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األول لـ "الملك لير"
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أوبرا تكشف سر اهتمامها 
بالصحة العقلية

افتت��ح الفن��ان يحيى الفخ��راين عر�ض��ه امل�رسحي 
"املاركي��ه"  م���رسح  عل��ي  ل��ر"  "املل��ك  اجلدي��د 
بالتجمع اخلام�س، بح�ض��ور كوكبة من جنوم الفن 

والإعالم.
وح�رس من اأهل الفن لبلبة وداليا البحري و�ضربي 
فواز واأنو�ض��كا واأ���رسف عبدالغف��ور وغرهم، فيما 
تواج��د م��ن الإعالمي��ن كل م��ن ملي���س احلدي��دي 
ومفيد فوزي وجمدي اجلالد ومني ال�ضاذيل، وكان 

يف ا�ضتقبالهم املنتج واملخرج جمدي الهواري.
وي�ض��ارك يف بطولة "امللك لر" فاروق الفي�ض��اوي 
وريه��ام عبدالغف��ور واأحم��د عزم��ي وراني��ا فري��د 
�ضوقي وهبة جمدي ون�ضال ال�ضافعي وحممد فراج 

وثراء جبيل، من اإخراج تامر كرم.

بعد خم�ض��ة عقود من رحلتها الفنية، اأعلنت املمثلة 
الرتكية، توركان �ضوراي، واملعروفة ب� "ال�ضلطانة" 
يف عامل ال�ض��ينما الرتكية، اعتزالها التمثيل نهائيًا، 

م�ضببة �ضدمة ملتابعيها وحمبيها.
اإذ بع��د لقائه��ا جمموعة من اأ�ض��دقائها ويف طريق 
عودته��ا اإىل املنزل اأوقفت الفنانة توركان �ض��وراي 
)73 عام��ًا( �ض��يارتها وحتدث��ت اإىل ال�ض��حافين، 
معلنة اعتزالها العمل ال�ض��ينمائي ر�ضميًا، وقالت اإن 

قرارها هذا يعترب نهائيًا.
ومل تدل بتفا�ض��يل اأخرى حول اأ�ض��باب ه��ذا القرار 
املفاج��ئ. وتناقلت و�ض��ائل الإع��الم الرتكية اخلرب 

على نطاق وا�ضع.

ك�ض��فت تقارير �ض��حفية مفاج��اأة كبرة ب�ض��اأن املمثلة 
اأجنلين��ا ج��ويل ورفيقه��ا ب��راد بي��ت، بعد نح��و عامن 
ون�ض��ف الع��ام عل��ى طلب الط��الق. فقد قالت �ض��حيفة 
ذي �ض��ن الربيطانية،اإن "قل��ب" اأجنلينا جويل بداأ يحن 
اإىل املا�ض��ي، واأنه��ا تريد اإعادة اإحياء ال��زواج مع براد 
بي��ت، بعد عامن ون�ض��ف من امل�ض��احنات على خلفية 
التفا�ض��يل القانوني��ة لطالقهما، ال��ذي كانت جويل قد 
تقدم��ت ب��ه يف �ض��بتمرب 2016. ونقلت ال�ض��حيفة عن 
"م�ضدر جمهول" قوله اإن اأجنلينا، البالغة من العمر 43 
عاما، اأو�ضحت لرباد بيت اأنها تريد عودته اإىل حياتها، 
والعالقة معها. ووفقا لتقارير فاإن اأجنلينا علقت العمل 
مبفاو�ض��ات الطالق م��ع براد بيت وعطلته��ا "على اأمل 

الإ�ضالح"، واأنها تريد اأن يعودا عائلة معا.

ُت�ض��ارك النجم��ة  العاملي��ة  ريهانا  النجم العامل��ي دونالد غلوفر بطولة فيلم جديد يحم��ل عنوان Guava Island وهو م���رسوع حر�س النجمان على 
حت�ضره يف ال�رّس. وطرح ا�ضتديو "اأمازون" فيديو للفيلم مع تعليق، جاء فيه: "اأنتم مدعوون لإجازة برفقة ريهانا ودونالد غروفر"..

