
فرنسا: وفاة ميشيل ليغراند 
الفائز باألوسكار 3 مرات

بالغ من رانيا يوسف ضد 
مروج مقطع إباحي

منع بطل فيلم "روما" من 
حضور األوسكار

جمهور مايكل جاكسون يخترق 
موقع فيلم وثائقي دفاعًا عنه

تويف املو�صيقار الفرن�صي مي�صيل ليغراند، �صاحب 
 Les Parapluis" مث��ل  كال�صيكي��ة  اأعم��ال 
�صريب��ورغ"  "مظ��الت  اأو   "de Cherbourg
 "Les Demoiselles de Rochefort"و
اأو "اآن�صات رو�صف��ور"، عن 86 عامًا، وفق و�صائل 
ليغران��د  م�ص��رية  وامت��دت  الفرن�صي��ة.  الإع��الم 
عل��ى م��دار اأكرث م��ن 50 عام��ًا، ونال��ت موؤلفاته 
املو�صيقي��ة العديد من اجلوائ��ز بينها ثالث جوائز 
اأو�صكار، كما ر�صح 27 م��رة للفوز بجوائز غرامي 

التي ح�صد منها خم�س جوائز.

تقدم��ت راني��ا يو�صف، بب��الغ اإيل النائ��ب العام 
امل�صت�صار نبيل اأحمد �صادق، للمطالبة بالتحقيق 
والقب�س عل��ى مروج مقطع اإباح��ي من�صوبًا لها 
ع��ر مواقع التوا�ص��ل الجتماعي. وقال حمامي 
املمثل��ة، �صعب��ان �صعي��د، اإنها فوجئ��ت بانت�صار 
مقط��ع اإباح��ي من�ص��وب اإليه��ا زوراً ع��ر مواقع 
با�ص��م خم��رج  مقرتن��ًا  الجتماع��ي،  التوا�ص��ل 
�صينمائي �صه��ري، وذلك خالف��ًا للحقيقة، بح�صب 
م��ا جاء يف البالغ، م�صيفًا اأن "ال�صخ�س الظاهر 
يف الفيدي��و غري معروف، ويوؤكد اأن رانيا يو�صف 
ه��ي بطلت��ه، ويوج��ه له��ا عب��ارات طاعن��ة يف 

عر�صها".

ل��ن يتمك��ن املك�صيكي خورخ��ي اأنطوني��و غرييرو بطل 
فيل��م روما املر�صح بقوة جلوائ��ز الأو�صكار، من ح�صور 
حف��ل تزي��ع اجلوائ��ز يف 24 فراي��ر )�صب��اط( املقب��ل، 
ب�صبب رف���س القن�صلية الأمريكي��ة متكينه من تاأ�صرية 

دخول.
و���رح املمثل املك�صيكي ملجل��ة "Quién" باأنه لن 
يح���ر فعالي��ات احلفل، لأن امل�صوؤلي��ن يف القن�صلية 
الأمريكي��ة يعتق��دون اأنه ذاهب اإىل الولي��ات املتحدة، 
بحث��ًا ع��ن عم��ل، وذل��ك رغ��م تقدمي��ه خطاب��ًا ر�صميًا 
بدعوت��ه حل�ص��ور حف��ل اأكادميي��ة الأو�ص��كار، اإل اأنهم 

رف�صوا قراءته.

ق��اد عدد م��ن ع�صاق الراح��ل مايكل جاك�ص��ون، حملة 
الكرتوني��ة ملهاجم��ة للقائم��ن على الفيل��م الوثائقي 
بعن��وان "اخل��روج م��ن نيفرلن��د"، وال��ذي ُعر�صه يف 
مهرجان �صاندن���س ال�صينمائي، ب�صب��ب اتهام املغني 
بالعت��داء اجلن�صي. بع��د اجلدل الذي اأث��اره الوثائقي، 
مهرج��ان  مبقاطع��ة  تطال��ب  كب��رية  حم��الت  و�ص��ط 
�صندان���س و�صبك��ة "HBO" املنتج��ة للفيل��م، متكن 
ع��دد من حمبي مايكل جاك�صون م��ن الدخول ل�صفحة 
الوثائق��ي على موقع ّ"IMDb" وتعدي��ل عنوانه اإىل 
"الكاذب��ون"، يف اإ�ص��ارة اإىل الراق�س واملو�صيقي واد 

روب�صون، واملمثل ال�صابق جيم�س �صاف�صوك.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

لبناني... القائمة الكاملة 
لترشيحات األوسكار 2019

دائما تفعل ذلك.. ما حكاية 
ميغان ماركل مع جنينها؟

"جريمة األطفال" تفجر الغضب في مسابقة األوسكار

شاب متهم بقضية 
اغتصاب

   
مع بداية العد التنازيل ملوعد حفل الأو�صكار يرتفع الأمل بن العرب 
م��ع تر�صيح فيلم املخرجة اللبنانية نادين لبكي "كفرناحوم" �صمن 
القائم��ة الق�ص��رية لالأف��الم املر�صحة لني��ل جائزة اأف�ص��ل فيلم بلغة 

