
شاروخان متهم بالقتل 

إليسا تدافع عن اإلسالم والسبب 

نيللي : زينة قدمت دور عمرها 

�ش��اروخان  ورط��ة جدي��دة وق��ع فيه��ا جن��م بولي��وود 
Shahrukhan، بع��د �أن ت�ش��بب مبقت��ل �أحد معجبيه 
�أثن��اء جولة ترويجي��ة لفريق فيلم��ه "Raees". و�أكدت 
م�ش��ادر ر�ش��مية، �أّن �ش��اروخان يو�جه تهمة �لقتل �لتي 
ت�ش��تحق عقوبة �ل�ش��جن لع�رشة �أعو�م ، تتعلق بوفاة �أحد 
�لأ�ش��خا�ص بنوبة قلبية، بعد �أن �ختنق �أثناء �حت�شاد ما 
يزي��د ع��ن 15،000 �ش��خ�ص، جتمعو� لإلق��اء نظرة على 
خ��ان، خ��ال وج��وده على منت قط��ار من مومب��اي �إىل 
نيودله��ي. وق��ّدم نائب مدي��ر �رشطة )�ل�ش��كك �حلديدية ( 
تقري��ًر�، �أك��د فيه �أّن حال��ة �لتد�فع و�لفو�ش��ى يف حمطة 
�ل�ش��كة �حلديد "فادود�ر�" يف 23 يناير، �ش��ببها �لرئي�ص 
�إ�رش�ر فريق خان على �لرتويج للفيلم يف مكان مزدحم.

�أعربت �لفنانة �للبنانية �إلي�ش��ا ��ش��تنكارها لاعتد�ء �لذي 
تعر���ص ل��ه م�ش��لون يف �حد م�ش��اجد لن��دن. وعلقت عرب 
ح�ش��ابها عل��ى »توي��رت«: »هج��وم �آخ��ر، يوم دم��وي �آخر 
وجميع �ل�ش��حايا م�ش��لمون. وم��ا زلتم تتهمون �لإ�ش��ام 
بالإره��اب؟ ه��ذه ن��زو�ت با دي��ن«. و�أ�ش��افت: »�لهجوم 
بالقرب من م�شجد يف لندن عمل م�شني... �إنه عامل مري�ص 
فع��ًا«. ُيذكر �أن �لنجمة تعاونت �أخ��ر�ً وللمرة �لأوىل مع 
�لفن��ان �مل���رشي تامر ح�ش��ني و�أطلق��ا معًا دويت��و »ور� 
�ل�ش��بابيك«. وهو من كلم��ات حممد جمع��ة و�أحلان �أحمد 
حمى وتوزيع يحيى يو�شف. وهو �لأغنية �لرتويجية لفيلم 
»ت�ش��بح على خر« �ملقرر عر�ش��ه فى عي��د �لفطر �ملقبل. 
و�لفيل��م م��ن �إنتاج وليد من�ش��ور وتاألي��ف و�إخر�ج حممد 

�شامي. 

   �أ�ش��ادت �لنجمة �مل�رشية نيللي كرمي باأد�ء مو�طنتها 
�لفنان��ة زينة لدورها يف م�شل�ش��ل "لأعلى �ش��عر"، �لذي 
يعر�ص حاليًا على �إحدى �ملحطات �لف�ش��ائية.  وقالت 
نيللي ، �إن زينة قدمت دور عمرها يف م�شل�ش��لها �جلديد، 
ورغ��م �أن �لأخرة قدمت عدد�ً من �لأدو�ر �ملميزة خال 
�لأع��و�م �لأخ��رة، م��ن بينه��ا دوره��ا يف فيل��م "و�حد 
�ش��حيح" للمخرج��ة كامل��ة �أب��و ذك��ري، �إل �أن "لأعلى 
�شعر" �ش��كل نقلة فنية جديدة لها. ونفت �لنجمة �ل�شابة 
وج��ود خاف بينه��ا وبني زينة يف كو�لي�ص �لت�ش��وير، 
و��ش��فة ما تردد يف هذ� �ل�ش��اأن بال�ش��ائعات. وي�ش��ارك 
يف بطولة "لأعلى �ش��عر" نبيل �حللف��اوي و�أحمد فهمي 

و�أحمد جمدي و�شارة �شامة و�شلوي حممد علي.

