
مي عز الدين شعبية في 
»البرنسيسة بيسة«

تبرئة سلفستر ستالون من 
تهمة التحرش الجنسي   

إليسا تكشف سبب سقوطها 
على مسرح بدبي

شاروخان يطرح اإلعالن 
"zero"الدعائي لـ

 nتعاق��دت الفنان��ة م��ي ع��ز الدي��ن، ر�سمي��ًا، عل
بطول��ة م�سل�سل جديد بعن��وان "الربن�سي�سة بي�سة"، 
من تاأليف م�سطفى عمر وف��اروق ها�سم، واإخراج 
اأكرم فريد، ومن املقرر عر�سه يف رم�سان املقبل. 
وجت�سد مي دور فت��اة �سعبية يف م�سل�سلها اجلديد، 
حي��ث تعقد جل�س��ات عمل مع املوؤلف��ن واملخرج، 
لال�ستق��رار على تفا�سي��ل جتربته��م التليفزيونية 
اجلدي��دة، ا�ستع��داداً لب��دء ت�سويرها، مطل��ع العام 
املقبل.يذك��ر اأن "الربن�سي�سة بي�سة" ي�سهد التعاون 
التليفزي��وين لأول مرة بن مي واأك��رم فريد، حيث 
قدم��ا معًا 3 اأفالم �سينمائي��ة هم "فرح" و"اأيظن" 

واجلزء الأول من فيلم "عمر و�سلمى".

�ساهم نق�ص الأدلة وعدم كفايتها يف اإنقاذ املمثل 
ال�سه��ر �سيلف�سرت �ستالون م��ن الإفالت من عقوبة 
احلب���ص يف تهم��ة الغت�س��اب املوجهة ل��ه العام 
املا�سي، وذلك بع��د اأن قررت ال�سلطات الأمريكية 

عدم توجيه اتهامات ر�سمية بالغت�ساب.
خل�ص مكتب املدعي العام ملقاطعة لو�ص اأجنلي�ص 
اإىل اأن التهام��ات �سقطت بالتقادم، وذلك بالنظر 

اإىل التاريخ املقدم للمزاعم.
وتاأت��ي تل��ك التهام��ات وفق��ًا لوثائ��ق قدمته��ا 
ال�سحي��ة ع��ام 2017 للمحكمة، حي��ث زعمت اأن 
1987 و1990،   العت��داءات وقع��ت يف عام��ي 

كما قدمت �سهوداً جدداً للق�سية.

 ك�سف��ت النجم��ة اللبناني��ة اإلي�س��ا، ع��ن اأن �سب��ب 
�سقوطه��ا عل��ى امل���رح، اأثن��اء اإح��دى حفالته��ا 
الغنائي��ة بدب��ي، جاء نتيج��ة ارتف��اع �سغط الدم 
لإجرائه��ا عملي��ة بع��د اإ�سابتها مبر���ص �رطان 
اإىل  اأذه��ب  "رف�س��ت  اإلي�س��ا،  وقال��ت  الث��دي. 
امل�ست�سف��ى، لك��ي ل يع��رف اأح��د اإجرائ��ي عملي��ة 

�رطان الثدي".
واأ�سافت املطرب��ة اللبنانية "ل اأحب اأن ا�ستعطف 
النا�ص، م��ن قالوا اإين اأعلن��ت اإ�سابتي بال�رطان 
حت��ى األفت النتباه، اأن��ا اإلي�سا ول احتاج اإىل هذه 
الق�س��ة، واأنا متوا�سع��ة ول اأتعامل كم�سهورة مع 
 احتفلت جنمة الهند الأوىل اآي�سواريا راي Aishwarya Rai Bachchan بعامها ال�45، يف الأول من �سهر ت�رين الثاين/ نوفمرب، وهي النجمة الأكرث م�ساركة ل�سورها عائلتي اأو اأ�سحابي، ولكن بعرف حايل وقيمتي".