اأجنبية.
وتتزايد فر�صة فوز الأمريكى من اأ�صول م�رية رامى مالك بجائزة 
الأو�ص��كار مع اإعالن تر�صيحه للمرة الثاني��ة جلائزة اأف�صل ممثل عن 
دور رئي�ص��ي، بف�صل اأدائه ل�صخ�صية املغن��ي وموؤلف الأغاين فريدي 
مريك��وري يف فيلم "بوهيميان راب�صودي"، وذلك بعد فورزه بجائزة 

"غولدن غلوب" لأف�صل ممثل عن الدور نف�صه.
ومن اأب��رز تر�صيحات الأو�صكار التي اأعلنته��ا اأكادميية فنون وعلوم 
ال�ص��ور املتحركة ، الفيل��م الأملاين "عمل بال موؤل��ف" جلائزة اأح�صن 

فيلم بلغة اأجنبية. 

اعتقل��ت ال�صلط��ات الفرن�صي��ة املط��رب الأمريكي ال�ص��اب كري�س 
ب��راون، و�صخ�ص��ان اآخ��ران يف باري���س، بع��د اأن تقدم��ت �صيدة 

ب�صكوى �صده تفيد بتعر�صها لالغت�صاب.
واعتق��ل كري���س براون الثن��ن، وق��د يواجه اتهام��ات تت�صمن 
الغت�ص��اب وتناول خمدرات، وظل رهن الحتجاز، وفق ما ذكر 
م�ص��وؤول ق�صائي. و�صيكون اأمام املحققن يومان اآخران لتحديد 
م��ا اإذا كانوا �صيطلقون �راح��ه اأو �صيوجهون اتهامات اأولية له. 
ومل تعلق ال�ركة الراعية لراون "�صوين ميوزيك" على ال�صكوى، 
ومل تتح��دث عما فعله يف باري�س. وق��د واجه براون )29 عاما( 
م�صكالت قانونية متك��ررة منذ اعرتافه بالعتداء بال�رب على 
�صديقته ال�صابقة املغنية ريهانا عام 2009.  وقال م�صوؤول يف 
�رط��ة باري�س اإن اأح��د احلرا�س ال�صخ�صين ل��راون كان �صمن 

املعتقلن.

من��ذ  وامل�صاه��دات،  واللق��اءات  واللقط��ات  ال�ص��ور  يف كل 
الك�ص��ف ع��ن حمله��ا، ت�صع ميغ��ان م��اركل، زوج��ة الأمري 
ه��اري، يديه��ا على بطنه��ا وكاأنها حتمي جنينه��ا، اأو رمبا 
كاأن هن��اك خط��ب م��ا. ه��ذا الأم��ر دف��ع الريطاني��ن اإىل 
الت�ص��اوؤل عن �صبب ت���رف دوقة �صا�صك�س، ب��ل ر�صدوا كل 
ح��ركات يديه��ا  وو�صعها ع��ل بطنها، حيث اعت��ر البع�س 
اأنها تبالغ يف ا�صتخدام هذه احلركة، بينما اعترها كثريون 
جمرد حركة ا�صتعرا�صية. ودفع �صلوك ميغان ماركل و�صائل 
اإعالم بريطانية اإىل التوجه اإىل اخلراء ملعرفة ما يجري مع 
زوجة حفي��د امللكة اإليزابيث. تعتق��د ال�صحفية املتخ�ص�صة 
يف املج��ال ال�صح��ي والطبي ليز جون��ز اأن ال�صبب اأقرب اإىل 
"�صارة التحذير على ال�صيارة بوجود اأطفال"، لكنها ت�صيف 
�صاخ��رة اأن هذا ال�صلوك يعني "كاأن بقيتنا ي�صتحق اأن يحرق 
يف ال�صي��ارة". اأما خبرية معاجلة اآلم الولدة كاثرين غريفز 
فتق��ول اإن احت�صان اجلن��ن باليدين به��ذه الطريقة ي�صاعد 
امل��راأة احلام��ل على اإف��راز هرم��ون الأوك�صيتو�ص��ن، املهم 
يف عملي��ة الولدة، بالإ�صاف��ة اإىل اأهميته ودوره الكبري يف 
عالق��ة الأم بطفله��ا والعالق��ة بن الرج��ل وامل��راأة. وقالت 
مدي��رة حترير جملة "يو" ج��و اإلفن اإنها جت��د الأمر مزعجا 
مع الأخذ بعن العتبار فكرة الركل واحلركة التي يقوم بها 