   حل��ت الإعالمي��ة الأمريكية، اأوبرا وينفري، �ض��يفة 
على برنامج "ذا دايلي �ض��و"، وذلك للرتويج لكتابها 
اجلدي��د و�ضل�ض��لة برناجمه��ا الوثائق��ي اجلدي��د ع��ن 
ال�ض��حة العقلي��ة، وال��ذي تتع��اون في��ه م��ع الأم��ر 
اأي�ض��ًا عل��ى النتق��ادات والهج��وم  ه��اري، ولل��رد 
الأخر، الذي تعر�ض��ت له بعد ا�ضت�ض��افتها ل�ضحايا 
التحر�س اجلن�ض��ي الذين يتهمون جنم البوب الراحل، 
مايكل جاك�ض��ون بالعتداء عليهم. وك�ضفت وينفري 
اأنه��ا مل تتل��ق هذا الكم م��ن التعليقات ال�ض��لبية التي 
عك�ض��ت حجم الكراهية ل��دى البع�س، لفتة اإىل اأنها 
�ضعت لتقدمي ق�ضايا التحر�س اجلن�ضي يف برناجمها 
خالل 217 حلق��ة، قائلة: "عندما �ض��اهدت وثائقي 
ماي��كل جاك�ض��ون، كن��ت اأعلم م��دى ال�ض��عبية الذي 

�ضيحظى بها هذا العمل.

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

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

لزها حديد مع "بولغري"
 حتى بعد رحيلها...

براد بيت في موقف محرج

مطعم يقدم لزبائنه وجبات
"صراع العروش"

كيم كارداشيان تطمح إلى امتهان المحاماة

سينمائية تحدثت عن 
الثقب األسود

رغ��م وفاته��ا، م��ا يزال ح�ض��اب املهند�ض��ة الربيطاني��ة عراقية 
الأ�ض��ل زها حديد نا�ضطًا على تطبيق "اإن�ضتغرام". وهو يعر�س 
جمم��ل اأعماله��ا الهند�ض��ية الت��ي اأجنزته��ا على امتداد م�ض��رة 

طويلة من النجاح املتوا�ضل.
واحتف��ى احل�ض��اب موؤخ��راً بالذك��رى ال���20 لإط��الق جمموعة 

.Bvlgari "املوقعة من دار "بولغري B.Zero 1 جموهرات
 B.Zero ون�رس مقطع فيديو لعار�ضة الأزياء بيال حديد �ضفرة
1 التي تاألقت يف حملة "بولغري" Bvlgari الدعائية اجلديدة 

وحقق اأكرث من 55 األف م�ضاهدة.
ويذكر اأن الدار تعاونت مع املهند�ض��ة الراحلة يف العام 2017 
 B.zero1 Design خل��امت  اأ�ض��طوري"  "ت�ض��ميم  لإ�ض��دار 
Legend بنموذج م�ض��مم مع خطوط دينامية متقاطعة من 

ابتكار حديد.

متكن علماء الفلك من التقاط اأول �ض��ورة للثقب الأ�ضود الذي يقع 
يف جم��رة بعي��دة، وهو عب��ارة عن فجوة �ض��وداء وهاوي��ة كونية 

عميقة وكثيفة بحيث ل ميكن لل�ضوء اأن يهرب منها.
بالرغم من اأن تلك اأول �ض��ورة يلتقطها اخلرباء لثقب اأ�ض��ود واأول 
مرة ي�ض��اهدونه، اإل اأنهم يدر�ض��ونه منذ عقود. وقد ك�ض��ف العلماء 
اأن خمرج��ي ال�ض��ينما الأمركي��ة "هولي��وود" كان��وا دقيقن يف 
ت�ض��ويرهم له��ذة الظاه��رة الكوني��ة. ا�ض��افة اىل ذلك، لقد �ض��بق 
وتنب��اأت بوجوده بع�س اأف��الم اخليال العلم��ي، اأبرزها فيلم عام 
1981، ويحك��ي ق�ض��ة �ض��بي ان�ض��م لع�ض��ابة من الل�ض��و�س، 
لكنه��م ل ي�رسقون عرب م��كان معن اأو قارة معينة، بل عرب الكون 
كله، اإذ ينتقلون بن الكواكب ويف الف�ض��اء عرب الثقوب ال�ض��وداء. 
وبح�ضب الفيلم، هوؤلء الل�ضو�س يفرت�س اأنهم كانوا م�ضاعدين هلل 

عندما كان يخلق الكون.