.Aaradhya وابنتها Abhishek Bachchan على مواقع التوا�سل الجتماعي يف ان�ستقرام وتويرت، مع عائلتها التي ت�سم زوجها النجم اأبهي�سيك بات�سان

�س��ارك النج��م البولي��ودي �ساروخ��ان متابعي��ه عرب 
ح�ساب��ه عل��ى اإن�ستغ��رام، وبالتزامن مع ي��وم ميالده 
الفيدي��و الرتويجي لفيلمه القادم "زيرو" معلنًا موعد 

طرحه يف ال�سينما.
يج�س��د �ساروخ��ان يف ه��ذا الفيل��م دور ق��زم يدع��ى 
ب��اوا �سين��غ، ال��ذي يقع يف ح��ب ممثلة �سه��رة تقوم 
بدورها النجمة كاترينا كيف، وهي �سخ�سية خمتلفة 
وجدي��دة عن اأفالم��ه ال�سابقة التي قدمه��ا بح�سب ما 

�رح �سابقًا.
ُيذك��ر اأن فيل��م "Zero" ه��و م��ن �سمن اأك��رث اأفالم 

�ساروخان من حيث تكلفة الإنتاج.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

 عادل إمام" شائعة 
كاذبة

فيلم عن الجئة سورية يفجر 
موجة انتقادات في هوليوود

ميريام فارس تنفي شائعة 
حملها بمولودها الثاني

 ألبوم شيرين الجديد ممنوع "بأمر الرقابة"

حسون تعقد قرانها في المغرب

انت���رت �سائعة مدوية وكاذبة ، روج��ت خلرب وفاة "الزعيم" عادل 
اإم��ام، حيث انت�رت بداية عرب في�سب��وك وانتقلت خالل وقت ق�سر 

اإىل باقي املواقع الرديفة.
واأ�س��ارت ال�سائع��ة الكاذب��ة اإىل اأن "الزعيم" فارق احلي��اة اإثر اأزمة 
قلبي��ة مفاجئ��ة، م��ا دفع الكثري��ن م��ن ع�ساق��ه اإىل ت�سديق اخلرب 

ون�ره عرب �سفحاتهم ال�سخ�سية اأي�سا.
ونتيج��ة لالنت�س��ار امل��دوي لل�سائع��ة، خرج ع��ادل اإم��ام �سخ�سيا 
وكذبه��ا، معربا عن اأن��ه ب�سحة جيدة، واأنه اعت��اد على ظهور هكذا 

�سائعات بن الفينة والأخرى.
ويف تعليق��ه عل��ى اخلرب ال��كاذب، اأ�س��ار نقيب املمثل��ن يف م�ر، 
اأ���رف زكي، يف بيان ر�سم��ي، اإىل اأنها اإ�ساعة "مغر�سة ومتكررة"، 
يف ح��ن اأ�سار ع�ساق الفنان الكبر اإىل اأن اخلرب الكاذب تكرر قرابة 

5 مرات خالل ال�سنوات القليلة املا�سية.

ك�س��ف خبر جتمي��ل �سهر عن معلوم��ات جديدة توؤك��د الأنباء 
املنت���رة حول زواج الفنانة العراقية، �س��ذى ح�سون، حيث اأكد 

اخلبر اأنه هو من �سي�سع "املكياج" للفنانة ليلة زفافها.
وو�سل��ت ح�سون اإىل 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�سيف املقبل.
ويف �سي��اق مت�سل، اخترت دبي لكي تكون مقر الزفاف القادم 
لأن عري���ص ح�س��ون عرب��ي اجلن�سي��ة، يعم��ل ويقي��م يف دول��ة 
الإم��ارات. ومن املتوقع اأن يح�ر حفل��ي القران والزفاف عدد 

كبر من الفنانن والإعالمن العرب.
واأطلق��ت النجم��ة العراقي��ة اأغني��ة جدي��دة يف الآون��ة الأخرة، 
اأ�سمته��ا: "اأح�سك اأم��ي"، كانت اأول اإ�سارة لفت��ة لقرتاب موعد 

زواج الفنانة.

    تعر�ست الكاتبة واملمثلة الأمريكية لينا دونهام اإىل حملة 
انتق��ادات �سع��واء من رواد مواقع التوا�س��ل الجتماعي، على 
خلفي��ة تر�سيحها من قب��ل املخرج العاملي �ستيف��ن �سبيلرغ، 
وج��ى ج��ى ابرام��ز، لكتاب��ة �سيناري��و فيل��م عن ق�س��ة كفاح 
الالجئ��ة ال�سوري��ة دع��اء الزام��ل خ��الل رحلته��ا املميتة من 
�سوري��ا اإىل اأوروب��ا. احتج العديد م��ن املتابعن ورواد مواقع 
التوا�س��ل الجتماع��ي، عل��ى اختي��ار املمثل��ة لين��ا دونهام، 
مطالب��ن باختيار كت��اب �سورين اأو من الع��رب باعتبارهم 
الأج��در والأن�سب  فهم م�ساعر الالجئن ال�سورين، مت�ساءلن 
م��ا اإذا كان��ت دونه��ام ت�سع��ر بالتعاطف مع الالجئ��ن اأو قد 