اجلنن يف الرحم بن احلن والآخر.
واأ�صاف��ت ج��و اأن ما يحدث م��ع ماركل ه��و  ا�صتمرار و�صع 
الي��د على البطن "حتى �صار الأمر غ��ري مريح ملن ي�صاهده" 
وو�صفته��ا باأنها "دوقة ال�صتعرا���س"، اجلاهزة وامل�صتعدة 
لاللتقاط ال�صور، وكاأنها املراأة الوحيدة احلامل يف العامل". 
اأم��ا خبري لغ��ة اجل�صد هاري ويت�صل فيق��ول اإن زوجة الأمري 
ه��اري متيل اإىل حماي��ة جنينها ب�صبك يديه��ا حول اجلنن 
بطريق��ة طبيعية، م�صتبعدا اأن يكون الأمر "متثيال". وي�صيف 
مو�صح��ا اأن الأم��ر اأ�صب��ه بام��راأة مدركة لتغي��ري يحدث يف 
ج�صمه��ا، بح�صب �صحيف��ة "ديلي مي��ل" الريطانية. وقالت 
ال�صحفي��ة األك�صان��درا �صوملان اإن الكثري م��ن الن�صاء ي�صعرن 
بالراحة عندما ي�صعن اأيديهن على البطن اأثناء احلمل. لكنها 
اأ�صارت اإىل اأن دوقة �صا�صك�س تفعل هذا الأمر اأكرث من الن�صاء 
الأخريات بكثري، معترة اأن الأمر يبدو حالة �رور باحلمل، 
عل��ى اعتبار اأنها تبلغ من العم��ل 37 عاما ومل تكن متاأكدة 
م��ن اأن احلم��ل �صيحدث بهذه ال�رعة. اأم��ا امل�صورة األي�صون 
جاك�ص��ون فتقول اإن ما تفعل��ه ميغان ماركل يظهر بو�صوح 
اأنه��ا حام��ل ولي�س فك��رة اأن ج�صمه��ا مت�صخ��م، م�صيفة اأن 
م��اركل تفعل ه��ذا الأمر عن وع��ي واإدراك. وقال��ت اإنها بعد 

مدركة �صنوات م��ن العم��ل يف التمثيل،  فه��ي 
وكيفي��ة  الكام��ريا  التعامل لزواي��ا 
�صورة معه��ا، وكيف تتي��ح التقاط 

ب�صكل مريح مع احلمل. 

يب��دو اأن مهرج��ان "�صتاء طنط��ورة" على 
موع��د مع جنوم الفن بالوطن العربي حيث 
�صت�صتم��ر احلف��الت الغنائي��ة بخ��الل �صهر 
فراير املقبل و�صيحت�صن واحدة من اأجمل 
احلفالت الغنائية حيث يح��ل الفنان را�صد 
املاج��د يف حف��ل غنائي مب�صارك��ة الفنان 
فيه��ا  ليل��ة متت��زج  املهند���س يف  ماج��د 
الأغني��ة ال�صعودي��ة بالإح�صا���س املره��ف 
يف 22 فراي��ر ، وتاأتي احلفلة نظراً لزيادة 
الإقبال الكبري على امل�صهد الفني ال�صعودي 
ال��ذي تت�ص��دره لي��ايل "�صت��اء طنط��ورة" 
اأن  وبع��د   .  2018 دي�صم��ر  نهاي��ة  من��ذ 
اأ�صب��ح املهرج��ان حدي��ث الع��امل العربي 
با�صت�صافت��ه لنج��وم عاملي��ن وحف��الت 
مو�صيقية كانت اآخره��ا احلفل الهولقرامي 
الكب��ري لأم كلث����وم ، اأعل��ن املهرج��ان عن 
الغنائي��ة  احلف��الت  م��ن  املزي��د  اإ�صاف��ة 
احتفاء بالأ�صال��ة والفن والتاريخ . احلفل 
الغنائ��ي ال��ذي �صيحت�ص��ن را�ص��د املاج��د 
وماج��د املهند���س ه��و الأول يف " الع��ال " 
باملهرج��ان وبع��د اأن متي��ز الفن��ان را�صد 
املاج��د يف ن�صاط��ه الفن��ي 2018 بط��رح 
باكورة م��ن الأعمال املنف��ردة وم�صاركته 
بثالث حف��الت غنائي��ة بال�صعودية ليختم 
مو�صم��ه الفني باأوبري��ت اجلنادرية " تدلل 
ياوط��ن " �صيفتتح مو�صمه الفني هذا العام 
بحف��ل غنائ��ي يف طنط��ورة ال��ذي �صيكون 
امت��داداً ملجموعة من املنا�صب��ات الفنية . 
وي�صاركه باحلفلة الفن��ان ماجد املهند�س 
الذي بداأ ن�صاطه الفني هذا العام بح�صوره 
ك�صيف �رف عر برنامج "جنم الق�صي�د" 
ي�صتع��د يف 14 فراي��ر املقب��ل يف ي��وم " 
احلب " حلفل غنائي �صيجمعه مع جمهوره 

