
شائعات تالحق حالة شادية 

روجينا: الطوفان فاق توقعاتي

تايلور سويفت تحقق رقمًا قياسيًا 

عياش يتألق في مهرجان الموسيقى   

�صادي��ة، م��ا ب��ن وجوده��ا يف منزلها بحال��ة �صحية 
جيدة، ونقله��ا اإىل اإحدى م�صت�صفيات القاهرة يف حالة 

�صحية حرجة. 
وم��ن جانبه��ا قالت الفنان��ة �صهرية ، اإن��ه ال �صحة ملا 
اأث��ري ح��ول تدهور حال��ة �صادية ال�صحي��ة، موؤكدة اأنها 

دائمة التوا�صل معها، بح�صب قولها.
ويف �صي��اق خمتل��ف، اأك��د رئي���س املرك��ز الكاثوليكي 
لل�صينم��ا االأب بطر�س دانيال ، نب��اأ وجود �صادية داخل 
اأح��د امل�صت�صفيات مبنطقة املهند�ص��ن، م�صرياً اإيل اأنها 
نقل��ت اإليه��ا، م�ص��اء اخلمي�س، حي��ث قرر االأطب��اء منع 

الزيارة عنها، بح�صب قوله

قال��ت الفنانة روجينا، اإنها ا�صتمتع��ت للغاية بالعمل فى 
م�صل�ص��ل "الطوف��ان"، مع فريق عمل متمي��ز من الفنانن، 
��ا اإنت��اج ق��وى، وخم��رج مه��م مثل خ��ريى ب�صارة،  واأي�صً
مو�صح��ة اأن ردود الفع��ل القوي��ة والنج��اح الكب��ري الذى 
حقق��ه امل�صل�ص��ل توقعته من��ذ البداية، ب�صب��ب حما�س كل 
القائمن عليه ف��ى تقدمي عمل ناجح وخمتلف، ويتنا�صب 
م��ع كل فئ��ات االأ���رصة امل�رصي��ة. م�صل�ص��ل "الطوف��ان"، 
يعر���س حالي��ا عل��ى �صا�ص��ة DMC، ويق��وم ببطولت��ه 
جمموع��ة كبرية م��ن الفنانن منه��م وفاء عام��ر وماجد 
امل���رصى واأحم��د زاه��ر و�صالح عب��د اهلل وعب��ري �صربى 
وب���رصى واأينت عام��ر وفتحى عب��د الوه��اب واأحمد بدير 
واآخرون، ق�صة ب�صري الديك، �صيناريو وحوار حممد رجاء، 

ا�صتطاعت النجم��ة العاملية تايلور �صويفت اأن حتقق رقما 
قيا�صي��ا جدي��دا مل يتوقع��ه الكثري م��ن ع�ص��اق املو�صيقى 
Pre-"�والغن��اء، حيث و�صل عدد الطلب��ات امل�صبقة اأو ال
"Reputation" لت�صل  Orders" الألبومه��ا اجلدي��د 
ع��دد الطلب��ات اأك��ر م��ن 400 األ��ف طل��ب. واأك��د موق��ع 
"بيلب��ورد" اأن و�ص��ول ع��دد الطلب��ات امل�صبق��ة الألب��وم 
"Reputation" ل��� تايلور �صويف��ت هو االأعلى من اأي 
وق��ت م�صى، فت�صاعفت طلبات ال�رصاء على االألبوم االأيام 
االأخرية، وهو االألبوم املنتظر اإطالقه 10 نوفمرب اجلارى. 
وعن طلبات �رصاء االألبوم التي و�صلت اإىل اأكر من 400 
 "Amazon"و "iTunes" األف ن�صخة كانت من خالل

و"Walmart" وموقع تايلور �صويفت الر�صمى.

