
"ذا روك" يسخر من 
االنتخابات األميركية

"ديزني" تسحب محتواها من 
"نيتفلكس" وتعلن الحرب!

رسام عراقي يبهر نادين 
نجيم بلوحة من الذهب!

المغنية المستسلمة 
تثير جدال بهذا التعليق

تفاع��ل دواي��ن جون�س��ون امللق��ب ب��� "ذا روك" بطريق��ة 
كوميدي��ة وخمتلف��ة مع انتخاب��ات التجدي��د الن�سفي يف 
اأمري��كا، مطالبًا اجلمي��ع باالإدالء باأ�س��واتهم، ون�رش عرب 
ح�سابه على اإن�ستغرام �سورة معدلة بالفوتو�سوب جتمعه 

مع الكوميدي كيفني هارت، يف ج�سم طفل.
واأرفق جون�س��ون ال�س��ورة التي حظيت بتفاعل وا�سع من 
املتابعني، بتعليق جاء فيه: "اجعلوا اأ�س��واتكم م�س��موعة 
بالتوجه اإىل �س��ناديق االقرتاع وامل�ساركة يف الت�سويت 

يوم 6 نوفمرب".
وظه��ر جون�سون يف ال�س��ورة بج�سمه ال�سخ��م وع�سالته 
املفتول��ة حام��اًل ب��ني ذراعيه كيف��ن هارت متابع��ًا: "ال 

تفعلوا ذلك من اأجلي بل من اأجل �سغارنا".

اأعلن��ت جمموع��ة "دي��زين" االإعالمي��ة االأمريكية عن 
ا�س��م اخلدم��ة اجلدي��دة للب��ث ع��رب االإنرتن��ت، خ��الل 
عر�ض مبا���رش عرب االإنرتنت لنتائج الربع االأخري من 
العام امل��ايل املا�سي. وك�سف "ب��وب اإيجر" الرئي�ض 
التنفيذي لل�رشكة عن ا�سم "ديزين بل�ض" حيث قال اإن 
املن�سة اجلدي��دة �ستطلق يف الواليات املتحدة اأواخر 
2019. وم��ن املتوق��ع اأن تناف���ض اخلدم��ة اجلديدة 
�رشك��ة البث العمالق��ة "نتفليك���ض" والت��ي �ست�سحب 
"دي��زين" حمتواه��ا منه��ا يف الع��ام املقب��ل. وقال 
اإن املن�سة اجلدي��دة �ستبث  "اإيج��ر" اأثن��اء االإع��الن 
حمتوي��ات قدمية واأ�سلية م��ن اإنتاج "ديزين" مبا يف 

ذلك �سل�سلة اأفالم "حرب النجوم" و"مارفيل".

ن�رشت املمثل��ة اللبنانية نادي��ن ن�سيب جنيم 
ان�ستج��رام،  عل��ى  عل��ى �سفحته��ا اخلا�س��ة 
�س��ورة ترتدي فيها قطع��ة ثمينة من الذهب، 
وعلق��ت عليه��ا بالق��ول: "رائع��ة ج��دا �سك��را 
جزيال". وّجهت جني��م ال�سكر يف هذا املن�سور 
للر�س��ام العراق��ي ح�س��ني مين��اج ال��ذي قام 
بر�سمه��ا وه��ي ترت��دي عل��ى راأ�سه��ا قطع��ة 
م��ن الذه��ب، اىل درج��ة وكاأنه��ا تب��دو لقطة 
حقيقية لها. م��ن جهته، و�سف ميناج نادين 
جنيم، يف ال�س��ورة التي ن�رشها على �سفحته 
اخلا�سة على ان�ستجرام، ب� "امللكة". وانهالت 
التعليقات من قبل النا�سطني الذين عرّبوا عن 

اإعجابهم بجمال جنيم الفائق.

ت�سبب��ت احلرائ��ق الت��ي ت�رشب مقاطعة فينت��ورا بوالية كاليفورنيا االأمريكية واأج��ربت ال�سلطات على اإخالء منطقتي ماليب��و وكاالبا�سا�ض املجاورتني، حيث يقطن العديد من جن��وم هوليوود، يف اإجالء 
م�ساهري مثل ليدي غاغا وكيم كارد�سيان وجيريمو ديل تورو.