يف جل�ض��ة نقا���س م�ض��رتك اأم��ام جمل���س امل�رسفن يف 
ولية لو���س اأجنلي�س الأمريكية، وذلك خالل منا�ض��دته 
ب���رسورة احل�ض��ول عل��ى متويل م��ايل لإع��ادة جتديد 

متحف الفنون يف لو�س اأجنلي�س.
ا�ض��طرت رئي���س جمل���س امل�رسف��ن يف ولي��ة لو���س 
اأجنلي���س، جاني���س ه��ان، ملقاطع��ة ب��راد بي��ت اأثن��اء 
حديث��ه قائلة: "يوؤملني حق��ًا اأن اأقول ذلك، ولكن اختتم 
حديث��ك"، التعلي��ق ال��ذي اأث��ار موجة من ال�ض��حك من 
جمي��ع احلا�رسي��ن، وكان �ض��ببًا يف اإحراج��ه، ب�ض��بب 

جتاوزه للوقت املخ�ض�س له.
وبطريق��ة طريفة، حاول براد بيت تربير ما حدث قائاًل: 
"نحن النجوم نعاين اأحيانًا من الإ�ضهاب يف احلديث"، 
خمتتمًا حديثه بتوجيه ال�ضكر لبع�س اأ�ضماء املهند�ضن 
املعماري��ن القائم��ن عل��ى م���رسوع جتدي��د متح��ف 

الفنون يف لو�س اأجنلي�س.
وح�ض��ل براد بيت والنجمة دي��ان كيتون التي ح�رست 
معه، عل��ى موافقة جمل�س امل�رسفن ملنح متويل بقيمة 
١١٧ ملي��ون دولر لإعادة بناء املتحف، وهو ما اأكدته 
لحقًا ال�ض��فحة الر�ض��مية حل�ض��اب منتزه��ات وحدائق 

مقاطعة لو�س اأجنلي�س على في�ضبوك.

يف الوق��ت ال��ذي ينتظ��ر في��ه متابع��ي م�ضل�ض��ل "���رساع 
العرو���س" الأ�ض��بوع املقب��ل، لط��رح املو�ض��م الأخ��ر م��ن 
امل�ضل�ض��ل الأكرث م�ضاهدة يف التاريخ، قدمت اإحدى مطاعم 
الوجب��ات ال�رسيع��ة يف مدين��ة نيوي��ورك، وجب��ات برجر 
مع م�رسوبات وع�ض��ائر م�ض��توحاة من مملكة وي�ض��رتو�س 

اخليالية و�ضخ�ضيات اأبطالها.
قررت �ضل�ض��لة مطاعم "ت�ض��يك �ض��اك" يف مدين��ة نيويورك 
اجتذاب زبائنها بتقدمي جتربة طعام م�ض��توحاة من اأجواء 
مملك��ة وي�ض��رتو�س يف ���رساع العرو�س، من خ��الل اإطالق 
قائم��ة طع��ام ملجموعة م��ن وجب��ات الربجر والع�ض��ائر 
باأ�ض��ماء اأبط��ال رواي��ة "اجللي��د والن��ار"، املاأخ��وذ عنها 
م�ضل�ض��ل الدراما والفانتازيا التاريخي "�رساع العرو�س"، 
ولك��ن �رسيطة اأن يت��م طلب الوجبات باللغ��ة "الفالرية"، 
وه��ي اللغة امل�ض��تخدمة يف التوا�ض��ل اليوم��ي بن نبالء 

مملكة وي�ضرتو�س واإي�ضو�س.
كم��ا ق��دم املطع��م ل��زواره دلي��اًل ار�ض��اديًا ح��ول ترجمة 
اأ�ض��ماء الوجبات اجلديدة وكيفية نطقها بلغتهم اخلا�ض��ة، 
مل�ض��اعدتهم على احل�ضول على طلبهم باللغة "الفالرية"، 
وفق��ًا ملوقع دايل��ي ميل. ول تعد تلك املب��ادرة الأوىل من 
نوعها حيث اأعلنت يف وقت �ض��ابق �رسكة "اأوريو" التابعة 
للعالم��ة التجارية الأمريكية "نابي�ض��كو" �ض��ناعة الآلف 
م��ن قط��ع الب�ض��كويت اخلا�ض��ة به��ا حمف��وراً عليها قالع 

و�ضخ�ضيات امل�ضل�ضل وطرحها يف الأ�ضواق للبيع.