تاأل��ق املط��رب اللبناين رام��ي عيا�س، يف حفل��ه الغنائي 
ال��ذي اأقيم، م�صاء اأم�س ، على امل���رصح الكبري بدار االأوبرا 
امل�رصي��ة، �صم��ن فعالي��ات ال��دورة ال��� 26 ملهرج��ان 

املو�صيقى العربية.
وا�صته��ل عيا�س حفله باأغني��ة "اهلل عليكي يا م�رص"، من 
كلم��ات واأحلان �صليم ع�صاف والتي تفاعل معها اجلمهور 
ب�صكل كبري، ووجه املطرب اللبناين كلمة للح�صور  معربًا 

عن �صعادته بوقوفه على م�رصح دار االأوبرا.
وق��دم عيا�س عدداً من اأغنيات��ه، اأبرزها "يا �صالة الزين، 
حبيت��ك اأن��ا، خلين��ي مع��اك"، ثم غن��ى اأغني��ة "�صواح" 
للفن��ان الراحل عبد احلليم حافظ، كما �صاركته املطربة 

يوا�ضل فيلم الرعب والغمو�ض بطولة النجمة جي�ضيكا روث، جناحه يف �ضباك التذاكر العاملي ، حا�ضًدا اإيرادات بلغت 70 مليون دوالر بعد عر�ضه 
فى اأكرث من 2،515 دور عر�ض �ضينمائي حول العامل

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

   متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
افتت��ح وزي��ر الثقافة التون�صي حمم��د زين العابدين، ال��دورة ال� 28 
ملهرج��ان اأيام قرط��اج ال�صينمائية بالعا�صم��ة التون�صية "تون�س"، 
م�ص��اء اأم�س ال�صبت، بح�صور مدير املهرجان جنيب عياد، وامل�صوؤول 
ع��ن اختي��ار االأف��الم الوثائقية والطويل��ة والق�ص��رية امل�صاركة يف 
ال��دورة، اأمن بوخري�س، وكوكبة من النج��وم العرب، اأبرزهم عمرو 
واكد ودرة وفريال يو�صف وعائ�صة بن اأحمد ومنال حمروين والفنان 

ال�صوري غ�صان م�صعود.
ب��داأ حفل االفتت��اح بعر�س فيلم ت�صجيلي عن االأف��الم امل�صاركة يف 
جمي��ع م�صابق��ات املهرجان، وتقدمي جل��ان التحكي��م املختلفة، ثم 
كلمة لوزير الثقاف��ة التون�صي، حممد زين العابدين، قال فيها: اأ�صكر 
كل من �صعى الإجناح هذه الدورة، وكل من حاول اإخراجها واإظهارها 
ب�ص��كل جيد وم�رصف، ويجب اأن نقدم ال�صك��ر ملدير املهرجان جنيب 
عي��اد، على جمهوده وعمل��ه املتوا�صل من اأجل تق��دمي دورة مميزة 
وخمتلف��ة. و�صهد حف��ل االفتتاح حالة من التنظي��م املبهر، وحتديداً 
يف عملي��ة دخول وخ��روج كل من كان حري�صا عل��ى م�صاهدة حفل 
االفتت��اح، وهو االأمر ال��ذي يوؤكد بطبيعة احل��ال اأن املهرجان تغري 
كث��رياً يف دورت��ه احلالية حت��ت رئا�صة جنيب عياد، ث��م ُعر�س فيلم 
االفتت��اح "كتاب��ة على الثل��ج" للمخ��رج ر�صيد م�صه��راوي، وهو من 

بطولة غ�صان م�صعود وعمرو واكد.

جرت بع���س املفاو�صات والنقا�صات بن النجم تامر ح�صني 
والفنانة اللبنانية نان�صي عجرم، وذلك خالل كوالي�س ت�صوير 
برنام��ج ذا فوي���س كيدز يف مو�صم��ه الثاين، به��دف اإقناعها 
خلو���س جترب��ة التمثيل وم�صاركت��ة بطولة فيل��م ال�صينمائي 

