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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

مي عز الدين شعبية في
«البرنسيسة بيسة»

شاروخان يطرح اإلعالن
الدعائي لـ""zero

تبرئة سلفستر ستالون من
تهمة التحرش الجنسي

إليسا تكشف سبب سقوطها
على مسرح بدبي
شذى

تعاق��دت الفنان��ة م��ي ع��ز الدي��ن ،ر�سمي��اً ،علn
بطول��ة م�سل�سل جديد بعن��وان "الربن�سي�سة بي�سة"،
من ت�أليف م�صطفى عمر وف��اروق ها�شم ،و�إخراج
�أكرم فريد ،ومن املقرر عر�ضه يف رم�ضان املقبل.
وجت�سد مي دور فت��اة �شعبية يف م�سل�سلها اجلديد،
حي��ث تعقد جل�س��ات عمل مع امل�ؤلف�ين واملخرج،
لال�ستق��رار على تفا�صي��ل جتربته��م التليفزيونية
اجلدي��دة ،ا�ستع��داداً لب��دء ت�صويرها ،مطل��ع العام
املقبل.يذك��ر �أن "الربن�سي�سة بي�سة" ي�شهد التعاون
التليفزي��وين لأول مرة بني مي و�أك��رم فريد ،حيث
قدم��ا مع ًا � 3أفالم �سينمائي��ة هم "فرح" و"�أيظن"
واجلزء الأول من فيلم "عمر و�سلمى".
�ش��ارك النج��م البولي��ودي �شاروخ��ان متابعي��ه عرب
ح�ساب��ه عل��ى �إن�ستغ��رام ،وبالتزامن مع ي��وم ميالده
الفيدي��و الرتويجي لفيلمه القادم "زيرو" معلن ًا موعد
طرحه يف ال�سينما.
يج�س��د �شاروخ��ان يف ه��ذا الفيل��م دور ق��زم يدع��ى
ب��اوا �سين��غ ،ال��ذي يقع يف ح��ب ممثلة �شه�يرة تقوم
بدورها النجمة كاترينا كيف ،وهي �شخ�صية خمتلفة
وجدي��دة عن �أفالم��ه ال�سابقة التي قدمه��ا بح�سب ما
�رصح �سابقاً.
ُيذك��ر �أن فيل��م " "Zeroه��و م��ن �ضمن �أك�ثر �أفالم
�شاروخان من حيث تكلفة الإنتاج.

حسون تعقد قرانها في المغرب

ك�ش��ف خبري جتمي��ل �شهري عن معلوم��ات جديدة ت�ؤك��د الأنباء
املنت��شرة حول زواج الفنانة العراقية� ،ش��ذى ح�سون ،حيث �أكد
اخلبري �أنه هو من �سي�ضع "املكياج" للفنانة ليلة زفافها.
وو�صل��ت ح�سون �إىل املغ��رب لعقد قرانها هن��اك ،كون والدتها
مغربي��ة وحتم��ل جن�سي��ة الدول��ة نف�سه��ا ،بينم��ا �سيق��ام حفل
الزفاف الر�سمي يف مدينة دبي ،مع قدوم ال�صيف املقبل.
ويف �سي��اق مت�صل ،اختريت دبي لكي تكون مقر الزفاف القادم
لأن عري���س ح�س��ون عرب��ي اجلن�سي��ة ،يعم��ل ويقي��م يف دول��ة
الإم��ارات .ومن املتوقع �أن يح�رض حفل��ي القران والزفاف عدد
كبري من الفنانني والإعالمني العرب.
و�أطلق��ت النجم��ة العراقي��ة �أغني��ة جدي��دة يف الآون��ة الأخرية،
�أ�سمته��ا�" :أح�سك �أم��ي" ،كانت �أول �إ�شارة الفت��ة القرتاب موعد
زواج الفنانة.

