس". وقال اأنطوان واكد اأحد املخرجن اللذين 
نف��ذا فيلم��ًا وثائقيًا عن ن���رس لرويرتز "هو من 
اأهم خمرجي ال�سينم��ا اللبنانية الأن اأول فيلمن 
له راح��وا على مهرج��ان )كان( وهما من اأوائل 
االأف��الم التي األق��ت ال�سوء على وج��ود ال�سينما 
اللبناني��ة، اأهميت��ه تاأكدت ع��ام 2017 عندما 
اأع��اد مهرج��ان كان عر�ص فيل��م اإىل اأين ليوؤكد 
اأن ج��ورج ن���رس هو لي�ص خمرجًا عل��ى ال�سعيد 

اللبناين فقط بل على ال�سعيد العاملي".

االجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع  رواد  ت��داول 
�س��ورة للممثل��ة املك�سيكي��ة ياليت��زا اإبري�س��ي 
التي ب��دت ن�سخة من الفنان��ة امل�رسية �سريين 
عبد الوه��اب، وعلق الكثري م��ن جمهور �سريين 
املمثل��ة  م��ع  ت�ساب��ه  وج��ود  عل��ى  ُموؤكدي��ن 
املك�سيكي��ة حي��ث حتمالن نف���ص مالمح الوجه 
وال�سع��ر. ويذك��ر اأن املمثلة املك�سيكي��ة ياليتزا 
دخل��ت  ق��د   Yalitza Aparicio اإبري�س��ي 
قائم��ة جوائ��ز االأو�سكار ع��ن فيلمه��ا "روما"، 

كاأف�سل فيلم غري ناطق باالإنكليزية.
فق��د ا�ستطاع��ت الفنان��ة املك�سيكي��ة اإبري�س��ي، 
اأن تخط��ف االأ�س��واء خ��الل ظهوره��ا يف فيلم 
"روما"، خا�سة وهي جتربتها االأوىل يف عامل 
التمثي��ل، وحت��ّدث اجلميع ع��ن موهبتها اإال يف 

م�رس، فق��د ان�سغل اجلميع بوج��ه ال�سبه الكبري 
بينه��ا وب��ن املطرب��ة �سريي��ن عب��د الوه��اب، 
الوج��ه  مالم��ح  متل��ك  ياليت��زا  واأّن  بخا�س��ة 
وال�سع��ر نف�سها، مع اخت��الف طفيف يف درجة 
ل��ون الب���رسة، واالأه��م اأنه��ا خ�سع��ت جلل�سات 
ت�سوير اأظهرتها من زوايا عدة، وكاأنها �سريين 

عبد الوهاب.
"ياليتزا" عرفت الطريق اإىل ال�سهرة بال�سدفة، 
وذل��ك عندما �ساهدها خم��رج العم��ل األفون�سو 
ك��ورون، خ��الل ذهابه��ا اإىل املدر�س��ة، ليقوم 
بعده��ا باحلديث معه��ا، ويعطيها بطولة العمل 
ب�سخ�سي��ة اخلادمة كلي��و، ون��ال الفيلم جوائز 
عاملي��ة عدة من مهرج��ان فيني�سي��ا والغولدن 

غلوب، وينتظر التتويج يف حفل االأو�سكار.
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