زعم��ت تقاري��ر يف الوق��ت الأخ��ر، اأن زواج جن��ل ويل عه��د 
بريطاني��ا، الأم��ر ولي��ام، وزوجت��ه دوق��ة كامربي��دج، كيت 

ميدلتون على املحك، ب�ضبب خيانته لها.
وبح�ض��ب تقارير اأمركي��ة، فاإن زواج كي��ت ميدلتون والأمر 
وليام مير باأزمة حاليا، بعد اأن ظهرت �ضائعات تفيد اأن وليام 
على عالقة �رسية مع اإحدى �ض��ديقات زوجته كيت ميدلتون، 

تدعى روز هانربي.
املاركيزة روز هانربي، هي عار�ض��ة اأزياء �ضابقة، ومتزوجة 
روك�ض��افدج،  ديفي��د  ال�ض��ينمائي،  واملخ��رج  املاركي��ز  م��ن 
ويعي�ض��ان يف ق���رس بالق��رب من منزل دوق��ي كامربيدج يف 
�ضاندرينجهام، وجتمعها عالقة �ضداقة قوية بكيت ميدلتون.
كم��ا اأن هان��ربي دائم��ا ما تلتق��ي بكي��ت ميدلت��ون، لأنهما 

تعي�ضان يف الدوائر الجتماعية ذاتها.
تدع��ي �ض��حيفة "نا�ض��ونال اإنكواي��رر"، اأن امل�ض��اعدين يف 

العائل��ة املالكة "يخططون �رسا لإعداد ا�ض��رتاتيجية خا�ض��ة 
بخ��روج كيت ميدلتون من العائل��ة امللكية الربيطانية، وذلك 

يف حال اتفقت مع زوجها على الطالق ب�ضورة نهائية".
وبرر امل�ضاعدون اإعدادهم لهذه اخلطة التح�ضبية، باأن "وليام 

هو ملك بريطانيا امل�ضتقبلي، واأنه عليهم حماية امللكية".
وتزع��م "نا�ض��ونال اإنكواي��رر" اأن��ه يف ح��ال انف�ض��ال كي��ت 
ميدلتون عن الأمر وليام، فاإنها لن ت�ضبح ع�ضوا يف العائلة 
امللكي��ة، ولكنها �ض��تحتفظ بلقبها ك�"دوق��ة كامربيدج"، كما 
�ضتح�ض��ل على تعوي�س يقدر مبالين، و�ضتح�ض��ل على منزل 

كبر لها ولأطفالها.
بينما ن�رست �ض��حيفة "ذا �ض��ن" الربيطانية تقارير اإعالمية، 
الأ�ض��بوع املا�ضي، باأن اخلالف الذي وقع بن كيت ميدلتون 
و�ضديقتها روز هانربي كان ب�ضبب علم الأوىل بوجود عالقة 
ب��ن روز وزوجه��ا وليام، م�ض��رة اإىل اأن الأمر ويليام ف�ض��ل 

باإقناع زوجته بامل�ضاحلة مع اأقرب �ضديقاتها. 
وح�ض��ب �ضحيفة "ذا �ضن"، فاإن اخلالفات بن كيت ميدلتون 
وروز هانربي بداأت منذ عدة اأ�ض��ابيع، ومل يعرف اأحد �ض��ببها، 
واأرجعتها بع�س التقارير الإعالمية باأن ال�ضيدتن تتناف�ضان 
لكي تكون كل منهما يف مرتبة اأعلى من غرها، حتى �ضدرت 
تقارير تفيد ب��اأن دوقة كامربيدج علمت بوجود عالقة �رسية 
بن زوجها و�ض��ديقتها، وعندما واجه��ت زوجها بالأمر نفى 
متاما، واأكد لها اأن ما تن�رسه ال�ضحف عار متاما من ال�ضحة.
وقال��ت جمل��ة "كوزموبوليت��ان"، يف تقرير �ض��در عنها منذ 
اأ�ض��ابيع، اإن كي��ت ميدلت��ون طالب��ت زوجه��ا با�ض��تبعاد روز 
هان��ربي من دوائرهم��ا الجتماعية؛ لأنها ترف���س اأن تكون 