"وفاة

احتفلت جنمة الهند الأوىل �آي�شواريا راي  Aishwarya Rai Bachchanبعامها الـ ،45يف الأول من �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب ،وهي النجمة الأكرث م�شاركة ل�صورها
على مواقع التوا�صل االجتماعي يف ان�ستقرام وتويرت ،مع عائلتها التي ت�ضم زوجها النجم �أبهي�شيك بات�شان  Abhishek Bachchanوابنتها .Aaradhya

عادل إمام" شائعة
كاذبة

انت��شرت �شائعة مدوية وكاذبة  ،روج��ت خلرب وفاة "الزعيم" عادل
�إم��ام ،حيث انت�رشت بداية عرب في�سب��وك وانتقلت خالل وقت ق�صري
�إىل باقي املواقع الرديفة.
و�أ�ش��ارت ال�شائع��ة الكاذب��ة �إىل �أن "الزعيم" فارق احلي��اة �إثر �أزمة
قلبي��ة مفاجئ��ة ،م��ا دفع الكثريي��ن م��ن ع�شاق��ه �إىل ت�صديق اخلرب
ون�رشه عرب �صفحاتهم ال�شخ�صية �أي�ضا.
ونتيج��ة لالنت�ش��ار امل��دوي لل�شائع��ة ،خرج ع��ادل �إم��ام �شخ�صيا
وكذبه��ا ،معربا عن �أن��ه ب�صحة جيدة ،و�أنه اعت��اد على ظهور هكذا
�شائعات بني الفينة والأخرى.
ويف تعليق��ه عل��ى اخلرب ال��كاذب� ،أ�ش��ار نقيب املمثل�ين يف م�رص،
�أ��شرف زكي ،يف بيان ر�سم��ي� ،إىل �أنها �إ�شاعة "مغر�ضة ومتكررة"،
يف ح�ين �أ�شار ع�شاق الفنان الكبري �إىل �أن اخلرب الكاذب تكرر قرابة
 5مرات خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.

ألبوم شيرين الجديد ممنوع "بأمر الرقابة"
يف ق��رار يه��م الكثريي��ن م��ن ع�شاقه��ا �أعلنت
هيئ��ة الرقاب��ة عل��ى امل�صنف��ات الفني��ة
يف م��صر� ،أنه��ا �أوقف��ت ط��رح �ألب��وم
الفنان��ة امل�رصي��ة �شريي��ن عب��د
الوه��اب اجلدي��د يف الأ�س��واق.
و�أك��دت الهيئ��ة يف بي��ان� ،أن ق��رار
من��ع طرح �ألب��وم "ن�س��اي" للفنانة
�شريي��ن ،ج��اء عق��ب "خمالف��ات
ج�سيم��ة" ارتكبته��ا ال�رشكة املنتجة
للعمل "جن��وم ريك��وردز" ،بالإ�ضافة
�إىل ��شركات توزي��ع الألب��وم .و�أ�ض��اف
البي��ان �أن "ال��شركات املنتج��ة مل حت�ص��ل
عل��ى املوافق��ات والرتاخي�ص الالزمة م��ن الإدارة
املركزي��ة للرقاب��ة على امل�صنف��ات الفنية بالعر���ض العام �سواء
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يعرض االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ads@journaliraq.com