القادم بعنوان "البدلة".
ي�صتع��د تامر ح�صني يف الوقت احلايل، لت�صوير فيلمه اجلديد، 
بح�صب م��ا �رصح املخرج حممد العدل، ع��رب ح�صابه اخلا�س 
عل��ى في�س بوك، حيث لف��ت اإىل اأن "البدلة" هو اال�صم املوؤقت 
للفيل��م القادم، والذي �صيكون من بطول��ة تامر ح�صني واأكرم 
ح�صن��ي اإىل جان��ب الفنانة دالل عب��د العزيز وحمم��د ثروت، 
و�صيناري��و وحوار اأمين بهجت قمر، وق�صة تامر ح�صني، ومن 

ج  نت��ا وليد من�صور، وذلك يف ثاين تعاون اإ
بينمهم��ا بعد فيل��م "ت�صبح على 

خري".
وم��ن املتوق��ع اأن تب��داأ جل�ص��ات 
الت�صوير خ��الل االأيام املقبلة، على 
اأن يت��م طرحه يف �صاالت ال�صينما 
ال�صن��ة  راأ���س  اإج��ازة  خ��الل 

القادمة.
ه��ذا  وُيع��ّد 
الّتع��اون ب��ن 
ح�صن��ي واملنت��ج وليد من�صور ه��و الّثاين 
على الّتوايل، بعد فيلم "ت�صبح على خري" 
ال��ذي مّت عر�ص��ه يف مو�ص��م عي��د الفط��ر 
الفائ��ت، وهو من بطولة ن��ور اللبنانية، 
اأن  دّرة وم��ي عم��ر. وق��د ا�صتط��اع 
اإي��رادات عالي��ة واحت��ّل  يحّق��ق 
املركز الّثاين بعد فيلم "هروب 
ا�صطراري" للفّنان احمد ال�صقا 

.

افتتاح "أيام قرطاج 
السينمائية"

تامر حسني يستعد "للبدلة" 

شعيل في السعودية دنيا بطمة على الهواء 
يف خط��وة جدي��دة تع��د تكلي��اًل مل�ص��واره الفني، �صيق��وم النجم 
الكويت��ي نبيل �صعي��ل باإحياء حفل غنائ��ي يف اململكة العربية 
ال�صعودي��ة يف اأول جترب��ة له يف تاريخه الفن��ي. وي�صتعد "بلبل 
اخللي��ج" الإحياء حف��ل جماهريي يف جدة خ��الل �صهر دي�صمرب 
املقب��ل، �صمن �صل�صلة من احلفالت التي �صيقوم عدد من النجوم 
الع��رب بامل�صاركة فيه��ا الأول مرة يف ال�صعودي��ة.  ومن املقرر 
اأن يت��م اإقامة حف��ل نبيل �صعيل يوم 28 دي�صم��رب املقبل، حيث 
�صي�صاركه اإحيائه النجم ال�صعودي رابح �صقر. اجلدير بالذكر اأن 
�صل�صلة احلفالت الغنائية التي �صيتم اإقامتها يف اململكة العربية 
ال�صعودي��ة، �صيت��م اإقامته��ا يف ثالث م��دن �صعودي��ة على مدار 
�صه��ري نوفمرب اجل��اري ودي�صمرب املقب��ل، مب�صاركة كوكبة من 
جن��وم اخلليج من بينهم حممد عب��ده وعبداهلل الروي�صد وعبادي 

اجلوهر وطالل �صالمة وخالد عبد الرحمن.

حلت النجمة املغربية دنيا بطمة موؤخراً �صيفة على برنامج تفزيوين 
حي��ث واأجه�صت يف البكاء فجاأة ب�صبب �ص��وؤال عن ابنة زوجها حممد 
الرتك.  وكان املقدم قد �صاأل دنيا بطمة عن حال الرتك، ف�رصعت دنيا 
يف الغناء حلال قبل اأن ت�صمت فجاأة وتخفي وجهها وتدخل يف نوبة 
م��ن البكاء، حيث حاول الرا�صد اأن يعتذر لها ويهدئ من حزنها حتى 

