
داود وأول بطوالته مع الرعب

ياسمين نجمة سينمائية في "الديزل"

فؤاد يثير استغراب جمهوره

جمهور "عز وزينة" ينحي أزمتهما إلكترونيًا

�أوىل  �أحم��د د�ود، خلو���ض  �لفن��ان �مل���ري،  ي�ستع��د 
بطوالت��ه �ل�سينمائي��ة، عرب فيلم جديد يت��م �لتح�سري له 
حالي��ًا، م��ن �إنتاج �سي��ف عريبي و�أحمد ب��دوي يف �أول 
تع��اون �إنتاجي م�س��رك بينهما. وعلم م�س��در �أن د�ود 
�أب��دى �إعجاب��ه بفكرة �لفيل��م، �لتي تدور �أغل��ب �أحد�ثها 
يف م��كان و�حد، و�لفيل��م ينتمي لنوعي��ة �أعمال �لرعب 
و�لت�سوي��ق، ولك��ن د�ود مل يوق��ع عل عق��ود �لفيلم حتي 
�الآن، وم��ن �ملقرر توقيعه لها نهاي��ة �الأ�سبوع �جلاري. 
يذك��ر �أن �آخ��ر �أعم��ال �أحم��د د�ود كان م�سل�س��ل "ه��ذ� 
�مل�س��اء"، �لذي ُعر���ض يف رم�سان �ملا�س��ي، و�ساركه 
�لبطول��ة �إياد ن�سار وحممد ف��ر�ج و�أروي جودة وحنان 

مطاوع وكوكبة من �لنجوم، من �إخر�ج تامر حم�سن.

ت�ستع��د �لفنانة �مل�رية يا�سمني �سربي، لبدء ت�سوير 
�أول م�ساهده��ا يف فيلم "�لدي��زل"، �لذي تعاقدت عليه 
�أخ��ري�ً خلفًا للفنانة �للبنانية هيفاء وهبي، بعد �سدور 
قر�ر بوقفها عن �لعمل بالتمثيل ملدة عام، على خلفية 
�أزمته��ا مع �ملنتج حمم��د �ل�سبكي.  وعلم م�سدر مقرب  
�أن يا�سم��ني �ستج�سد �سخ�سية جنمة �سينمائية �سهرية، 
يتعرف عليها بطل �لفيل��م حممد رم�سان، بحكم عمله 
ك�"كومبار���ض" يف �أحد �أفالمه��ا، حيث تتوطد �لعالقة 
بينهما وتتو�ىل �الأحد�ث. وي�سارك يف بطولة "�لديزل" 
فتحي عبد �لوه��اب وهنا �سيحة ويجري �ختيار باقي 
�الأبط��ال. �لفيلم من تاأليف �أمني جم��ال و�إخر�ج كرمي 

�ل�سبكي.

�حيا �لفنان �مل�ري حمم��د فوؤ�د حفاًل �سخمًا د�خل 
�إحدى �جلامعات �خلا�سة يف �ملن�سورة، و�سط ح�سور 
كبري من �لط��الب �ملحبني و�لعا�سق��ني للنجم �لكبري. 
وظهرف��وؤ�د يف �حلفل باإطالل��ة �سبابية جديدة، �إال �نه 
لف��ت �النظار للتجاعيد �لتي بد�أت تظهر بو�سوح على 
مالم��ح وجهه، �إ�سافة �ىل وزنه �لز�ئد �لذي مل يتمكن 

من �لتخل�ض منه.
و��ستم��ر �لنجم �مل�ري يف �لغناء الأكرث من �ساعتني، 
وق��دم فيهما ع��دد�ً كبري�ً م��ن �أ�سهر �أغنيات��ه، مثل يا 
�أ�سيل يا �أ�سلي، و�ب��ن بلد، و�حلب �حلقيقي، وطمني 
عليك، وكد�ب، وح��ري�ن، �سابر عليك يا طريي، و�سط 

تفاعل كبري من �جلمهور �حلا�رين.

د�س��ن عدد من جمهور �لنجمني، �أحمد ع��ز وزينة، ح�سابًا 
با�س��م "حمبو �أحمد ع��ز وزينة" عرب تطبي��ق "�ن�ستغر�م"، 
مرجع��ني �سبب �تخاذهم لتل��ك �خلطوة �إىل حبهم للثنائي 
مع��ًا يف فيلم "�ل�سبح"، �للذي��ن قاما ببطولته قبل �سنو�ت 
ع��دة.  و�س��دد موؤ�س�س��و �حل�س��اب عل��ى ع��دم تطرقهم الأي 
�أزم��ات �سخ�سية بني �لنجم��ني، و�إمنا هدفهم هو �لتحدث 
ع��ن �أعمالهم��ا �لفني��ة فق��ط، مطالب��ني �ملتع�سب��ني من 
جمهور "عز وزين��ة" باالن�سمام �إليهم وعدم مهاجمتهم.  
يذك��ر �أن حمكم��ة �الأ���رة ق�س��ت بثب��وت �أب��وة �أحمد عز 
لتو�أم زينة "زي��ن �لدين وعز �لدين"، بعد �متناع �لفنان 
."DNA" مل�ري عن �إجر�ء حتليل �لب�سمة �لور�ثية�

 نقلت تقارير �إعالمية خرب �نف�شال �ملمثل روبرت باتن�شون و�ملغنية تاهليا ديربيت، �لتي تعرف با�شم " �ف كيه �يه تويجز" وذلك بعد ثالثة �أ�شهر 
من تد�ول �أنباء حول خطوبتهما.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

 �أعلنت �لهيئة �لعامة للرفيه يف �ل�سعودية، �إلغاء حفل غنائي متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
خريي كانت �ستقيمه �لفنانة �مل�رية �سريين عبد �لوهاب يف 

�ململكة لدعم �الأطفال مر�سى �ل�رطان
و�أك��دت �لهيئة يف بي��ان لها ن�رته يف ح�سابه��ا على توير، 
، �أن �إلغ��اء �لفعالي��ة ج��اء لعدم تق��دم منظم��ة �لفعالية بطلب 
ترخي���ض له��ذ� �لن��وع م��ن �لفعالي��ات، ودع��ت �لهيئ��ة كافة 
�جله��ات و�ل���ركات �لر�غب��ة يف تنظيم مثل ه��ذه �لفعاليات 
للتو��سل معه��ا، و��ستخر�ج �لر�خي�ض �لالزمة، وفق �الأنظمة 

�ملعمول بها، وحلفظ حقوق �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة.
وقالت يف بيان "تود �لهيئة �لعامة للرفيه �لتنويه �إىل �أنه مت 
توجي��ه �جلهة �ملنظمة باإلغاء �حلف��ل �لغنائي للفنانة �سريين 
عب��د �لوه��اب �ملزمع �إقامت��ه نهاي��ة �أكتوبر )ت�ري��ن �الأول( 
�جل��اري �سم��ن حمل��ة جمعية �سن��د �خلريي��ة لدع��م �الأطفال 

مر�سى �ل�رطان".
يذك��ر �أن �لفنانة �مل�رية �سريين كان��ت �ستقدم فقرة غنائية 
خم�س�س��ة للن�ساء فقط، �سمن فعاليات حف��ل �لليايل �لعربية 
�خلام�ض، �ل��ذي تقيمه جمعية "�سند" �خلريي��ة، لدعم �الأطفال 
�ملر�س��ى بال�رط��ان، يف قاع��ة ني��ارة بالريا���ض ي��وم 31 
�أكتوب��ر �جلاري، وت��ر�وح �أ�سعار تذ�كرها ب��ني 3000 ريال 
�سع��ودي كحد �أدنى وت�س��ل �إىل 10.000 ريال كحد �أق�سىن 
وهو ما �أثار جداًل كبري�َ على و�سائل �لتو��سل �الجتماعي منذ 

�الإعالن عنه، ب�سبب �ملبالغة يف �أ�سعار �لتذ�كر.

   طردت �أكادميية هوليوود، �ليوم ، �ملنتج هاريف وين�ستني 
ب�سب��ب ف�سيح��ة �لتحر���ض �جلن�س��ي �ملت��ورط فيه��ا، بهدف 
�إر�سال ر�سال��ة للعامل باأن "ع�ر" �لتو�ط��وؤ مع �النتهاكات 
�جلن�سي��ة يف �ملج��ال ق��د وىل، وقالت �الأكادميي��ة يف بيان 
"�ل�سخ�ض �مل�سار �ليه م�سكلة خطرية للغاية ال مكان له يف 

جمتمعنا".
و�أ�ساف��ت "نفعل ه��ذ� لي�ض فق��ط لالنف�سال ع��ن �سخ�ض ال 
ي�ستح��ق �ح��ر�م زمالئه، ولك��ن الر�سال ر�سالة ب��اأن ع�ر 
�لتجاهل �ملتعمد و�لتو�ط��وؤ �مل�سني مع �لت�رفات �جلن�سية 

للمفر�سني يف �ملجال قد وىل".
و�أ�س��ارت �إىل �أن ق��ر�ر ط��رد وين�ستني �تخذ بتاأيي��د �أكرث من 
ثلث��ي �ع�ساء �الكادميية �لتي متنح جو�ئز �الو�سكار، وت�سم 
�أيقون��ات يف �ل�سينم��ا مث��ل ت��وم هانك�ض ووب��ي جولدبرغ 