sales@alabshar.com

م��ازال العدي��د م��ن املواق��ع الإلكرتوني��ة وو�سائ��ل التوا�صل
االجتماع��ي ،حري�ص��ة عل��ى تن��اول �أخب��ار الفنان��ة مرييام
فار�س بع��د مرورها ب�أزمة �صحية ،بحي��ث ت�ضاربت الأخبار
حول حقيقة مر�ضه��ا  .البع�ض و�صف حالتها ال�صحية ب�أنها
م�صاب��ة مبر���ض خبي��ث ،والبع���ض الآخ��ر �ش��كّك يف حالتها
ال�صحي��ة عل��ى �أنه��ا جم��رد �شائعة  .كل ه��ذه الأقاوي��ل التي
تناولته��ا املواقع ،التزم��ت مرييام حياله��ا ال�صمت ،ومل تر ّد
ومل تو�ض��ح حقيقة مر�ضها ،مكتفية حينها بعبارات مقت�ضبة
ع�بر ح�سابه��ا عل��ى "ان�ستق��رام" ،ب���أن لي���س كل م��ا ي�صاب
مر�ض��ا خبيثً��ا ،وكتبت مريي��ام فار�س
ب��ه املري���ض ي�صنّف ً
ع�بر ح�سابها على موق��ع "ان�ستقرام"" :ت��رددت كتري قبل ما
�إحك��ي ،لأن وال م��رة ح ّبيت تكون تفا�صي��ل حياتي اخلا�صة،
بتزعل م�ستباح��ة للعلن� ..أنا ما معي �رسطان.
بالتحدي��د اللي ّ
كف��ى متاجرة ب�صحة النا�س" .لي�أت��ي ر ّدها حاملاً الكثري من
الغمو���ض ،ولتق��ع و�سائ��ل الإع�لام مرة �أخ��رى يف حرية من
معلوماته��ا ح��ول حقيق��ة مر�ضه��ا ،لكونه��م ال يع��ودون �إىل
مكتبه��ا الإعالم��ي للت�أكد م��ن الأخبار عن �صح��ة مر�ضها �أو
عدم��ه قبل ن�رشها  .ه��ذه ال�سيا�سة الت��ي تعتمدها مرييام يف
تعاطيه��ا مع و�سائل الإعالم ،نتيجة قناعة خا�صة بها ب�أنها
تكتفي بن�رش �أخبارها التي تريد ن�رشها فقط .
ولكن م�ؤخ ًرا عادت �أخبار مرييام مرة �أخرى �إىل الواجهة ،من
خالل خرب ن�رشه �أح��د املواقع ،ب�أنها حامل مبولودها الثاين،
.لكن ويف ات�صال
وم��رة �أخرى مرييام مل ت�ؤكد �أو ِ
تن��ف اخلرب ّ
مع مكتبها الإعالمي ،نفى لـ"�سيدتي نت" خرب حملها ،وا�صفًا
�إياه �أنه عا ٍر من ال�صحة  .ومن خالل هذا النفي تكون مرييام
ق��د و�ضع��ت املواق��ع االلكرتونية م��رة �أخ��رى يف خانة ن�رش
الأخب��ار املغلوط��ة عنها ،ملج��رد الت�سويق وك�س��ب املتابعني
لها.

أبرز المشاهير من مواليد نوفمبر أشهرهم صباح وفيروز
بغداد  -الجورنال

يحتف��ل يف نوفم�بر م��ن كل عام عد ٌد م��ن امل�شاه�ير ،من جنوم
الدرام��ا والغن��اء العرب ،بي��وم ميالدهم ،حي��ث يقيمون حفالت
جميل��ة يف �أج��واء ال�شت��اء الرائع��ة بن�سماته العليل��ة ،وي�شاركهم
غال ًب��ا ع��د ٌد كبري م��ن حمبيه��م ،الذي��ن ي�ستذك��رون معه��م �أبرز
املحط��ات الفنية اخلالدة خ�لال م�سريتهم الطويل��ة ،وما حققوه
فيها من �إجنازات .وتت�ضمن القائمة كث ًريا من النجوم اخلليجيني
والعرب الذين تركوا ب�صمة فنية ال تُن�سى ،منهم :عا�صي احلالين،
وحممد حماقي ،وهند ر�ستم ،و�أحمد حلمي ،ووائل ج�سار.
بينم��ا ي�ستذكر الأهل والأحب��اب بحزن و�أ�سى ذكرى رحيل جنوم
�آخرين ،من �أبرزهم املطربة اللبنانية �صباح.
ويف م��ا يل��ي ن�ستعر���ض لكم نب��ذ ًة عن �أب��رز النجوم م��ن مواليد
نوفمرب ،و�أولئك الذين رحلوا خالل هذا ال�شهر:
فــ�يروز تع�� ّد املطرب��ة اللبناني��ة ف�يروز م��ن �أ�شهر موالي��د �شهر

