
بيال حديد متهمة بالعنصرية
من قبل دول الخليج

أوس أوس يدبر مقلبًا
في علي ربيع

محمد عادل إمام يرزق 
بطفلته األولى

نهى نبيل تتحدث عن 
والدها ألول مرة

اأب��دت عار�ص��ة الأزي��اء الأمريكي��ة �صاحب��ة الأ�صول 
الفل�صطيني��ة بيال حديد اأول رد فعل لها بعد النتقادات 
�صعودي��ن  مغردي��ن  م��ن  واجهته��ا  الت��ي  احل��ادة 
واإماراتين و�صفوه��ا بالعن�رصية من خالل ها�صتاغ 
"Bella Hadid is Racist"، وذلك ب�صبب �صورة 
ن�رصته��ا باخلطاأ عرب ح�صابها على ان�صتقرام من خالل 

خا�صية "ال�صتوري" واأ�صعلت بها �صجة عارمة.
وكان��ت بيال حديد قد ن�رصت �ص��ورة ل�صاقها املمدودة 
عل��ى ناف��ذة اإح��دى قاع��ات املط��ار ا�صتع��داداً لل�صفر 
للم�صاركة يف عر�ض اأزياء جديد، لكن بع�ض املغردين 
لحظ��وا اأن قدمها تب��دو وكاأنها تدو���ض على طائرات 

حتمل علمّي ال�صعودية والإمارات.

ت�صب��ب الفنان حمم��د اأ�صامة ال�صهري ب��� اأو�ض اأو�ض 
يف ف��زع الفن��ان علي ربي��ع، وذلك بع��د اأن دبر له 

مقلبًا و�صور ردة فعله بال�صوت وال�صورة.
اأو���ض دب��ر مقلب��ًا يف عل��ي ربي��ع خ��الل  اأو���ض 
وجودهم��ا �صوي��ًا يف ال�صي��ارة، م�صتغ��اًل ان�صغ��ال 
الأخ��ري يف هاتف��ه املحم��ول، فاأعط��ى ل��ه اإيحاء 
باأنهما على و�صك وقوع حادث، فما كان من علي 
ربيع اإل اأن بدا عليه اخلوف ونظر لالأمام لريى ما 
ح��دث. اأو�ض اأو�ض �صحك بق��وة على ردة فعل علي 
ربيع من جراء املقلب، ون�رص املقطع الطريف على 
ان�صتق��رام معلقًا عليه: "اعمل املقلب ده يف خم�صة 

من �صحابك وهت�صمع خرب حلو".

اأعل��ن الفنان حممد عادل اإم��ام ولدة طفلته الأوىل 
ع��رب ح�صاب��ه عل��ى ان�صتق��رام، ليزف اخل��رب ال�صعيد 
بطريقت��ه اخلا�ص��ة م��ن خ��الل ن���رصه �ص��ورة م��ن 

امل�صت�صفى حلظة روؤيته ملولودته.
حمم��د ع��ادل اإم��ام رزق بطفلت��ه الأوىل التي اأطلق 
عليه��ا ا�ص��م خديج��ة، واأعلن اخل��رب ال�صعي��د بن�رصه 
�ص��ورة من اأم��ام وحدة الأطف��ال حديث��ي الولدة، 

وهو يبت�صم ويغم�ض عينيه من فرط ال�صعادة.
وعل��ق حممد عادل اإم��ام على ه��ذه اللحظة التي ل 
تن�ص��ى قائ��اًل: "ويف ال�صم��اء رزقكم وم��ا توعدون، 
اأول م��رة اأح�ض بجملة حيات��ه بنقلب 180 درجة...
خديجة حمم��د اإمام و�صلت يا جماع��ة يال دلعوها 

بقى...ربنا يحفظ جميع اأطفالنا".

للمرة الوىل مّت الك�صف عن تفا�صيل اإعجاب  الأمري هاري  باملمثلة المريكية  جينيفر اأني�صتون ، وجاء ذلك على ل�صان الكاتب الأمريكي، ايان هالربين، يف كتاب جديد له حول 
حياة النجمة اأني�صتون، قائاًل:"ظل هاري مفتوًنا باأني�صتون على مدار �صنوات، وقد اأخرب اأ�صدقاءه باأنه يراها كاأمرية".