ك�صرت النجمة العاملية كاتي بريي Katy Perry الرقم القيا�صي، واأ�صبحت اأول �صخ�ص لديه 100 مليون متابع على موقع التوا�صل االجتماعي 
"تويرت".
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�شع �لكامر� على �شورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

االن ، وملتابع����ة اخ����ر امل�صتج����دات الت����ي تظه����ر على ال�صاح����ة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية ، وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

عرب االجهزة الذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بن����ا، واأي�صًا الدخ����ول اإىل اأي �صفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�ص����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�ص����ة، كما ميكنك 
م�صارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�صره على ح�صابات����ك اخلا�صة على �صب����كات التوا�صل 

االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

     

حالة من �لغ�ش��ب تنتاب �لفنان��ة �مل�رشية روبي، بعد حذف 
�ملخرج �ش��امح عبد �لعزيز للعديد من م�شاهدها يف م�شل�شلها 

�جلديد "رم�شان كرمي"، �لذي ُيعر�ص حاليًا يف رم�شان.
 وقال م�ش��در من د�خل �مل�شل�ش��ل، �إن روب��ي فوجئت بحذف 
�ملخ��رج للعدي��د من �مل�ش��اهد �لتي قام��ت بت�ش��ويرها، مما 
�أخ��ل بال�ش��ياق �لدر�م��ي يف بع���ص �حللق��ات، م�ش��يفًا �أنها 
وجدت دورها جمتز�أ من �ش��ياقه رغم كونها �لبطلة �لرئي�شية 
للم�شل�ش��ل، و�شعرت ب�ش��دمة بالغة بعد عر�ص �إحدى �حللقات 
دون وجود �أي م�ش��هد لها. و�أو�ش��ح �مل�ش��در �أن روبي �نتهت 
م��ن ت�ش��وير م�ش��اهدها �لأخ��رة، �ل�ش��بت �ملا�ش��ي، ولكنها 
��دمت م��ن ت�رشيح��ات �ملخ��رج ع��ن تهربها من ت�ش��وير  �شُ
م�ش��اهدها �لأخرة و�إغاقها لهاتفه��ا �ملحمول، حيث حاول 
�أح��د �ملقربني منها �إقناعها ب�رشورة تقدمي �ش��كوى ر�ش��مية 
لنقابة �ملهن �لتمثيلية للتدخل لإنهاء �أزمة حذف م�شاهدها، 
ولكنه��ا وج��دت �أن هذ� �لإج��ر�ء لن يجدي ب�ش��بب �نتهاء عبد 
�لعزي��ز من �أعم��ال �ملونتاج و�ملك�ش��اج، وت�ش��ليمه للحلقات 
�لأخ��رة �إىل جهة �لعر�ص. يذكر �أن روبي �نف�ش��لت �أخر�ً عن 
�ملخرج �ش��امح عب��د �لعزيز بعد ف��رتة زو�ج ق�ش��رة، �أجنبت 

خالها طفلتها �لوحيدة "طيبة".

   بعد �أ�شابيع من �لدعاية، دفع �ل�شتماع �ملبا�رش على �لإنرتنت 
وحماول��ة لإنه��اء خ�ش��ومة م��ع �ملغنية تيل��ور �ش��ويفت، �ألبوم 
"ويتن�ص" ملغنية �لبوب �لأمريكية كيتي بري �إىل �شد�رة قائمة 
بيلبورد لأف�ش��ل 200 �ألب��وم غنائي يف �لولي��ات �ملتحدة يوم 
�أم���ص �لثنني وهو �لألب��وم �لثالث لبري �لذي يت�ش��در �لقائمة. 
وب��اع "ويتن���ص"، �ل��ذي مزج��ت في��ه بري ب��ني �ملو�ش��وعات 
�ل�شيا�ش��ية ومو�ش��يقى �لب��وب، 162 �ألف �ألب��وم و51 �ألف �أغنية 
وجرى �ل�ش��تماع �إليه على �لإنرتنت �أكرث من 19 مليون مرة يف 
�لأ�ش��بوع �لأول لطرحه ليبلغ �إجمايل �ملبيعات 180 �ألف وحدة 

وفقا لبيانات �رشكة نيل�شن �شاوند�شكان.
وحت�ش��ي قائمة بيلبورد 200 �لوح��د�ت من مبيعات �لألبومات 
ومبيعات �لأغاين )ع�رش �أغان ت�ش��اوي �ألبومًا و�حد�ً( و�ل�شتماع 
�ملبا�رش على �لإنرتنت )1500 ��شتماع يعادل �ألبومًا(. و��شتملت 
جولة بري �لرتويجية على �لعديد من �حلفات و�ملقابات وبث 
مبا�رش على مدى �أربعة �أيام من خال موقع يوتيوب قبل �إ�شد�ر 
�لألب��وم. وقالت ب��ري يف مقابلة �إنها م�ش��تعدة لدفن �خلافات 
�لقدمي��ة م��ع �ش��ويفت. ومل ترد �ش��ويفت بع��د لكنها ع��ادت لبث 
�أغنياتها �لقدمية عرب خدمات �ل�ش��تماع عرب �لإنرتنت يف �ليوم 
�لذي �ش��در فيه �ألب��وم "ويتن�ص" لبري يف خط��وة �عتربت على 

نطاق و��شع حماولة ل�رشقة �لأ�شو�ء من بري. 

روبي غاضبة بسبب طليقها

ألبوم "ويتنس" لكيتي بيري 
يتصدر قائمة بيلبورد