اأث��ارت املغني��ة االإيرلندي��ة �سينيد اأوكون��ور، موؤخراً 
التوا�س��ل  مواق��ع  رواد  ب��ني  اجل��دل  م��ن  حال��ة 
االجتماع��ي، ب�سبب ت�رشيحها ال��ذي اعتربه البع�ض 
عن�رشي��ًا، بع��د اإع��الن اعتناقه��ا لالإ�س��الم وتغي��ري 

ا�سمها اإىل �سهداء دافيد.
و�رشح��ت املغنية اأوكونور ع��رب ح�سابها على تويرت 
قائل��ة: "اأن��ا اآ�سف��ة حق��ًا، م��ا �ساأقوله يعت��رب كالمًا 
عن�رشيًا جداً فلم اأكن اأتخيل اأين �ساأ�سعر به اأبداً، لكن 
حق��ًا مل اأعد اأريد ق�ساء الوق��ت مع البي�ض جمدداً، لو 
كان هذا هو اال�سم الذي تطلقونه على غري امل�سلمني، 
ول��و مل��دة دقيق��ة واح��دة، الأي �سبب، اإنه��م مثريون 

لال�سمئزاز".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

بحضانة األوالد براد أو 
أنجيلينا؟

سلمى رشيد تعترف بالخطأ 

يسرا تعود إلى المسرح 
بعد غياب طويل

شذى حسون تكذب خبر زواجها الذي أعلن عنه 
بالتواطؤ معها

ترعب ابنتها في فيديو يثير 
الجدل

�س��ارف ّط��الق الثنائي براد بي��ت واأجنيلينا جويل عل��ى االنتهاء، اإذ 
ح��ّددت املحكمة تاري��خ 4 كانون االأّول امُلقبل موع��ًدا للجل�سة التي 
�سيتم من خاللها الَبت يف اأمور و�ساية اأطفالهما ال�ستة، وهم باك�ض 

ومادوك�ض وزاهارا و�سيلوه والتواأم فيفيان ونوك�ض.
��ا اإىل جانب تعيني اأحد  وم��ن القرارات الت��ي �سيّتخذها القا�سي اأي�سً
الوالدين اأو كالهما الو�سي القانوين لالأطفال، هو تق�سيم العقار الذي 
ميتلكه الّنجمان، وذلك الأنهما مل ُي�سدرا اّتفاق ما قبل الّزواج قبل اأن 

يعقدا ِقرانهما.
اأّما عن النجمني بيت وجويل، فقد طلبا من املحكمة متديد ُمّدة اإنهاء 
اأوراق الّط��الق بينهما حّتى �سه��ر حزيران عام 2019، مُب�ساعدة من 
اأح��د الُق�ساة امُلتقاعدين، علًما ب��اأّن جويل ُتطالب بو�ساية ح�رشية 
لالأطف��ال، بعك���ض طليقه��ا بيت ال��ذي ُيطالب ب��اأن تك��ون الو�ساية 

ُم�سرتكة بينهما.

ن���رشت الفنان��ة دنيا بطمة مقط��ع فيديو جلائ��زة الباما 
الت��ي ُر�سحت لها لعام 2018 ، بع��د اأن مت �سحب تر�سيح 
�سع��د املج��رد للجائزة اإث��ر ف�سيحة التع��دي اجلن�سي يف 

�سان تروبيه.
 كم��ا مت تداول مقطع فيديو لبطم��ة، عّر�سها لالإنتقادات 
ب�سب��ب الرع��ب ال��ذي اأ�ساب اإبنته��ا غزل خ��الل غنائها، 
حي��ث اأطل��ت معه��ا يف ب��ث مبا���رش م��ع املعجب��ني عرب 

"�سناب �سات".
 ولك��ن �رشع��ان ما ب��دا اخلوف يظه��ر على وج��ه الطفلة 
غزل عندما بداأت والدته��ا بالغناء، االأمر الذي جعل دنيا 
تو�س��ح باأن ردة فعل ابنته��ا اخلائفة ناجت عن اعتقادها 
باأنها ت�رشخ عليها. ثم عاودت الغناء جمدداً لكن الطفلة 

مل تتقبل االأمر وعاودها اخلوف مرة اأخرى.  

