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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تصوير مسلسل غادة 
عبدالرازق الجديد

غلين كلوز تفوز بجائزة سبيريت 
ألفضل ممثلة قبل حفل جوائز األوسكار

حقائق ال تعرفها عن فيلم »النائب« المرشح لألوسكار

 »أبو العروسة« يهدف 
للم شمل العائالت

اأوقفت اجله��ة املنتجة مل�ضل�ضل "حدوتة م��رة"، بطولة غادة 
عبدال��رازق، الت�ضوي��ر ب�ض��كل مفاجيء، ا�ضتجاب��ة لتعليمات 
نقابة املهن التمثيلية وجهاز الرقابة علي امل�ضنفات الفنية 

يف م�رص.
وق��ال م�ض��در من داخ��ل امل�ضل�ض��ل، ، اإن عبدال��رازق �ضورت 
يومني يف غاردن �ضيتي بالقاهرة، ولكنها فوجئت بتعليمات 
من نقابة املمثلني وجه��از الرقابة بوقف الت�ضوير، بدعوى 
غي��اب ت�ضاريح الت�ضوي��ر الالزمة، ما ا�ضطر جه��ة االإنتاج 

الإيقاف الت�ضوير حتى حل االأزمة.
وي�ض��ارك يف بطول��ة "حدوتة م��رة" عبدالرحمن اأب��و زهرة، 
وعاي��دة ريا�ص، واأحمد �ضف��وت، و�ضلمي اأبو�ضيف، ومايان 
ال�ضي��د، وه��و من تاألي��ف عمر عبداحللي��م، واإخ��راج يا�ضمني 

اأحمد.

قال��ت الفنانة نرم��ني الفقي، اإن اجلزء الثاين م��ن م�ضل�ضل "اأبو 
العرو�ض��ة" املعرو�ص حاليًا عل��ى ف�ضائية DMC، جنح يف 
اإع��ادة الدراما االجتماعي��ة امل�رصية اإىل مكانته��ا الطبيعية، 
وذل��ك بعد انت�ض��ار م�ضل�ض��الت العنف خ��الل االآون��ة االأخرية، 
بح�ض��ب قوله��ا. واأ�ضاف��ت الفق��ي، ، اأن امل�ضل�ضل يه��دف اإىل مل 
�ضمل االأ�رصة، وع��ودة االأجواء العائلية التي اأ�ضبحنا نفتقدها، 
الفتة اإىل تلقيها ردود فعل هائلة عن م�ضهد بكائها بعد علمها 
ب��زواج مدحت �ضالح من ن��دى عادل، بح�ض��ب االأحداث، حيث 
اأك��دت اأن امل�ضهد اآملها نف�ضيًا ملا يت�ضمنه من م�ضاعر جيا�ضة، 
على حد و�ضفها. وي�ضارك يف بطولة "اأبو العرو�ضة" �ضيد رجب 
و�ضو�ض��ن ب��در ووالء ال�رصيف وحمم��ود حج��ازي ورانيا فريد 
�ضوق��ي وكارولني عزمي وميدو ع��ادل، من تاأليف هاين كمال 

واإخراج كمال من�ضور.

 إعادة إعـــــــــــالن
 وزارة الصناعة والمعادن

 الشركة العامة للسمنت العراقية
 فرصة إستثمارية في القطاع الصناعي 

 يسر الشركة العامة للسمنت العراقية أن تعلن عن الفرصة االستثمارية لمعمل :

النورة فـــي كربالء المقدســـة

ودع����وة المس����تثمرين والش����ركات العراقية والعربي����ة والعالمية المتخصصة في مجال صناعة الن����ورة أو المصنعة لمعامل النورة داخل الع����راق أو خارجه وكذلك إعتماد 

الشركات التى لها الخبرة الكافية لتأهيل وتحديث وتشغيل معامل النورة والدخول بعقود تاهيل وتشغيل  ومشاركة باإلنتاج والمساهمة في هذه الفرصة القيمة للحاجة 

الماسة إلنتاج هذا المعمل لتلبية إحتياجات السوق العراقية والجدوى اإلقتصادية والمزايا المتحققة للمستثمر منها  توفر المواد االساسية الداخلة في اإلنتاج وبأسعار 

منافس����ة . ويتم التعاقد حس����ب آلية التعاقد لعقود التأهيل والتش����غيل والمش����اركة باإلنتاج والمقرة من قبل هيئة الرأي في ديوان الوزارة الرقم )2( المتخذ في الجلسة 