�ساركت من قبل يف حمالت جهود اإغاثة الالجئن.
وج��اء ذل��ك ف��ور اإع��الن دونه��ام ع��رب ح�سابها عل��ى تويرت، 
كتاب��ة ق�سة الفيلم املقتب�ص من كتاب بعنوان "اأمل اأقوى من 
البح��ر"، للمتحدثة با�سم املفو�سية العلي��ا ل�سوؤون الالجئن، 
ميل�سا فيلمينغ، بعد اتهامات �سابقة تعر�ست لها دونهام عام 
2016، ب�سب��ب اإنتاجها وتاأليفها لفيلم غالبية املمثلن فيه 
م��ن اأ�سحاب الب���رة البي�ساء، يف الوقت ال��ذي كانت تنادي 
في��ه بزي��ادة معدلت ظه��ور الأقليات يف الأعم��ال الفنية يف 
هوليوود. يف املقابل حاولت �ساحبة الكتاب، ميل�سا فليمينغ 
طماأنة املتابع��ن لختيار دونهام، موؤك��دة حر�سها على اأن 
يكون النقل مطابقًا للواقع، وح�سولها على ما ي�سمن احلفاظ 
على هوية الق�س��ة احلقيقة التي حاولت اإي�سالها للجميع من 

خالل كتابها.

م��ازال العدي��د م��ن املواق��ع الإلكرتوني��ة وو�سائ��ل التوا�سل 
الجتماع��ي، حري�س��ة عل��ى تن��اول اأخب��ار الفنان��ة مريام 
فار�ص بع��د مرورها باأزمة �سحية، بحي��ث ت�ساربت الأخبار 
حول حقيقة مر�سه��ا . البع�ص و�سف حالتها ال�سحية باأنها 
م�ساب��ة مبر���ص خبي��ث، والبع���ص الآخ��ر �س��ّكك يف حالتها 
ال�سحي��ة عل��ى اأنه��ا جم��رد �سائعة . كل ه��ذه الأقاوي��ل التي 
تناولته��ا املواقع، التزم��ت مريام حياله��ا ال�سمت، ومل ترّد 
ومل تو�س��ح حقيقة مر�سها، مكتفية حينها بعبارات مقت�سبة 
ع��رب ح�سابه��ا عل��ى "ان�ستق��رام"، ب��اأن لي���ص كل م��ا ي�ساب 
��ا خبيًث��ا، وكتبت مري��ام فار�ص  ب��ه املري���ص ي�سّنف مر�سً
ع��رب ح�سابها على موق��ع "ان�ستقرام": "ت��رددت كتر قبل ما 
اإحك��ي، لأن ول م��رة حّبيت تكون تفا�سي��ل حياتي اخلا�سة، 
بالتحدي��د اللي بتزّعل م�ستباح��ة للعلن.. اأنا ما معي �رطان. 
كف��ى متاجرة ب�سحة النا�ص". لياأت��ي رّدها حاماًل الكثر من 
الغمو���ص، ولتق��ع و�سائ��ل الإع��الم مرة اأخ��رى يف حرة من 
معلوماته��ا ح��ول حقيق��ة مر�سه��ا، لكونه��م ل يع��ودون اإىل 
مكتبه��ا الإعالم��ي للتاأكد م��ن الأخبار عن �سح��ة مر�سها اأو 
عدم��ه قبل ن�رها . ه��ذه ال�سيا�سة الت��ي تعتمدها مريام يف 
تعاطيه��ا مع و�سائل الإعالم، نتيجة قناعة خا�سة بها باأنها 

تكتفي بن�ر اأخبارها التي تريد ن�رها فقط .
ولكن موؤخًرا عادت اأخبار مريام مرة اأخرى اإىل الواجهة، من 
خالل خرب ن�ره اأح��د املواقع، باأنها حامل مبولودها الثاين، 
وم��رة اأخرى مريام مل توؤكد اأو تن��ِف اخلرب .لكّن ويف ات�سال 
مع مكتبها الإعالمي، نفى ل�"�سيدتي نت" خرب حملها، وا�سًفا 
اإياه اأنه عاٍر من ال�سحة . ومن خالل هذا النفي تكون مريام 
ق��د و�سع��ت املواق��ع اللكرتونية م��رة اأخ��رى يف خانة ن�ر 
الأخب��ار املغلوط��ة عنها، ملج��رد الت�سويق وك�س��ب املتابعن 

لها.