بعدم��ا نف��ت  ارتكابها الأّي خطاأ اأثناء تاأدي��ة الن�سيد الوطني 
خالل مباراة النجوم مبدين��ة العيون، واأّن اخلطاأ راجع ل�سوء 
التنظيم، خرجت الفنانة �سلمى ر�سيد، وهاجمت من و�سفتهم 
باالأ�سدق��اء الذين �سقطت اأقنعتهم بعد الهجوم الذي تعر�ست 
ل��ه. وكتبت الفنان��ة �سلمى ر�سيد تدوينة عل��ى تطبيق ال�سور 
والفيديوهات "االن�ستقرام"، تقول: اإّن اأقنعة بع�ض من ظنتهم 
اأ�سدقاءها �سقطت، مو�سح��ة اأّن اجلميع معر�ض للخطاأ، واأّن 
اعتذاره��ا لي�ض �سعًف��ا منها. وقالت:" �سك��ًرا هلل على االأقنعة 
الت��ي وقعت اأمام املالأ لبع�ض االأ�سخا�ض الذين مل اأكن اأتوّقع 
يوًم��ا ه��ذا منهم، كن��ت اأظنه��م اأ�سدقائي ومل ي��َرْوا مني غري 
اخلري وكل احلب واالحرتام، ا�ستغلوا هذه الفر�سة ليهاجموين 
ب��دل االت�سال بي مبا�رشًة ومعرفة م��ا وقع، )الن�سيحة اأمام 
املالأ ف�سيح��ة( عرفت اأنكم كنتم تنتظ��رون مني خطاأً كيفما 
كان". واأ�ساف��ت �سلم��ى ر�سيد: "اأخربكم اأنن��ي اأقوى االآن من 
قب��ل، وجناحي �سوف يكرب اأكرث واأكرث، لي�ض غروًرا مني، اإمنا 
باجته��ادي املتوا�سل وب�سوتي وموهبت��ي ودعم جمهوري 
فق��ط، الأنن��ي ال اأّت��كل عل��ى اأح��د اأو التمل��ق للو�س��ول ل�سيء 
اأطم��ح ل��ه". وختمت تدوينته��ا قائلة :"�سك��ًرا للجمهور الذي 
قب��ل اعتذاري على خطاأ خارج ع��ن اإرادتي، �سكًرا جلمهوري، 
�سك��ًرا لل�سعب املغرب��ي )انا ابنتكم واأختك��م، انتقاداتكم على 
راأ�س��ي، به��ا اأح�ّسن من نف�سي واجتهد اأك��رث ( كّل منا معّر�ض 
للخط��اأ واالعتذار مل يك��ن يوًما �سعًفا، اإمنا احرتام مني لكم ، 
�ساأظل مفتخرة ببلدي ولهجتي ون�سيد بلدي وملكي، ولبا�سي 
املغربي، وكل �سيء ي�سمل هذا البلد الذي اأغار عليه من نف�سي 
". ورّدت عليه��ا الفنان��ة ابت�سام ت�سك��ت يف تدوينة موا�سية 
اإياه��ا ج��اء فيها:" حبيبت��ي ال تكرتثي ملن ينتظ��رون الزلة، 
�سوت��ِك جّبار واخلطاأ ال بّد منه، نحن ب�رش... وا�سلي م�سوارك 
اجلمي��ل والناج��ح، اأحب��ك". وكان��ت الفنانة �سلم��ى ر�سيد قد 
تعر�س��ت النتق��ادات والزال��ت على خمتلف مواق��ع التوا�سل 
االجتماع��ي، ب�سبب طريقة اأدائها للن�سي��د الوطني يف مباراة 
النج��وم مبدينة العيون، التي اأقيم��ت يوم الثالثاء 6 نوفمرب، 
ملنا�سب��ة الذك��رى 43 للم�س��رية اخل���رشاء، حي��ث ب��ررت ما 
ح�سل من اأخطاء يف نطق بع�ض اأبيات الن�سيد، باأنها مل تكن 
ت�سمع نف�سها ب�سبب �سدى ال�سوت املتاأخر و�رشاخ اجلمهور.