األولى المنعقدة بتاريخ 7/1/2019 وفق قانون الشركات العامة المرقم )22( لسنة 1997 المادة / 15 الفقرة ثالثًا . وباإلمكان الحصول على الملف اإلستثماري للمعمل 

من مقر الش����ركة العامة للس����منت العراقية  / الصندوق لقاء مبلغ قدره )150000( مائة وخمس����ون ألف دينار فقط غير قابلة للرد وإعتبارًا من يوم األحد المصادف  24/ 

2 /2019 وس����وف يتم فتح العروض بعد )30( ثالثون يومًا من تاريخ نش����ر اإلعالن ، وفي حالة عدم ورود عطاءات خالل هذه الفترة يعتبر اإلعالن نافذًا لحين ورود 

عرض مقبول والش����ركة على إس����تعداد لتقديم كافة المعلومات التفصيلية والتس����هيالت لزيارة  المعمل  ونلفت ذوي اإلختصاص والمهتمين لتقديم عروضهم وفق 

الش����روط الواردة  في الملف االس����تثماري )وتقديم العروض على ش����كل عرضين منفصلين األول عرض فني والثاني عرض تجاري في ضرف مغلق ومختوم ( مراعين أن 

تكون الوثائق الموجودة في هذين العرضين مصدقة أصوليًا من الجهات الرس����مية في دول الش����ركة المتقدمة للحصول على الفرصة اإلس����تثمارية ومصدقة من السفارة 

العراقية في عاصمة تلك الدول ذات الصلة .

www.icsc.gov.iq : وباإلمكان زيارة موقع الشركة التالي  
 ولالستفسار عن أي معلومات أخرى يرجى زيارة مقر الشركة العامة للسمنت العراقية على العنوان التالي :-  العراق- بغداد – الزعفرانية – قرية سعيدة  .

 نقال /07705385348
Iraq cement@icsc.gov.iq :البريد االلكتروني 

مع تحيات الشركة العامة للسمنت العراقية

ح�ضل��ت املمثلة غل��ني كلوز على جائ��زة اأف�ضل 
ممثل��ة ع��ن فيلم "الزوج��ة"، فيما ف��از "لو كان 
بو�ض��ع بي��ل �ضرتيت احلدي��ث" )اإف بي��ل �ضرتيت 
كود توك(الذي يتناول الظلم العن�رصي، بجائزة 
اأف�ض��ل فيل��م يف حف��ل توزي��ع ج��واز �ضبريي��ت 
لل�ضينما امل�ضتقلة، وذلك قبل يوم واحد من حفل 

توزيع جوائز اأو�ضكار.
وف��از فيلم الدرام��ا العائلي��ة املك�ضيكي )روما( 
بجائ��زة �ضبريي��ت الأف�ضل فيل��م دويل. و)روما( 
م��ن بني اأقوى االأف��الم املر�ضحة للف��وز بجائزة 

اأو�ضكار اأف�ضل فيلم الليلة.
ومتن��ح ع��ادة جوائ��ز �ضبريي��ت ب�ض��كل �ضن��وي 
لالأفالم التي تنتجها هوليوود مبيزانية حمدودة 

تقل عن 20 مليون دوالر.
وح�ضل��ت كلوز)71 �ضنة( على لقب اأف�ضل ممثلة 
عن دورها كزوجة خنوع تتمكن يف نهاية االأمر 
م��ن التعبري ع��ن نف�ضه��ا يف فيل��م "الزوجة")ذا 
واي��ف(. وظه��ر ا�ضم كل��وز اأي�ضًا �ضم��ن االأ�ضماء 
املر�ضح��ة للف��وز يف وق��ت الح��ق الي��وم االأح��د 
باأو�ض��كار اأف�ض��ل ممثل��ة ع��ن دوره��ا يف نف���ص 

الفيلم.
وقال��ت كل��وز عل��ى ال�ضج��ادة احلم��راء يف يوم 
م�ضم�ص يف مدين��ة �ضانتا مونيكا ال�ضاحلية "اإنه 

�ضيء لطيف يحدث قبل االأو�ضكار."
وكان فيل��م "لو كان بو�ضع بيل �ضرتيت احلديث" 
)اإف بي��ل �ضرتيت ك��ود توك( اأك��ر الفائزين يف 
حف��ل �ضبريي��ت حيث ح�ض��ل على جوائ��ز اأف�ضل 
فيل��م واأف�ض��ل ممثل��ة م�ضاع��دة لريجين��ا كينج 
واأف�ض��ل خم��رج لب��اري جينكين��ز ال��ذي ح�ضل 
فيلم��ه ال�ضابق "�ض��وء القمر")م��ون اليت( على 