نوفم�بر� ،إذ تتميز �أعماله��ا الغنائية ب�أنها جتمع ،يف مزيج رائع،
ب�ين احلب واحل��زن ،والأمل والف��رح ،كم��ا تغنَّت بالوط��ن والليل
أي�ضا جت��ارب �سينمائية يف حقبة
وال�صب��اح واملطر ،وخا�ض��ت � ً
ال�ستيني��ات امليالدي��ة ،منه��ا" :بياع اخل��وامت" ،و"�سف��ر برلك"،
و"بن��ت احلار���س" ،غنَّ��ت فيها ب�صوته��ا ال�شجي ع��د ًدا من �أروع
�أغنياته��ا .ونظ ًرا ملا تتميز به �أعمالها من فكر مو�سيقي حقيقي،
فق��د �أ�صبحت خال��دة يف وجدان متذوقي الف��ن يف �أرجاء الوطن
العربي كافة ،وبعد �ستة عقود من الإبداع ،باتت فريوز من �أعظم
وينبوعا من الفن الأ�صيل ،كيف ال وهي التي
الأ�ص��وات العربية،
ً
تُط��رب م�سامعنا كل �صباح ب�أجمل الأغني��ات .و�ستحتفي فريوز
يف  21نوفمرب بعيد ميالدها الـ .83
�صــباح:
�أثرت �صباح الفن العربي ب�أجمل الأعمال طوال �ستة عقود ،حتى
�أ�صبح��ت حدي��ث ال�صحافة ،وفر�ض��ت ا�سمها بقوة عل��ى ال�ساحة
الفني��ة العربي��ة ،وعلى الرغم م��ن العقبات الت��ي واجهتها خالل

بالن�س��خ �أو الطباع��ة �أو الدعاي��ة والإع�لان والبي��ع
والتداول" .وتقدمت �رشكة "جنوم" للإنتاج الفني
ب�شكوى �ضد الفنانة �شريين ،ب�سبب ف�سخها عقد
التعاون مع ال�رشكة بطريقة و�صفتها الأخرية
ب�أنه��ا "غري قانوني��ة" .يف املقاب��ل تقدمت
الفنانة �شريين ب�شكوى �ضد ال�رشكة املنتجة
�أم��ام هيئة الرقابة عل��ى امل�صنفات الفنية،
ويف ح��ال �إ�رصارها عليه��ا �ستكون مطالبة
بدف��ع  4مالي�ين جني��ه م��صري تعوي�ض��ا
لل�رشك��ة ح�س��ب تقارير .وذكرت م�ص��ادر فنية
م�رصي��ة �أن �شريي��ن تع��اين حالي��ا م��ن �إ�صاب��ة
يف الأحب��ال ال�صوتي��ة ،مم��ا منعها م��ن �إحياء بع�ض
احلف�لات اخلارجية ،ال �سيما يف �أوروب��ا .و�أكدت �شريين �أن
�إلغاء هذه احلفالت جاء لأ�سباب "قهرية" ،دون �أي تو�ضيح.

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن

تعر�ضت الكاتبة واملمثلة الأمريكية لينا دونهام �إىل حملة
انتق��ادات �شع��واء من رواد مواقع التوا�ص��ل االجتماعي ،على
خلفي��ة تر�شيحها من قب��ل املخرج العاملي �ستيف��ن �سبيلرغ،
وج��ى ج��ى ابرام��ز ،لكتاب��ة �سيناري��و فيل��م عن ق�ص��ة كفاح
الالجئ��ة ال�سوري��ة دع��اء الزام��ل خ�لال رحلته��ا املميتة من
�سوري��ا �إىل �أوروب��ا .احتج العديد م��ن املتابعني ورواد مواقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي ،عل��ى اختي��ار املمثل��ة لين��ا دونهام،
مطالب�ين باختيار كت��اب �سوريني �أو من الع��رب باعتبارهم
الأج��در والأن�سب فهم م�شاعر الالجئني ال�سوريني ،مت�ساءلني
م��ا �إذا كان��ت دونه��ام ت�شع��ر بالتعاطف مع الالجئ�ين �أو قد
�شاركت من قبل يف حمالت جهود �إغاثة الالجئني.
وج��اء ذل��ك ف��ور �إع�لان دونه��ام ع�بر ح�سابها عل��ى تويرت،
كتاب��ة ق�صة الفيلم املقتب�س من كتاب بعنوان "�أمل �أقوى من
البح��ر" ،للمتحدثة با�سم املفو�ضية العلي��ا ل�ش�ؤون الالجئني،
ميل�سا فيلمينغ ،بعد اتهامات �سابقة تعر�ضت لها دونهام عام
 ،2016ب�سب��ب �إنتاجها وت�أليفها لفيلم غالبية املمثلني فيه
م��ن �أ�صحاب الب��شرة البي�ضاء ،يف الوقت ال��ذي كانت تنادي
في��ه بزي��ادة معدالت ظه��ور الأقليات يف الأعم��ال الفنية يف
هوليوود .يف املقابل حاولت �صاحبة الكتاب ،ميل�سا فليمينغ
طم�أنة املتابع�ين الختيار دونهام ،م�ؤك��دة حر�صها على �أن
يكون النقل مطابق ًا للواقع ،وح�صولها على ما ي�ضمن احلفاظ
على هوية الق�ص��ة احلقيقة التي حاولت �إي�صالها للجميع من
خالل كتابها.