تتخل�س من بكائها. 
دني��ا ب��داأت ب��اأداء اغنية "اآه ي��ا قمر" الت��ي قدمتها كاأغني��ة ثنائية 
م��ع حال ع��ام 2015، ثم بداأت يف الب��كاء، وبع��د اأن متالكت نف�صها 
قال��ت اإن االإن�صان اإذا قام برتبية قط يف منزله ملدة 5 �صهور �صيتاأثر 
لغياب��ه، فما بالك اذا كان من تعودت علي��ه هو ان�صان عا�س معك 4 

�صنوات. 
اجلدي��ر بالذك��ر اأن حال ال��رتك تعي�س حاليًا م��ع والدتها التي ربحت 

دعوى ق�صائية ل�صم طفلتها اإىل ح�صانتها.

التحر�س بن اأو�صاط امل�صاهري
كث��رياً ما يطال امل�صاهري يف ع��امل الفن اتهامات تتعلق 
بالتحر���س اجلن�صي، لكن ها�صتاق "م��ي تو" اأعاد اإحياء 
اتهام��ات ع�رصات الن�ص��اء بالتعر�س للتحر���س من قبل 
املنت��ج ه��اريف واين�صت��ن اأحد اأك��ر الرج��ال نفوذاً يف 
هولي��وود. ومع��ه ك��ّرت امل�صبح��ة واأوقع��ت �صخ�صي��ات 

�صهرية تّعدت العاملن يف املجال الفني.
1 - املنتج هاريف واين�صتن 

يف الثلث االأول من �صهر اأكتوبر، ن�رصت �صحيفة نيويورك 
تاميز حتقيقًا تدين فيه املنتج هاريف واين�صتن وتتهمه 
بالتحر�س وباغت�صاب عدد كبري من الفنانات وم�صاومة 
املبتدئ��ات عل��ى تقدمي امل�صاع��دات لهن مقاب��ل طلبات 
الف�صيح��ة يف ف�صل��ه م��ن �رصكت��ه  جن�صي��ة، لتت�صب��ب 
اخلا�صة بقرار جمل���س اإدارتها، باالإ�صافة اإىل طرده من 
االأكادميي��ة االأمريكي��ة لفن��ون ال�صينم��ا وعلومها، التي 

متنح جوائز االأو�صكار.
2 - املمثل االأمريكي ال�صهري كيفن �صبي�صي

تعر�ص��ت �صمعة املمثل االأمريك��ي ال�صهري كيفن �صبي�صي 
)58 عام��ًا( ل�رصب��ة قوية بعد اأن اتهم��ه املمثل انطوين 
راب )46 عام��ًا( بالتحر���س به جن�صي��ًا، عندما كان يف 
�ص��ن الرابعة ع���رصة. وتقدم املمثل البال��غ من العمر 58 

�صنة باعتذار يف ر�صالة عرب تويرت.
وي�صع��ى كيف��ن �صبي�ص��ي احلا�صل عل��ى جائ��زة اأو�صكار 
لتلقي ع��الج مل ُيف�صح عنه، بعد ادع��اءات ب�صوء �صلوكه 
جن�صي��ًا، اأدت اإىل توق��ف م�صل�صل "هاو���س اأوف كاردز" 
عل��ى �صبكة "نتفليك�س" ولردود فع��ل عنيفة على مواقع 

التوا�صل االجتماعي.
3 - املمث��ل االأمريك��ي دا�ص��نت هوفم��ان يعت��ذر بع��د 

اتهامه بالتحر�س اجلن�صي
اعت��ذر املمث��ل االأمريكي دا�صنت هوفم��ان بعدما اتهمته 
كاتب��ة بالتحر���س به��ا عندم��ا كان��ت مراهق��ة، ح�صبما 
اأف��ادت جمل��ة هولي��وود ريبورت��ر االأربع��اء املا�ص��ي. 