حتدثت الفا�صيني�صتا الكويتية نهى نبيل لأول 
مرة عن والده��ا مبنا�صبة عيد الأب، وذلك من 
خ��الل مقطع فيديو ن�رصت��ه على ح�صابها عرب 
"�صناب �صات" وك�صفت من خالله اأمراً حمزنًا 

للغاية مل ت�صارح به جمهورها من قبل.
والديه��ا  اأن  ملحبيه��ا  نبي��ل  نه��ى  وك�صف��ت 
انف�ص��ال وه��ي يف �صن �صغ��رية، حيث ن�رصت  
�ص��ورة قدمية م��ن طفولها اأطل��ت فيها برفقة 
والده��ا، حي��ث قال��ت: "ت�صاأل��ون م��ا ن�صوفك 
تتكلم��ن ع��ن اأب��وك.. بحك��م اأن��ه اأن��ا ونوف 
ربين��ا عند اأمي مل��ا اأبي واأم��ي انف�صال.. فما 
ح�صلتلي فر�صة اأفهم اأبوي وايد لأين ما ع�صت 

معاه.. ع�صت مع اأمي".
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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�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يتفوق على نفسه ويحطم 
األرقام القياسية في »بهارات«

»مباريات الجوع«.. جزء جديد عن 
صراع البقاء بعد األيام السوداء

فيلم »لجوء«.. صورة من معاناة 
السوريين في أميركا

من الواحدة والستين إلى السابعة.. إيلين تعود لطفولتها بالرسوم المتحركة

 عراقي يرسم لوحاته
 من الخضار

م��رة اأخرى يتف��وق النجم �صلمان خان عل��ى نف�صه حمققا 
اأرقام��ا قيا�صي��ة جدي��دة، فبمج��رد ب��دء عر���ض فيلم��ه 
"بهارات" اإذا به يحطم الأرقام القيا�صية يف �صباك التذاكر 
باإي��رادات جت��اوزت 440 ملي��ون روبي��ة )6.3 مالي��ن 
دولر(، و�ص��ول اإىل 23 مليون��ا خ��الل الأي��ام اخلم�ص��ة 
الأوىل من عر�صه، وفقا ملا جاء يف �صحيفة "هندو�صتان 

تاميز".
وك��ان ذلك مما جعل الفيلم الهندي الأعلى ربحا من حيث 
الإي��رادات الفتتاحي��ة لع��ام 2019 خ�صو�صا، ومب�صرية 
خ��ان عموم��ا، يف حن احت��ل املرتبة الثاني��ة يف تاريخ 
الأفالم الهندية بعد فيلم "�صفاحو الهند" الذي حقق خالل 
يوم��ه الأول حوايل 8 مالين دولر العام املا�صي، وذلك 

ح�صب ما ذكر ب�صحيفة "ليف منت".

ماهر م�صطفى )26 عاما( �صاب من حمافظة دهوك يف كرد�صتان 
الع��راق ي�صتخدم الفر�صاة والأل��وان باخل�صار لري�صم منها لوحات 

فنية. 
يعم��ل ماهر يف هذا املجال منذ ع�رص �صنوات، ولقت طريقته �صبه 
املبتكرة قبول وا�صعا لغرابته��ا، اإذ ت�صيف األوان اخل�صار الزاهية 

جمال اإىل لوحاته.
ويق��ول اإن العم��ل ممت��ع ل��ول اإ�صكالية ه��ذا النوع من الف��ن، اإذ ل 
ميكن��ه الحتف��اظ بلوحاته لف��رة طويلة، لأنه ي�صتخ��دم اخل�صار 
مادة اأولية يف اإجنازها، وتتلف اللوحة بذبول اخل�صار امل�صتخدم 
يف اللوح��ات. ويحدد ماه��ر قبل ال�رصوع يف اإجن��از لوحة معينة 
نوعي��ة اخل�صار الذي ينا�صب اللوحة، ث��م يقطعه اإىل قطع �صغرية 
تتنا�ص��ب مع ال�صكل املطلوب اإجنازه، ثم يرتبها على ورقة كبرية، 

و�صيئا ف�صيئا تتحول قطع اخل�صار ال�صغرية اإىل لوحة.