ميريام فارس تنفي شائعة
حملها بمولودها الثاني

�ساهم نق�ص الأدلة وعدم كفايتها يف �إنقاذ املمثل
ال�شه�ير �سيلف�سرت �ستالون م��ن الإفالت من عقوبة
احلب���س يف تهم��ة االغت�ص��اب املوجهة ل��ه العام
املا�ضي ،وذلك بع��د �أن قررت ال�سلطات الأمريكية
عدم توجيه اتهامات ر�سمية باالغت�صاب.
خل�ص مكتب املدعي العام ملقاطعة لو�س �أجنلي�س
�إىل �أن االتهام��ات �سقطت بالتقادم ،وذلك بالنظر
�إىل التاريخ املقدم للمزاعم.
وت�أت��ي تل��ك االتهام��ات وفق�� ًا لوثائ��ق قدمته��ا
ال�ضحي��ة ع��ام  2017للمحكمة ،حي��ث زعمت �أن
االعت��داءات وقع��ت يف عام��ي  1987و،1990
كما قدمت �شهوداً جدداً للق�ضية.
ك�شف��ت النجم��ة اللبناني��ة �إلي�س��ا ،ع��ن �أن �سب��ب
�سقوطه��ا عل��ى امل��سرح� ،أثن��اء �إح��دى حفالته��ا
الغنائي��ة بدب��ي ،جاء نتيج��ة ارتف��اع �ضغط الدم
لإجرائه��ا عملي��ة بع��د �إ�صابتها مبر���ض �رسطان
الث��دي .وقال��ت �إلي�س��ا" ،رف�ض��ت �أذه��ب �إىل
امل�ست�شف��ى ،لك��ي ال يع��رف �أح��د �إجرائ��ي عملي��ة
�رسطان الثدي".
و�أ�ضافت املطرب��ة اللبنانية "ال �أحب �أن ا�ستعطف
النا�س ،م��ن قالوا �إين �أعلن��ت �إ�صابتي بال�رسطان
حت��ى �ألفت االنتباه� ،أن��ا �إلي�سا وال احتاج �إىل هذه
الق�ص��ة ،و�أنا متوا�ضع��ة وال �أتعامل كم�شهورة مع
عائلتي �أو �أ�صحابي ،ولكن بعرف حايل وقيمتي".