واأوردت الكاتب��ة اآن��ا جراه��ام هان��رت ذل��ك االدعاء يف 
عم��ود �صحف��ي، قائل��ة اإن هوفم��ان حتر�س به��ا عندما 
كان��ت 17 عام��ًا وقال��ت اإن��ه تلم�صها واأ�صمعه��ا كلمات 

جن�صية.
ومن جانبه رد هوفان قائ��اًل: "اإنني اأّكن اأق�صى احرتام 

للم��راأة وينتابني �صع��ور فظيع عن اأي �ص��يء رمبا اأكون 
قد فعلت��ه وو�صعها يف موقف غري مريح". واأ�صاف "اأنا 

اآ�صف، وهذا ال يعك�س �صخ�صيتي".
4 - اته��ام املخرج االأمريكي جيم�س توباك بالتحر�س 

اجلن�صي
اتهمت ع�رصات الن�صاء الكاتب واملخرج االأمريكي جيم�س 
توب��اك، ال��ذي ر�ص��ح جلائ��زة اأو�ص��كار اأف�ص��ل �صيناريو 
لع��ام 1991 عن فيل��م "بوج�صي"، مبختل��ف ممار�صات 
التحر�س اجلن�صي على مدى ال�صنوات الع�رصين املا�صية، 
وفقًا لتقرير ن�رصت��ه �صحيفة لو�س اأجنل�س تاميز، وتردد 
اأن اأك��ر م��ن 200 ام��راأة ات�صلن بال�صحيف��ة عن طريق 
الهات��ف اأو الربي��د االإلكرتوين لتوجي��ه اتهامات مماثلة 

بعد ن�رص املقال ال�صهر املا�صي.
5 - خب��رية جتمي��ل تتهم املمثل ب��ن اأفليك بالتحر�س 

بها 
اتهم��ت خب��رية جتمي��ل املمث��ل االأمريك��ي ب��ن اأفلي��ك 
بالتحر���س بها اأثناء تواجدهما بحفل غولدن غلوب عام 
اأن خبرية التجميل  2014. وذكرت �صحيفة ديلي ميل 
اأن��ا م��اري تيندلر، موؤلف��ة كتاب "ذا ديل��ي في�س اإن بن 
ات" كتب��ت تغريدة االأربع��اء 11 اأكتوبر )ت�رصين االأول( 
املا�ص��ي، طالبت فيه��ا املمثل بن اأفلي��ك بتقدمي اعتذار 

لها وروت ما حدث لها خالل احلفل بالتف�صيل.
6 - ا�صتقال��ة مدي��ر باأم��ازون عل��ى خلفي��ة ادع��اءات 
التلفزي��ون  ق�ص��م  مدي��ر  ا�صتق��ال  اجلن�ص��ي  بالتحر���س 
وال�صينم��ا يف �رصك��ة "اأمازون �صتودي��وز"، روي براي�س 
الثالث��اء 17 اأكتوب��ر )ت�رصي��ن االأول( املا�ص��ي بعدم��ا 
واج��ه ادع��اءات بالتحر���س اجلن�ص��ي �صبيه��ة بتلك التي 
واجهها املنتج هاريف واين�صتن، بح�صب ما اأكد متحدث 
با�ص��م ال�رصكة. وقال��ت املنتجة اإي�صا هاكي��ت اإن براي�س 
حتر���س بها مراراً وعن ق�صد بينما كانا يف �صيارة اأجرة 
يف طريقهما اإىل حف��ل ب�رصكة اأمازون يف يوليو )متوز( 
2015. واأ�صاف��ت  اأنه��ا وافقت عل��ى التحدث عن تلك 
الواقع��ة بعدما قراأت االأنباء التي ترددت عن ن�صاء حول 

تعر�صهن للتحر�س على يد واين�صتن.

"أكتوبر" يكشف النقاب عن فضائح التحرش"بالجملة" ألول
مرة

بكاء

االن ، وملتابعة اخر امل�ض����تجدات التي تظهر على ال�ض����احة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ض بنا، واأي�ض����ًا الدخول اإىل اأي �ض����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ض����ًا كتابة اآرائك اخلا�ض����ة، كما ميكنك م�ضاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ضره على ح�ضاباتك اخلا�ضة 

على �ضبكات التوا�ضل االإجتماعي كالفي�ضبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
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