�لف�سيح��ة  و�ندلع��ت  �سبيل��ربغ.  ل و�ستيف��ن  و �أ
�أكتوب��ر )ت�رين �أول( حني ن�رت �سحيفة 

نيويورك تاميز وجملة ذ� نيويوركر.
�سجل �لتحر�س��ات �جلن�سية �لتي ي�ستبه 

بان ه��اريف وين�س��ن �رتكبها خالل 
عق��ود، وهو �أحد �أ�سه��ر �ملنتجني يف 
هولي��وود. وو�سلت قائمة �لنجمات 

و�ملمثالت �لالتي حتر�ض 
بهن وين�ستني �إىل 

�الأيام  40 يف 
�ملا�سية.

إلغاء حفل شيرين في السعودية

هوليوود تطرد وينستين 
بعد فضيحة التحرش

الكويتية تهاجم 
األتراك 

البحيري تثير ضجة 
بصورها 

هاجم��ت �لفنان��ة �سم���ض �لكويتية �الأت��ر�ك بطريقتها 
�خلا�س��ة، بع��د �ن كان��ت �أو�سح��ت �ن "�حد�ه��ن" 
حظرتها ع��رب �سبكات �لتو��س��ل �الجتماعي قبل 
�ن "مت�س��ح �الأر�ض فيه��ا"!  وغ��ّردت �سم�ض عرب 
ح�سابه��ا �لر�سم��ي عل��ى "توي��ر": "يف وح��دة 
غلطت علي وبلكتني، �سينة وقوية عني، ��سربي 

�م�سح فيك �الر�ض عاالقل".
وقال��ت يف تغري��دة �أخ��رى: "ت��رى م�سهوري��ن 
بع��دم ��ستخ��د�م مزيل �لر�ئح��ة وياكلون ثوم 
وب�س��ل وحل��وم و�ج��د �� �متن��ى تفكرون يف 
�ملو�سوع عدل"، م�سيف��ة و�سم )ها�ستاغ(: 

"#نريد_�لزو�ج_من_�التر�ك".

�نت���رت �لعدي��د من �الأخب��ار من د�خ��ل �لو�س��ط �لفني حول 
�رتباط �لفنانة ر�ند� �لبحريي بال�ساعر �أحمد �ملالكي، خا�سة 
بع��د ن�ر �سور جتمعهم��ا على مو�قع �لتو��س��ل �الجتماعي، 
لكن ر�ند� تفر�ض حالة من �ل�رية على حياتها �خلا�سة، ومل 

تعلق على هذه �الأقاويل بعد.
و�أث��ارت �لبح��ريي �سج��ة وحال��ة من �جل��دل موؤخ��ر�ً ب�سبب 

�سورها مع �ساحب كلمات �أغنية "�أول كل حاجة" للنجم 
عمرو دياب، وفتحت �ملجال للت�ساوؤالت بني جمهورها 

ومتابعيها حول طبيعة �لعالقة بينهما.
يذك��ر �أن ر�ند� �سبق لها �ل��زو�ج مرة و�حدة و�جنبت 

�بنه��ا �لوحيد، لكنها �إنف�سلت عن زوجها بعد فرة 
ق�سرية وظلت مقاطعة لفكرة �لزو�ج ل�سنو�ت.

 ذكرت �لنجمة �الأمريكية، كيت وين�سلت، �أن تعمدها جتاهل 
ذك��ر ��سم �ملنتج هاريف وين�سن خ��الل حفل توزيع جو�ئز 
�الأو�س��كار يف 2009 ع��ن فيل��م "The reader" وع��دم 
توجيه �ل�سكر له خالل كلمتها بعد فوزها بجائزة �الأو�سكار، 
كان متعمد�ً ولي�ض �سهو�ً �أو عن خطاأً غري مق�سود، وذلك يف 
�س��وء �التهامات �الأخرية بالتحر���ض �جلن�سي �لتي تعر�ض 

لها �ملنتج �الأمريكي و�ين�ستني.
وذك��رت �لنجم��ة �الأمريكي��ة خالل حديثها نق��اًل عن موقع 
لو���ض �أجنلو�ض تاميز، �أنها تعمدت ذك��ر �أ�سماء 19 �سخ�سًا 
 The من �لقائم��ني على �لعمل يف فيل��م �لدر�ما �الأمريكي
reader، فيم��ا مل تخ���ض منتج �لفيل��م هاريف وين�ستني 
باأي كلمة تقدير، على �لرغم من تو�سية زمالئها لها للقيام 
بذل��ك �الأمر. وحول �أ�سباب جتاهلها �ملتعمد، نفت وين�سليت 
باأن يكون �ل�سبب متعلقًا بعدم �عر�فها باجلميل الأ�سحاب 
�لف�س��ل عليه��ا، و�إمن��ا العتقادها بعدم وج��ود ما يجربها 
عل��ى توجيه كلم��ات �ل�سكر ل�سخ�ض "غري الئ��ق �جتماعيًا، 
وال يت���رف �سم��ن ح��دود �الأدب و�لتهذي��ب عل��ى �لنحو 