موجودة معها يف املكان نف�ضه.
"دوق  ب��ن  اخل��الف  �ض��بب  �ض��ن"  "ذا  �ض��حيفة  واأرجع��ت 
كامربيدج" و�ض��قيقه "دوق �ضا�ض��ك�س" الأم��ر هاري اإىل علم 
الأخ��ر به��ذه العالقة، ولي�س ب�ض��بب اخت��الف زوجته ميغان 
م��اركل م��ع كيت ميدلت��ون، كما اأف��ادت التقاري��ر الإعالمية 
اأخرا. وح�ض��ب جمل��ة "كوزموبوليت��ان"، ف��اإن الأمر هاري 
وج��د اأن هذه العالقة غر لئقة وغ��ر عادلة متاما، كما اأنها 
ذكرته بخيانة والدهما ويل العهد الربيطاين، الأمر ت�ض��ارلز، 
لوالدتهم��ا الأم��ر الراحل��ة ديانا �ض��بن�رس. كذلك �ض��عر هاري 
بالعجز عن الدفاع عن زوجته ميغان ماركل، التي من املقرر 
اأن تنجب طفلهما الأول قريبا، والإف�ضاح عن ال�ضبب احلقيقي 

مل�ضكلته مع �ضقيقه. 

ب��داأت جنم��ة تلفزي��ون الواق��ع، كيم كاردا�ض��يان، 
درا�ضة املحاماة، م�ض��تلهمًة جناحها يف تاأمن 
اإط��الق ���رساح امراأت��ن م�ض��جونتن. وقال��ت 
كاردا�ض��يان، يف مقابل��ة م��ع جمل��ة "فوغ" ، 
اإنه��ا بداأت تدريب��ًا مهنيًا مدت��ه اأربعة اأعوام 
م��ع �رسك��ة حماماة يف �ض��ان فران�ضي�ض��كو، 
�ض��من برنام��ج يف كاليفورنيا خم�ض���س 
ر�ض��مية.  مل��ن ل يحمل��ون موؤه��الت 
وذكرت كاردا�ض��يان، التي مل تكمل 
تعليمها اجلامعي، اأنها ت�ض��عى اإىل 
دخ��ول اختبار نقابة املحامن يف 

عام 2022.
وقال��ت جنم��ة برنام��ج تلفزيون 
ذا  وي��ذ  اأب  "كيبين��غ  الواق��ع 
كاردا�ضيانز" اإنها اتخذت قرارها 
يف ال�ضيف املا�ض��ي، بعد زيارة 

البي��ت الأبي�س واإقناع الرئي�س دونالد ترامب بتخفيف 
عقوبة ال�ض��جن مدى احلياة على امراأة يف تني�ض��ي تبلغ 
م��ن العمر 63 عامًا، لتهامه��ا بالجتار يف املخدرات 
)38 عام��ًا( ملجل��ة  وقال��ت كاردا�ض��يان  م��رة.  لأول 
"فوغ": "�ض��عرت باأنني اأريد اأن يكون بو�ض��عي الدفاع 
عن الأ�ض��خا�س الذين �ض��ددوا ديونهم للمجتمع. �ضعرت 
باأن النظام ميكن اأن يكون �ض��ديد الختالف، واأردت اأن 
اأحارب لإ�ض��الحه. واإذا تعلمت املزيد، �ضيكون بو�ضعي 
فعل املزي��د". وجنحت كاردا�ض��يان كذل��ك، يف يناير/
كان��ون الث��اين، يف تخفي��ف عقوب��ة ام��راأة اأخ��رى من 
تني�ض��ي اأدينت، خالل ف��رتة املراهقة، بقت��ل رجل دفع 
له��ا ماًل مقاب��ل ممار�ض��ة اجلن�س مع��ه. وكان روبرت 
كاردا�ض��يان، وال��د كي��م الراح��ل، حمامي��ًا معروفًا يف 
لو�س اأجنلي�س، وكان �ض��من فريق الدفاع عن جنم كرة 
الق��دم الأمركي��ة، اأو جيه �ضيمب�ض��ون، اأثن��اء حماكمته 
عام 1995 التي اأف�ضت اإىل تربئته من تهمتن بالقتل.

على غرار أبيه.. األمير ويليام يخون زوجته كيت  إنجاز 
جديد

أفالم

االن , وملتابع��ة اخر املس��تجدات التي تظهر عىل الس��احة العراقية والعربي��ة والعاملية , ولخدمة 
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