فيلم عن الجئة سورية يفجر
موجة انتقادات في هوليوود

م�سريته��ا � ،اّإل � ّأن �أعماله��ا املتنوع��ة ،يف الغن��اء وال�سينما ،جعل
منه��ا جنم ًة تتلألأ يف �سماء الفن .ولع�� ّل من �أبرز مامي ِّيز حياتها
زيجاته��ا املتع��ددة " 10زيج��ات" ،كما تع�� ّد �صباح م��ن �أوائل
املطرب��ات الالتي �أدخلن الأغني��ة اللبنانية �إىل م�رص ،حيث غنَّت
العدي��د من الأعم��ال باللهجة اللبنانية يف الأف�لام التي �شاركت
به��ا ،ويبلغ عدده��ا  83فيلم�� ًا ،وخالل م�سريته��ا ق ّدمت 3000
�أغنية ،ما يجعلها بحق مدر�سة فنية عريقة .ويف  26نوفمرب عام
عاما.
 ،2014رحلت �صباح عن عمر يناهز الـ ً 87
مريفت �أمــني:
�أما درام ًّيا و�سينمائ ًّيا ،فيربز ا�سم مريفت �أمني ،التي تع ّد من �أهم
النجوم يف هذا املجال.
أفالما
�
م��ت
د
وق
،1968
ع��ام
أوىل
ل
ا
جتربته��ا
خا�ض��ت مريف��ت
ّ
ً
ع��دة ،منه��ا" :الق�ضي��ة" ،و" 3ن�س��اء" ،و"نفو���س حائ��رة" ،ويف
ال�سبعيني��ات �شارك��ت يف �أكرث م��ن  40فيل ًم��ا ،لتُ�س َّل��ط الأ�ضواء
عليها ،وت�صبح من �أ�شهر جنمات تلك احلقبة.
رابح �صقــر:
خليج ًّي��ا ،ي�برز ا�سم الفن��ان اجلماه�يري رابح �صقــ��ر ،الذي يع ّد
م��ن �أبرز فن��اين جيل الثمانيني��ات يف الأغني��ة ال�سعودية .مت َّكن
إب��داع م��ن �إي�ص��ال �صوت��ه ال�شج��ي وطرب��ه الأ�صيل �إىل
راب��ح ب� ٍ
حمبي��ه خليج ًّيا وعرب ًّيا ،لي�صبح م��ن �أبرز جنوم الأغنية العربية.
ف��ن على الغناء ،ب��ل َّ
أي�ضا
حلن � ً
ومل يقت��صر م��ا يقدمه �صقر من ٍّ
كث ًريا من الأغنيات لأه��م جنوم الفن يف اخلليج والوطن العربي،
و�أ�رشف على عدد من الألبومات الفنية والأعمال الغنائية.
ألبوم��ا غنائ ًّيا،
وق�� َّدم راب��ح خالل م�سريت��ه الفنية �أكرث م��ن ً � 30
م��ن �أبرزها "ي��ا ن�سيم الليل" ،و"راب��ح  ،"2017و�ص َّور عد ًدا من
�أغنيات��ه بطريق��ة الفيدي��و كليب ،كم��ا �شارك حت��ى الآن يف 60
حفلة غنائية .ويحتفي رابح يف  6نوفمرب بيوم ميالده الـ .58
نا�رص الق�صبي:
وق��ع النجم الكوميدي نا�رص الق�صبي يف حب التمثيل يف مرحلة
مبكّ��رة م��ن حيات��ه ،ف�أ�صب��ح واجه��ة م�رشق��ة للف��ن ال�سعودي،
كوميد ًّيا وتراجيد ًّيا.

ً

تطبيق «الجورنال» متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة

006947827824135

يمكنك تنزيله من أسواق

006947827824131

التطبيقات كافة وتثبيته
على انظمة االندرويد
وااليفون لالجهزة الذكية

االن  ,وملتابع ��ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل ��ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية  ,وخلدمة
االخبار العاجلة حمل تطبيق ( اجلورنال ) (  )ALJOURNALعرب االجهزة الذكية :
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف �أي من �أ�سواق التطبيقات ميكن �إيجاد التطبيق
اخلا� ��ص بن ��ا ،و� ً
برنامج معني
أي�ضا الدخول �إىل �أي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خ ٍرب �أو
ٍ
و�أي�ض � ً�ا كتاب ��ة �آرائك اخلا�صة ،كما ميكنك م�شاركة اخلرب �أو �إعادة ن�شره على ح�ساباتك اخلا�صة
على �شبكات التوا�صل الإجتماعي كالفي�سبوك  Facebookبكتابة كلمة اجلورنال .