�ملطلوب".
�ل�سب��ب ور�ء �متناعه��ا ع��ن �لعم��ل  �أن  و�أك��دت وين�سل��ت 
و�لتع��اون جمدد�ً قائلة "�إنه �أكرث م��ا يجعلني �سعيدة، و�أنا 
متاأكدة �أن ه��ذ� �ل�سعور لي�ض �سعوري فح�سب، بل هو �سعور 
�جلميع �أي�سًا وبخا�سة كل �سحاياه من �لن�ساء"، يف �إ�سارة 
منها �إىل �التهامات �لتي طالت وين�ستني بق�سايا �لتحر�ض 
�جلن�سي، و�العتد�ء�ت و�سواًل �إىل �الغت�ساب لعدد كبري من 
ممث��الت وجنمات هوليوود و�ملوظف��ات يف �ركة �الإنتاج 
�ل�سينمائي �خلا�سة به، موؤكدة �أنها تدعم ف�سح �الأ�سخا�ض 
�لذي��ن يت�رفون بطريق��ة م�سينة ومث��رية لال�سمئز�ز مثل 

و�ين�ستني. 
بالق�س��وة  وين�ست��ني  ه��اريف  �ملنت��ج  وين�سل��ت  وو�سف��ت 
و�لبلطج��ة، مو�سح��ة �أنه��ا كلم��ا كان��ت تلتق��ي ب��ه خالل 
�الأعم��ال �لفني��ة �لت��ي جمعتهم��ا، كان يقوم ب�س��م ذر�عي 
ويق��ول " ال تن�س��ي م��ن منح��ك بطول��ة �ول فيل��م لك"، يف 

Heavenly cre a"  �إ�س��ارة �إىل فيلم �لدر�م��ا �لنف�س��ي
tures" للمخ��رج بي��ر جاك�س��ون، وتابع��ت �الأم��ر ذ�ته 
تك��رر الحقًا يف فيل��م "The reader " حي��ث كان يقول 
يل " تذك��ري �أن��ا �سامنحك جائزة �الأو�س��كار عن �لفيلم، �أن 
�ساأجعل��ك حت�سلني عل��ى �لفوز، وهكذ� دو�لي��ك، كما لو �أين 
مدين��ة ل��ه بحياتي كلها". كما �أو�سح��ت وين�سلت �أنه حتى 
عل��ى �ل�سعيد �لعملي فاإن �لتعامل مع��ه كان �سعبًا للغاية 
و��سفة �إياه بغري "�ملهني"، وتقول "لقد �أوقف ت�سوير �أحد 
�مل�ساه��د �لرئي�سي��ة يف فيل��م "The Reader"، يف وقت 
حرج للغاية حيث مل يتبق �سوى �أربعة �أيام على �نتهاء مدة 

�لت�سوي��ر، متذرعًا بع��دم وجود نقود و�أر�سلن��ا �إىل منازلنا 
ب��دون �إكمال ت�سوير �أح��د �مل�ساهد �لرئي�سي��ة �خلا�سة بي 
وببط��ل �لعم��ل، كم��ا �أ�س��ارت �إىل و�قع��ة حتر�س��ه �للفظ��ي 
مب�ساع��دة �ملكت��ب �خلا�سة به��ا يف كل م��رة كان يحدثها 
عل��ى �لهاتف، وطالبت وين�سلت بتطبي��ق �لقانون وبتوقيع 
�أق�سى عقوبة ممكنة بحق وين�ستني "غري �أخالقي"، بح�سب 

ما و�سفته.
يذك��ر �أن وين�سل��ت كان��ت م��ن �أو�ئ��ل �لنجمات �لت��ي �أبدت 
تعاطفه��ا م��ع �ل�سي��د�ت �لالت��ي تعر�س��ن له��ذه �لتجرب��ة 

�ل�سادمة، وهذ� �لتعامل �ملهني.

الممثلة األميركية كيت وينسلت عن المنتج واينستين: مقزز وغير الئق اجتماعيًا شمس راندا

�الن ، وملتابع����ة �خر �مل�شتجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�شاحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�شو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ص بن����ا، و�أي�شًا �لدخول �إىل �أي �شفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�ش����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�شة، كما ميكنك م�شاركة �خلرب �أو �إعادة ن�شره على ح�شاباتك �خلا�شة 

على �شبكات �لتو��شل �الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .
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