يحتف��ل يف نوفم��رب م��ن كل عام عدٌد م��ن امل�ساه��ر، من جنوم 
الدرام��ا والغن��اء العرب، بي��وم ميالدهم، حي��ث يقيمون حفالت 
جميل��ة يف اأج��واء ال�ست��اء الرائع��ة بن�سماته العليل��ة، وي�ساركهم 
غالًب��ا ع��دٌد كبر م��ن حمبيه��م، الذي��ن ي�ستذك��رون معه��م اأبرز 
املحط��ات الفنية اخلالدة خ��الل م�سرتهم الطويل��ة، وما حققوه 
فيها من اإجنازات. وتت�سمن القائمة كثًرا من النجوم اخلليجين 
والعرب الذين تركوا ب�سمة فنية ل ُتن�سى، منهم: عا�سي احلالين، 

وحممد حماقي، وهند ر�ستم، واأحمد حلمي، ووائل ج�سار.
بينم��ا ي�ستذكر الأهل والأحب��اب بحزن واأ�سى ذكرى رحيل جنوم 

اآخرين، من اأبرزهم املطربة اللبنانية �سباح.
ويف م��ا يل��ي ن�ستعر���ص لكم نب��ذًة عن اأب��رز النجوم م��ن مواليد 

نوفمرب، واأولئك الذين رحلوا خالل هذا ال�سهر:
ف����روز تع��ّد املطرب��ة اللبناني��ة ف��روز م��ن اأ�سهر موالي��د �سهر 

نوفم��رب، اإذ تتميز اأعماله��ا الغنائية باأنها جتمع، يف مزيج رائع، 
ب��ن احلب واحل��زن، والأمل والف��رح، كم��ا تغنَّت بالوط��ن والليل 
ا جت��ارب �سينمائية يف حقبة  وال�سب��اح واملطر، وخا�س��ت اأي�سً
ال�ستيني��ات امليالدي��ة، منه��ا: "بياع اخل��وامت"، و"�سف��ر برلك"، 
��ت فيها ب�سوته��ا ال�سجي ع��دًدا من اأروع  و"بن��ت احلار���ص"، غنَّ
اأغنياته��ا. ونظًرا ملا تتميز به اأعمالها من فكر مو�سيقي حقيقي، 
فق��د اأ�سبحت خال��دة يف وجدان متذوقي الف��ن يف اأرجاء الوطن 
العربي كافة، وبعد �ستة عقود من الإبداع، باتت فروز من اأعظم 
الأ�س��وات العربية، وينبوًعا من الفن الأ�سيل، كيف ل وهي التي 
ُتط��رب م�سامعنا كل �سباح باأجمل الأغني��ات. و�ستحتفي فروز 

يف 21 نوفمرب بعيد ميالدها ال� 83.
�س��باح:

اأثرت �سباح الفن العربي باأجمل الأعمال طوال �ستة عقود، حتى 
اأ�سبح��ت حدي��ث ال�سحافة، وفر�س��ت ا�سمها بقوة عل��ى ال�ساحة 
الفني��ة العربي��ة، وعلى الرغم م��ن العقبات الت��ي واجهتها خالل 

م�سرته��ا، اإّل اأّن اأعماله��ا املتنوع��ة، يف الغن��اء وال�سينما، جعل 
منه��ا جنمًة تتالألأ يف �سماء الفن. ولع��ّل من اأبرز مامييِّز حياتها 
زيجاته��ا املتع��ددة "10 زيج��ات"، كما تع��ّد �سباح م��ن اأوائل 
املطرب��ات الالتي اأدخلن الأغني��ة اللبنانية اإىل م�ر، حيث غنَّت 
العدي��د من الأعم��ال باللهجة اللبنانية يف الأف��الم التي �ساركت 
به��ا، ويبلغ عدده��ا 83 فيلم��ًا، وخالل م�سرته��ا قّدمت 3000 
اأغنية، ما يجعلها بحق مدر�سة فنية عريقة. ويف 26 نوفمرب عام 

87 عاًما. ال�  2014، رحلت �سباح عن عمر يناهز 
مرفت اأم��ن:

ا، فيربز ا�سم مرفت اأمن، التي تعّد من اأهم  ا و�سينمائيًّ اأما دراميًّ
النجوم يف هذا املجال.