اأو�ضكار اأف�ضل فيلم قبل عامني.
ويتن��اول الفيل��م املقتب���ص م��ن رواي��ة الكات��ب 
الراح��ل جيم���ص بالدوي��ن لع��ام 1974 ق�ض��ة 
زوجني �ضابني بنيوي��ورك تنقلب حياتهما راأ�ضًا 
عل��ى عق��ب عندما ي�ضج��ن الزوج ب�ضب��ب جرمية 

اغت�ضاب مل يرتكبها.
وح�ضل ريت�ضارد اإي.جرانت على جائزة �ضبرييت 
اأف�ضل ممثل م�ضاعد عن دوره يف الفيلم الدرامي 
"ه��ل ميكن��ك م�ضاحمتي يوم��ًا؟" )كان يو اإيفر 
فورغي��ف مي؟( مم��ا يعزز فر�ضت��ه للفوز بنف�ص 

اجلائزة يف حفل توزيع جوائز اأو�ضكار.
وح�ضل اإيثان هوك على جائزة اأف�ضل ممثل عن 
دوره يف فيل��م الدرام��ا "اأول اإ�ض��الح" )فري�ضت 

ريفورمد(.

حتت�ضن مدينة نيويورك االأمريكية مهرجان الفالمنكو 
املنتظ��ر خالل الف��رتة من 7 وحت��ى 17 مار�ص )اآذار( 
املقب��ل، حي��ث �ضيت�ضم��ن العدي��د م��ن العرو���ص التي 

�ضتقدم ملعجبيها اأمناطًا خمتلفة من هذه املو�ضيقى.
واأ�ض��ارت اللجن��ة املنظمة للمهرجان يف بي��ان لها اأن 
املهرج��ان، ال��ذي ي�ضتع��د لالحتفال مب��رور 20 عامًا 
عل��ى اإقامته، يعتر اأحد اأه��م الفعاليات التي تعر عن 
الثقافة االإ�ضباني��ة يف الواليات املتحدة، وهو املن�ضة 
الرئي�ضي��ة ملو�ضيق��ى الفالمنك��و عل��ى �ضعي��د امل�ضه��د 

الثقايف الدويل.
كم��ا يع��د ه��ذا املهرج��ان مبثابة ره��ان عل��ى املزح 
ب��ني املو�ضيق��ى وبني تعبرياته��ا املختلف��ة من خالل 

احلف��الت الت��ي متث��ل خمتل��ف األ��وان الفالمنك��و يف 
الوق��ت احلايل، والذي يحظى م��ن جديد بدعم اجلمعية 
االإ�ضباني��ة للموؤلف��ني والنا�رصي��ن. و�ضي�ضه��د حفل هذا 
الع��ام م�ضارك��ة �ضفرية الفالمنكو يف الع��امل، الراق�ضة 
�ض��ارة بارا���ص، والتي �ضتع��ود ملركز نيوي��ورك �ضيتي، 
ال��ذي يحتفل بالذك��رى ال�75 لتاأ�ضي�ض��ه، خالل الفرتة 
من 7 وحت��ى 10 مار�ص بعر���ص "Sombras"، يف 
الوق��ت الذي �ضتحتفل فيه راق�ضة الفالمنكو مبرور 20 
عامًا عل��ى ظهورها على ال�ضاحة العاملية. وكما جرت 
العادة يف الن�ضخ ال�ضابقة، �ضيختتم املهرجان مبعر�ص 
اأندري���ص  للر�ض��ام   "Garabatos Flamencos"
Sonidos N e"  مريي��دا، ف�ضاًل عن تق��دمي كت��اب
 "gros: On the Blackens of Flamenco

ملعلمة وراق�ضة الفالمنكو كي. مريا جولدبرج.