اأعلن موؤخ��را عن خرب اأ�صعد كثريين م��ن حمبي الروايات 
والأف��الم، فالكاتب��ة الأمريكي��ة �ص��وزان كولن��ز �صاحبة 
ثالثية "مباريات اجلوع" )Hunger games( �صتقدم 
رواية جديدة تابعة لهذه ال�صل�صلة، مل يعرف عنوانها بعد، 
لك��ن حتدد موعد ن�رصها يف التا�ص��ع ع�رص من مايو/اأيار 

.2020
هل �صنقابل كاتني�ض اإيفردين مرة اأخرى؟

ق��د يك��ون ه��ذا الأم��ر حمبط��ا لك��ن يف احلقيق��ة الرواية 
اجلدي��دة لن تك��ون من بطول��ة كاتني�ض اإيفردي��ن البطلة 
العتي��دة ملباريات اجلوع، اإذ �صتدور الأحداث قبل �صنوات 
من ولدتها وبالتحديد قبل 64 عاًما من ال�صل�صلة الأوىل، 

يف �صبيحة مباريات اجلوع العا�رصة يف بانام.
فق��د كان��ت املباراة الت��ي لعبتها كل م��ن كاتني�ض وبيتا 
رق��م 74، ولذلك لن ن�صاهد اأيا م��ن اأبطالنا �صوى الرئي�ض 
�صن��و تقريبا ال��ذي �صيكون بعمر احلادي��ة ع�رصة يف زمن 
الرواي��ة اجلديدة. اأعلن موؤخرا عن خ��رب اأ�صعد كثريين من 
حمبي الرواي��ات والأف��الم، فالكاتبة الأمريكي��ة �صوزان 
 Hunger( "كولن��ز �صاحبة ثالثي��ة "مباريات اجل��وع
games( �صتق��دم رواية جديدة تابعة لهذه ال�صل�صلة، مل 
يع��رف عنوانها بعد، لكن حتدد موع��د ن�رصها يف التا�صع 

ع�رص من مايو/اأيار 2020.

و�ص��ل ُع��دي وفاطم��ة احلم��دي وطفالهم��ا اإىل مدين��ة 
بردجب��ورت يف ولية كونيتيكت م�ص��اء، وهي اآخر عائلة 
�صوري��ة لجئ��ة ت�ص��ل اإىل اأمريكا قب��ل انتخ��اب الرئي�ض 
الأمريكي دونالد ترام��ب عام 2016، حيث يتناول فيلم 
"جل��وء" للمخ��رج جو�ص��وا �صيلوف ق�صته��م يف وثائقي 

ُيعر�ض يف عدد من املوؤ�ص�صات بالولية.
وي�ص��ّور الفيلم ال��ذي عر���ض موؤخرا يف كني�ص��ة فري�صت 
ت�صارت�ض التجمعي��ة، حتديات تواجهها العائلة بو�صولها 
اإىل ب��الد ل تتحدث لغتها، وكيف اأن عليهم خالل ت�صعن 
يوم��ا اأن يب��دوؤوا بالعتماد عل��ى اأنف�صه��م، اإذ قدمت لهم 
 )CIRI( والالجئ��ن  للمهاجري��ن  كونيتيك��ت  منظم��ة 
خدم��ات تتعل��ق بتوف��ري بيت مدف��وع الأجر مل��دة ثالثة 
اأ�صهر وم�صاعدات مالية للغذاء، بالإ�صافة اإىل م�صاعدتهم 
يف املعام��الت الر�صمية وتق��دمي اأوراق معاملة اجلن�صية، 
حيث مينحون "البطاقة اخل���رصاء" )غرين كارد( مبجرد 
و�صولهم اإىل الوليات املتحدة الأمريكية. وي�صور الفيلم 
حياة العائلة يف بيتها اجلديد ومع اأطفالهم،  "اإن العائلة 
الآن تعي���ض ب�صكل اأف�صل وع��دي يعمل عملن"، و�رصحت 

اأن طفليهما يتعلمان الإجنليزية باملدر�صة بطالقة الآن.