ع��ر حف��الت " فراي��ر الكوي��ت " ليغ��ادر 
اإىل الع��ال احتف��اء به��ذه املنا�صب��ة واأطلق 
املهند���س جمموعة م��ن اجلل�صات الغنائية 
املنفردة يف اأعم��ال جديدة يطرحها للمرة 
اأن يحظ��ى احلف��ل  الأوىل. وم��ن املنتظ��ر 
الغنائ��ي بتكرمي للفن��ان الكبري عبد الكرمي 
عب��د الق��ادر نظ��ري عطائ��ه الفن��ي ال�صخم 

الذي ا�صتمر لأكرث من خم�صة عق��ود باإثراء 
لل�صاح��ة الفنية واخلليجية بالوطن العربي 
باإعمال��ه الغنائي��ة اخلالدة الت��ي اأ�صبحت 
ت��رتدد اإىل يومن��ا ه��ذا ، و�صيك��ون التكرمي 
�صل�صل��ة م��ن املب��ادرات التكرميي��ة لنجوم 
الف��ن اخلليج��ي يف عطائه��م الفن��ي الرثي 
عر م�صريتهم الفنية .وبعد موجة احلفالت 

الغنائي��ة واملو�صيقية يف "�صتاء طنطورة" 
مت اإ�صاف��ة حفلت��ن عل��ى اأن تك��ون حفلة 
الفنان��ن كاظ��م ال�صاهر واإله��ام املدفعي 
ي��وم 15 فراي��ر ، وحفل��ة الفنان��ن را�صد 
املاج��د وماج��د املهند�س ي��وم 22 فراير 
نهائي��ة  عطل��ة  م��ع  احلف��الت  وتتزام��ن 

الأ�صبوع .

حاولت اأكادميية فنون وعلوم ال�صور املتحركة 
الت��ي ت�صلم جوائ��ز الأو�صكار، اأن تن��اأى بنف�صها 
عن غ�صب تفجر ب�صبب تر�صيح الأكادميية لفيلم 
يتن��اول ق�صة طفلن قتال طف��ال بريطانيا عام 
1998. وت�ص��در فيل��م "اعتق��ال" )ديتينمنت( 
عناوي��ن الأخب��ار يف بريطاني��ا، بع��د تر�صيحه 

لنيل جائزة اأو�صكار يف فئة الأفالم الق�صرية.
ويحكي الفيلم الذي تبلغ مدته 30 دقيقة، ق�صة 
م��وت الطف��ل جيم�س بوجلر ال��ذي كان عمره ل 
يتج��اوز عام��ن. وتتلخ���س الق�صي��ة يف قيام 
طفل��ن عم��ر كل منهم��ا 10 �صن��وات باجتذاب 
بوجلر م��ن مركز جتاري، وتعذيبه حتى املوت، 
وقد اأ�صبحت واح��دة من اأ�صد الق�صايا اجلنائية 
ق�ص��وة يف بريطاني��ا. واجت��ذب التما���س عل��ى 

الإنرتنت يطال��ب ب�صحب الفيلم م��ن مناف�صات 
الأو�ص��كار اأكرث م��ن 130 األ��ف توقيع، وحظى 
بتاأيي��د وال��دي بوجل��ر. وقال��ت الأكادميية يف 
اأول تعلي��ق لها على ه��ذا اجلدال اإنه��ا "تاأثرت 
و�صع��رت بحزن �صديد" للخ�ص��ارة التي تكبدتها 
اأ���رة بوجلر، لكنها اأو�صحت اأن��ه لن يتم اإلغاء 
تر�صي��ح الفيلم جلائزة اأو�صكار. وقالت يف بيان 
اإن "الأكادميي��ة لي�س له��ا تاأثري باأي �صكل على 
عملي��ة الت�صوي��ت"، وفق��ا لوكال��ة "روي��رتز". 
وي�صتخ��دم الفيلم الذي اأخرج��ه فين�صنت لمبي 
الريطاني��ة  ال�رط��ة  حما���ر  م��ن  ن�صخ��ا 
وال�صج��الت الر�صمية و�صور كامريات املراقبة، 
وممثل��ن لإعادة ت�صوير العتق��ال وا�صتجواب 

الطفلن املدانن.

ماجد المهندس وراشد الماجد وعبد الكريم عبد القادر ينثرون الفن في "شتاء طنطورة" بينها 
فيلم

مطرب 
عالمي

االن , وملتابعة اخر امل�صتجدات التي تظهر على ال�صاحة 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 
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