ي�سه��د الن�س��اط امل�رشحي حالي��ا، حالة م��ن االنتعا�ض ب�سبب 
تق��دمي ع��دد من العرو���ض اجلدي��دة، وذلك بعد م�س��ي �سنوات 
ع��اين فيه��ا امل�رشح م��ن غي��اب العرو���ض اأو �سعفه��ا . وتعد 
اأح��دث العرو���ض امل�رشحي��ة الت��ي اأطل��ت عل��ى اخل�سب��ة هي 
م�رشحي��ة "خيبتن��ا" الت��ي تعر�ض عل��ى م�رشح مدين��ة �سنبل 
بالطري��ق ال�سح��راوي "م���رش � اإ�سكندري��ة" وهى م��ن تاأليف 
واإخراج وبطولة الفنان حمم��د �سبحي، وبطولة �سماح ال�سعيد 
، والفنان��ة القديرة �سمرية عب��د العزيز . وتتناول امل�رشحية ما 
يح��دث على ال�ساحة العربية والعاملي��ة، وتاأثري التقدم العلمي 
يف عل��م اجلين��ات واال�ستن�س��اخ على املواطن��ني يف العاملني 
العربي وال��دويل. وتدور امل�رشحية يف قال��ب كوميدي غنائي 
ا�ستعرا�سي يج�سد فيها الفنان حممد �سبحي �سخ�سية الدكتور 
" يائ�ض " العامل يف علم اجلينات، وتعر�ض امل�رشحية اأ�سبوعيا 
مل��دة اأربع��ة اأي��ام . ويف هن��ذا ال�سي��اق ، ت�ستع��د الفنانة ي�رشا 
للع��ودة اإىل امل���رشح بعد غياب طويل من خ��الل م�رشحية "3 
اأي��ام يف ال�ساحل" مع الفنان حممد هني��دي، واملقرر عر�سها 
مطل��ع العام املقبل. وق��د وافقت الفنانة ي�رشا عل��ى الدور بعد 
حتقي��ق مطالب عدة تتعلق بتعدي��ل ال�سيناريو، ومن املقرر اأن 
تبداأ قريبًا خو�ض التجربة امل�رشحية بعد اأكرث من خم�سة ع�رش 

عامًا من االبتعاد عن خ�سبة امل�رشح.

خطف��ت ال�سينم��ا 6 جن��وم وجنم��ات م��ن درام��ا رم�سان 
2019، حيث بات من املوؤكد غيابهم عن املو�سم الدرامي 
املقب��ل لتفرغه��م الأف��الم �سينمائي��ة يتوق��ع ت�سويره��ا 
بالتزام��ن مع ف��رتة ت�سوير م�سل�س��الت رم�سان. ومن بني 
الغائب��ني عن درام��ا رم�سان الفن��ان ح�سن ال��رداد، الذي 
خا�ض �سباق العام املا�سي مع زوجته الفنانة اإميي �سمري 
غامن بامل�سل�سل الكوميدي "عزمي واأ�سجان"، اإخراج اإ�سالم 

خريي، وعلى الرغم من اتفاق الرداد واإميي على تقدمي جزء 
ث��ان من امل�سل�س��ل غري اأنهما ف�سال تاأجيل��ه اإىل العام بعد 
املقب��ل للحفاظ على النجاح الذي حتقق يف مو�سمه االأول. 
ويعك��ف الرداد حاليا على االإع��داد لفيلمه اجلديد، الذي مل 
يك�س��ف تفا�سيل��ه، مكتفيا بالق��ول اإنه "اأك�س��ن"، ويتطلب 
منه تغي��ري "اللوك" اخلا�ض به باخل�س��وع حلمية غذائية، 
اإ�ساف��ة اإىل خ�سوع��ه لتدريب��ات ريا�سي��ة عل��ى م�ساه��د 
احلرك��ة. كما تغي��ب الفنانة غادة عبد ال��رازق بعد النجاح 
الكب��ري الذي حققه م�سل�سلها "�سد جمهول" للمخرج طارق 

رفع��ت، وتاألي��ف اأمين �سالم��ة، وت�سعى غ��ادة اإىل ا�ستمرار 
تواجده��ا ال�سينمائ��ي خ��الل مو�س��م ال�سي��ف املقبل، بعد 
جن��اح فيلمه��ا االأخري "حرب كرم��وز"، ال��ذي �ساركت يف 

بطولته اإىل جانب اأمري كرارة.
وف�س��ل الفنان عم��رو يو�سف الغياب الدرام��ي هذا املو�سم 
بع��د م�سل�سل "طاي��ع"، الذي قدمه الع��ام املا�سي، ليتفرغ 
حاليا لبطولة فيلم "حملة فرعون"، املقرر اأن يبداأ ت�سويره 
خالل االأ�سابيع املقبلة، بعد االنتهاء من ت�سييد الديكورات 
اخلا�س��ة بالعم��ل، والفيل��م تاألي��ف كرمي ب�س��ري، ويخرجه 
حمم��د �سامي، وكان اآخر اأعمال عم��رو يو�سف ال�سينمائية 
"هيبتا"، للمخرج هادي الباجوري تاأليف حممد �سادق، 
وه��و ماأخوذ ع��ن روايت��ه �سيناري��و وحوار وائ��ل حمدي. 
والفن��ان حمم��د هنيدي يغيب عن درام��ا رم�سان 2019، 
بع��د جناحه م�سل�سله "اأر�ض النفاق"، يف املو�سم املا�سي، 
حي��ث تعاق��د عل��ى بطول��ة فيلم "جم��ل و4 �ست��ات"، وهو 
ا�س��م مبدئي للعمل، املقرر اأن ينطل��ق ت�سويره خالل اأيام، 
ويت��وىل اإخراجه ماندو العدل، ال��ذي يوا�سل البحث عن 4 
اأ�سم��اء للبطول��ة الن�سائي��ة بالفيلم، الذي ت��دور اأحداثه يف 
اإط��ار كومي��دي �ساخر، ويكتبه اأحمد عب��د اهلل، ومن املقرر 