يعر���ض حاليا ومنذ عيد الفطر فيلم "كازابالنكا" من بطولة 
اأم��ري ك��رارة واإياد ن�ص��ار وعمرو عب��د اجلليل وغ��ادة عادل 

واأحمد دا�ض، واإخراج بير ميمي، و�صيناريو ه�صام بالل.
وق��د تربع كازابالنكا عل��ى عر�ض الإي��رادات يف هذا املو�صم 
ال�صينمائ��ي، وح�صد حت��ى الآن �صعف الفيلم��ن التالين له 
يف قائم��ة اأف��الم العيد "املم��ر" و"�صبع الربمب��ة"، واأتى هذا 

النجاح منطقيا لأ�صباب عديدة نتناولها يف هذا التقرير.
ب��داأ اأمري كرارة م�صريته الفنية يف بداي��ات الألفية، تنقل بن 
مذي��ع لربنام��ج �صتار ميكر وممث��ل اأدوار �صغ��رية ثم لأدوار 
ثانية، ليح�صل على دور البطولة منذ عام 2013 يف م�صل�صل 
"حت��ت الأر�ض" و"اأنا ع�صقت" و"حواري بوخار�صت"، وهي 
م�صل�صالت مل حتقق جناحا كب��ريا، لكن كفلت له ال�صتمرارية 
حت��ى اأتى عام احلظ 2017 ليقدم دورا كبريا ن�صبيا يف فيلم 
"ه��روب ا�صط��راري" اأمام اأحمد ال�صقا، ث��م اجلزء الأول من 

امل�صل�صل الذي جلب له النجاح ولقب با�صا م�رص "كلب�ض".
مل مينحه "كلب�ض" دور البطولة املطلقة يف م�صل�صل جماهريي 
فق��ط، ولكن كذلك د�صن ثنائي��ة قوية مع املخرج بير ميمي، 
ال��ذي بداأت م�صريته منذ 2012 بتقدمي اأفالم ل جتذب الكثري 

من الأنظار حتى اأتت متيمة حظهما وهي اأي�صا "كلب�ض".
الأمر قد يكون جمرد �رصبة حظ، لكن ل ميكن اإنكار اأن هناك 
تناغم��ا وكيمياء وثقة بن كل من اأمري ك��رارة وبير ميمي، 
اأدت اإىل جناحهم��ا �صوي��ا، وجع��ل كرارة خالل م��دة ق�صرية 

واحدا من اأهم جنوم ال�صباك امل�رصين.
�صيناريو متقن بعيد عن القتبا�ض املبا�رص

واحدة من اأكرب امل�صاكل يف اأعمال بير ميمي ال�صابقة كانت 
ال�صيناريوهات ال�صعيفة للغاية، والتي جاءت ب�صورة كبرية 
مقتب�صة من اأف��الم وم�صل�صالت اأجنبية �صواء ب�صورة مبا�رصة 
اأو جم��رد تاأث��ر، لك��ن فك��رة القتبا���ض لي�صت ه��ي امل�صكلة، 
اإمن��ا الأزمة يف املعاجلات ال�صطحية مليم��ي الذي رمبا كان 
خمرجا حرفيا يتطور م��ع الوقت، لكنه ل يتقن مهارة كتابة 

ال�صيناريو.
يف فيل��م "كازابالنكا" تخلى ميمي عن الكتابة وترك املهمة 
لل�صيناري�صت ه�صام ب��الل الذي تعاون م�صبقا مع اأمري كرارة 
يف م�صل�ص��الت مث��ل "ح��واري بوخار�ص��ت" و"الطبال"، ويف 

احلقيق��ة تلك ه��ي كربى نقاط ق��وة الفيلم الت��ي جعلته يثري 
اإعجاب النقاد، بالإ�صافة للنجاح اجلماهريي لأول مرة.

تدور اأح��داث كازابالنكا حول جمموعة من القرا�صنة اجلدد، 
الذي��ن يقوم��ون بعملي��ات اإجرامي��ة يف عر���ض البحر، وهي 
ع�صابة على راأ�صها عمر املر، ليخرج كرارة عن اإطار ال�صابط 

احلامي لأول مرة منذ تعاونه مع بير ميمي.
ع��ن ال�صخ�صي��ة الرئي�صية جند عددا م��ن العالقات املت�صابكة 
التي اأح�ص��ن ال�صيناري�صت �صياغتها وربطها ببع�صها بع�صا، 

مع حبكة ذات تغريات منطقية ل ت�صتخف بعقل امل�صاهد.
اأي�ص��ا �صخ�صيات الفيلم مكتوبة ب�صورة نا�صجة، فلم ن�صاهد 
�صخ�صي��ات اأحادي��ة �ص��واء طيب��ة اأو �رصيرة، ويظ��ل امل�صاهد 
حت��ى النهاي��ة ل ي�صتطي��ع اأن يحدد يف اأي جان��ب تقف هذه 