متك��ن فيلم "النائب" للموؤلف واملخ��رج اآدم مكاي، والذي يج�ضد م�ضرية 
نائ��ب الرئي���ص االأمريك��ي االأ�ضب��ق ديك ت�ضين��ي، من ت�ض��در تر�ضيحات 
االأو�ض��كار ب�ضت فئ��ات، بالرغم من حالة اجلدل الت��ي اأثارها الفيلم منذ 
االإعالن عنه. وواجه الفيلم املر�ضح لالأو�ضكار العديد من املواقف خالل 

الت�ضوير باالإ�ضافة لت�رصيحات اأبطاله، ونورد فيما يلي بع�ص منها:
املخ��رج ادم مكاي:لف��ت خم��رج فيلم "فاي���ص" املر�ضح لالأو�ض��كار اآدم 
م��كاي، اإىل اأن فوز الرئي�ص دونالد ترامب بالرئا�ضة عام 2016، �ضجعه 
عل��ى موا�ضل��ة ت�ضوير الفيلم، ال��ذي يقدم �ضور �ضاخ��رة لنائب الرئي�ص 
االأمريك��ي االأ�ضبق ديك ت�ضين��ي يف عهد جورج بو�ص االبن، وكاأنها تريد 
اأن تق��ول اإن �ضيا�ض��ات الرئي�ص ت�ضيني كانت اأح��د االأ�ضباب الهامة التي 
�ضاع��دت على و�ضول دونال��د ترامب بكل تطرفه اإىل البيت االأبي�ص، مما 
جعل املخرج مكاي ي�ضعر باأن اأحداثه فيلمه التي تتناول فرتة تاريخية 
�ضابق��ة �ضتك��ون اأك��ر واقعي��ة و�ضل��ة باحلا���رص، بع��د و�ض��ول ترامب 

للرئا�ضة، وذلك بح�ضب ت�رصيحاته ال�ضابقة.
املمث��ل كري�ضتيان بيل:مل تكن اخلطة البديل��ة فيما يتعلق باختيار بطل 
فيل��م "ذا فاي�ص"، خي��اراً مطروحًا للمخرج اآدم م��اكاي، الذي مل ير�ضح 
للقي��ام ببطولت��ه �ضوى املمثل الريطاين كري�ضتي��ان بيل، منذ اللحظات 
االأوىل م��ن كتاب��ة �ضيناريو العمل، والذي تعاون مع��ه م�ضبقًا يف فيلمه 

الدرام��ي ال�ضيا�ضي "بيغ �ضورت" عام 2015، والذي ج�ضد فيه �ضخ�ضية 
االقت�ض��ادي ال�ضه��ري مايكل ب��وري، الذي و�ض��ف اأ�ضباب انهي��ار �ضوق 
العق��ارات االأمريك��ي، وح�ض��ل حينه��ا عل��ى جائ��زة االأو�ض��كار الأف�ضل 
�ضيناري��و. املمثل��ة امي��ي اآدمز:اأ�ضبح��ت النجم��ة اميي اآدم��ز اأول ممثلة 
تتمكن من احل�ضول عل��ى تر�ضيحني لدورين خمتلفني يف جوائز غولدن 
غل��وب، وذلك عن دورها يف فيلم االإث��ارة الق�ضري "اأدوات حادة" وفيلم 
"ذا فاي�ص" اأو "النائب"، بالرغم من اختالف طبيعة دورها يف العملني. 
�رصح��ت امي��ي اآدم��ز اأن ال�ضخ�ضية الرئي�ضي��ة التي لعبته��ا يف فيلم "ذا 
فاي�ص"، بدور زوجة الرئي�ص االأمريكي االأ�ضبق ت�ضيني جعلها تتمكن من 
اخلروج من قتامة الدور الذي جت�ضده يف م�ضل�ضلها االآخر" اأدوات حادة"، 
وال��ذي تقوم فيه بدور ال�ضحفية "كاميال بريكر"، املكلفة بتغطية ق�ضة 
مقت��ل طفلة يف والي��ة مي�ضوري م�ضق��ط راأ�ضها. م�ضه��د حمذوف:بالرغم 
م��ن طبيع��ة رواية املخ��رج اآدم مكاي الت��ي يتناولها فيل��م "ذا فاي�ص" 
وت�ضليطه��ا ال�ضوء على م�ضرية �ضعود نائب الرئي���ص االأمريكي االأ�ضبق، 
دي��ك ت�ضين��ي و�ض��ط االنتقادات الت��ي وجه��ت ل�ضيا�ضاته، الت��ي و�ضفت 
باالنتهازي��ة، فيما يتعلق بهجم��ات 11 �ضبتمر. ا�ضتط��اع املخرج اآدم 
م��كاي اأن ي��رز جانب��ًا اآخر من حياة دي��ك ت�ضيني خ��الل ا�ضتعرا�ضاته 

،"Number" الراق�ضة، من خالل اأغنية الفيلم اال�ضتعرا�ضية

نيويورك تحتضن مهرجان الفالمنكو في مارس المقبل توقف نرمين 
الفقي

بغداد -  سعد المندالوي