خا�س��ت مرف��ت جتربته��ا الأوىل ع��ام 1968، وقّدم��ت اأفالًما 
ع��دة، منه��ا: "الق�سي��ة"، و"3 ن�س��اء"، و"نفو���ص حائ��رة"، ويف 
ال�سبعيني��ات �سارك��ت يف اأكرث م��ن 40 فيلًم��ا، لُت�سلَّ��ط الأ�سواء 

عليها، وت�سبح من اأ�سهر جنمات تلك احلقبة.
رابح �سق��ر:

��ا، ي��ربز ا�سم الفن��ان اجلماه��ري رابح �سق����ر، الذي يعّد  خليجيًّ
ن  م��ن اأبرز فن��اين جيل الثمانيني��ات يف الأغني��ة ال�سعودية. متكَّ
راب��ح باإب��داٍع م��ن اإي�س��ال �سوت��ه ال�سج��ي وطرب��ه الأ�سيل اإىل 
ا، لي�سبح م��ن اأبرز جنوم الأغنية العربية.  ا وعربيًّ حمبي��ه خليجيًّ
ا  ن اأي�سً ومل يقت���ر م��ا يقدمه �سقر من ف��نٍّ على الغناء، ب��ل حلَّ
كثًرا من الأغنيات لأه��م جنوم الفن يف اخلليج والوطن العربي، 

واأ�رف على عدد من الألبومات الفنية والأعمال الغنائية.
ا،  وق��دَّم راب��ح خالل م�سرت��ه الفنية اأكرث م��ن 30 األبوًم��ا غنائيًّ
ر عدًدا من  م��ن اأبرزها "ي��ا ن�سيم الليل"، و"راب��ح 2017"، و�سوَّ
اأغنيات��ه بطريق��ة الفيدي��و كليب، كم��ا �سارك حت��ى الآن يف 60 

حفلة غنائية. ويحتفي رابح يف 6 نوفمرب بيوم ميالده ال� 58.
نا�ر الق�سبي:

وق��ع النجم الكوميدي نا�ر الق�سبي يف حب التمثيل يف مرحلة 
مبّك��رة م��ن حيات��ه، فاأ�سب��ح واجه��ة م�رق��ة للف��ن ال�سعودي، 

ا. ا وتراجيديًّ كوميديًّ

يف ق��رار يه��م الكثري��ن م��ن ع�ساقه��ا اأعلنت 
هيئ��ة الرقاب��ة عل��ى امل�سنف��ات الفني��ة 

يف م���ر، اأنه��ا اأوقف��ت ط��رح األب��وم 
عب��د  �سري��ن  امل�ري��ة  الفنان��ة 
الأ�س��واق.  يف  اجلدي��د  الوه��اب 
واأك��دت الهيئ��ة يف بي��ان، اأن ق��رار 
من��ع طرح األب��وم "ن�س��اي" للفنانة 
"خمالف��ات  عق��ب  ج��اء  �سري��ن، 

ج�سيم��ة" ارتكبته��ا ال�ركة املنتجة 
للعمل "جن��وم ريك��وردز"، بالإ�سافة 

اإىل ���ركات توزي��ع الألب��وم. واأ�س��اف 
البي��ان اأن "ال���ركات املنتج��ة مل حت�س��ل 

عل��ى املوافق��ات والرتاخي�ص الالزمة م��ن الإدارة 
املركزي��ة للرقاب��ة على امل�سنف��ات الفنية بالعر���ص العام �سواء 

والبي��ع  والإع��الن  الدعاي��ة  اأو  الطباع��ة  اأو  بالن�س��خ 
والتداول". وتقدمت �ركة "جنوم" لالإنتاج الفني 
ب�سكوى �سد الفنانة �سرين، ب�سبب ف�سخها عقد 
التعاون مع ال�ركة بطريقة و�سفتها الأخرة 
باأنه��ا "غر قانوني��ة". يف املقاب��ل تقدمت 
الفنانة �سرين ب�سكوى �سد ال�ركة املنتجة 
اأم��ام هيئة الرقابة عل��ى امل�سنفات الفنية، 
ويف ح��ال اإ�رارها عليه��ا �ستكون مطالبة 
4 مالي��ن جني��ه م���ري تعوي�س��ا  بدف��ع 
لل�رك��ة ح�س��ب تقارير. وذكرت م�س��ادر فنية 
م�ري��ة اأن �سري��ن تع��اين حالي��ا م��ن اإ�ساب��ة 
يف الأحب��ال ال�سوتي��ة، مم��ا منعها م��ن اإحياء بع�ص 
احلف��الت اخلارجية، ل �سيما يف اأوروب��ا. واأكدت �سرين اأن 

اإلغاء هذه احلفالت جاء لأ�سباب "قهرية"، دون اأي تو�سيح.
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