ال�صخ�صيات.
اأداء متميز من ال�صف الثاين

الأدوار املكتوب��ة ب�ص��ورة ممت��ازة تطل��ب ممثل��ن مبواه��ب 

تتنا�ص��ب معها، هن��اك �صخ�صيت��ان على الأخ���ض يف الفيلم 
امتلكت��ا م��ن التعقي��د ما احت��اج ممثل��ن من ط��راز خا�ض، 
وهم��ا �صخ�صية ر�صيد زميل عمر املر )اإي��اد ن�صار( ال�صخ�ض 
املتالع��ب ال��ذي يت�صك��ك في��ه امل�صاه��د ط��وال الوق��ت، حاد 
للغاي��ة لك��ن يف الوقت ذات��ه يتميز بنعومة حي��ة. ال�صخ�صية 
الثاني��ة هي زكريا )اأحمد دا���ض( �صقيق عمر املر، والذي على 
الرغم من كون��ه �صخ�صية �صبه ثانوية فاإنه املحرك الرئي�صي 
لالأح��داث بتعقي��ده، اإ�صاف��ة اإىل العالق��ة غ��ري املثالية التي 
جتمع��ه باأخي��ه والتي ُكتب��ت ب�صورة نا�صج��ة وخمتلفة عن 

ال�صائد يف العالقات الأخوية بال�صينما امل�رصية.
اأداء كل من اإياد ن�صار واأحمد دا�ض كان مثاليا، فالأول كان 
اأداوؤه مثل النوتة املو�صيقية يعلو ويهبط تبًعا للتحولت التي 
حت��دث لل�صخ�صي��ة، والثاين ع��رّب بب�صاطة عن اأزم��ة املراهق 
ال��ذي ل يجد الأخ الذي يحتاج��ه في�صطر للجوء حللول بديلة 

تبدو منطقية بالن�صبة له.

�ص��واء كنتم م��ن حمبي ومتابع��ي �صاحبة 
احل���ض الفكاه��ي العايل ومقدم��ة الربامج 
احلواري��ة واملمثل��ة والكاتب��ة واملنتج��ة 
اإيل��ن ديجينريي�ض، اأو كنت��م اآباء واأمهات 
تبحثون ع��ن اأعمال ت�صل��ح للم�صاهدة من 
قب��ل اأطفالك��م، ل �صك يف اأنك��م �صت�صعدون 
مبعرف��ة اأن اإيل��ن تنوي تق��دمي م�رصوع 
ال�صغ��رية"  "اإيل��ن  بعن��وان  جدي��د 
وامل���رصوع   .)Little Ellen(
عبارة ع��ن �صل�صلة ر�صوم متحركة 
ثنائي��ة الأبع��اد، تتمحور حول 
"اإيل��ن" الطفل��ة  �صخ�صي��ة 
يف ال�صابعة من عمرها 
بك��ل م��ا حتمل��ه م��ن 
�رصع��ة بديه��ة وذك��اء 

تق��وم  وموهب��ة كوميدي��ة فطري��ة، طفل��ة 
بالكثري من املغامرات وت�صتك�صف الأماكن 
م��ن حولها يف وق��ت تكّون في��ه العديد من 
ال�صداق��ات وترتكب الأخطاء من وقت لآخر 
مثل اجلميع، واإن كانت تتميز بالقدرة على 
التعام��ل م��ع الأم��ور بب�صاط��ة واللتف��اف 
ح��ول نف�صها للع��ودة اإىل قواعده��ا �صاملة. 
العم��ل �صوف يت�صم��ن اأي�ص��ا جمموعة من 
الأغ��اين والألعاب، الأمر ال��ذي يب�رص بعمل 
كوميدي م��ن الط��راز الأول والأهم كونه ل 
ميك��ن التنبوؤ مب��ا �صيحدث داخل��ه. يذكر اأن 
ه��ذا امل���رصوع ي�ص��رك يف اإنتاج��ه كل من 
اأ�صتوديوه��ات "وارن��ر ب��راذرز اأنيمي�ص��ن" 
و�رصك��ة "اإيل��ن ديجيت��ال فينت���رصز"، يف 

تعاون لي�ض الأول بينهما.
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