اأن يناف�ض به هنيدي يف مو�سم عيد الفطر املقبل.
كما يوا�سل هنيدي بروفات م�رشحيته اجلديدة "3 اأيام يف 
ال�ساح��ل" املنتظر افتتاحها مطلع دي�سم��رب املقبل، وكان 
اأن اآخر اأعمال هنيدي ال�سينمائية فيلم "عنرتة ابن ابن ابن 
�س��داد"، الذي عر�ض العام املا�سي. ويغيب اأي�سا النجمان 
يحي��ى الفخ��راين وف��اروق الفي�س��اوي عن درام��ا 2019، 
حي��ث ي�ستعدان لبطولة م�سرتكة يف فيلم "�ساي بالقرنفل" 
م��ع املخرج عمر عبد العزيز، الذي ي�س��ع مل�ساته النهائية 
على ال�سيناريو، ا�ستع��دادا النطالق الت�سوير، ووالفيلم عن 
ق�س��ة الروائي الكبري اإبراهي��م عبد املجيد، ويوا�سل كتابة 

ال�سيناريو واحلوار املخرجة واملوؤلفة هالة خليل.
وميث��ل الفيل��م ع��ودة للفخ��راين اإىل ال�سينم��ا بع��د غي��اب 
�سن��وات، كما ياأت��ي ا�ستمرارا لتاألق الفي�س��اوي ال�سينمائي 
موؤخرا واأحدث اأعماله كان فيلم "ليلة هنا و�رشور"، بطولة 
حممد عادل اإمام ويا�سمني �سربي، وعر�ض يف مو�سم عيد 

االأ�سحى املا�سي.

�سحيح اأن �سذى ح�سون مل تعلن خرب عقد قرانها وزواجها ب�سكل 
�سخ�س��ي ومبا�رش، لكنها جل��اأت اإىل اأ�سدقاء مقربني ومعروفني، 
اأعلن��وا اخلرب ال�سعيد بوجودها ور�ساه��ا بدليل ال�سحكة الكبرية 
الت��ي كان��ت ترت�س��م عل��ى ثغرها، عن��د كل كلمة قيل��ت حول هذا 

الزواج.
�س��ذى ح�سون اأعلنت اأّن كل ما كتب عن زواجها كان جمرد كذبة. 
وال �سك اأن �سذى نف�سها �ساركت فيها مرتني، املرة االأوىل، عندما 
اأعل��ن اأ�سدقاوؤه��ا خ��رب زواجه��ا بح�سوره��ا ور�ساه��ا، واملرة 
الثاني��ة عندما �رشف��ت النظر واإنتظ��رت اأ�سبوعًا كام��اًل، قبل اأن 
تط��ل عل��ى "توي��رت" وتن�سف خرب زواجه��ا بتغريدت��ني قالت يف 
االأوىل"زوجت��وين وطلقت��وين واإخرتت��وا بكيفكم جن�سي��ة العري�ض 
وكان ال��زواج والتاريخ ووو. اأحت��دى اأي اإعالمي اأو �سخ�ض يطلع 

لق��اء يل اأين تكلمت ع��ن زواجي اأو خطوبت��ي اأو طالقي. �سكو �سو 
يف؟؟ فيل��م درام��ا من وحي اخليال وكل ي��وم اأكت�سف عني ق�سة 
جدي��دة". وقالت يف التغريدة الثانية" الي��وم اللي اأقرر اأعلن فيه 
ع��ن اأي �س��يء يخ���ض حيات��ي اخلا�سة جمه��وري حيك��ون اأول 
العارف��ني. ولبع�ض النا�ض اللي ت�سط��اد يف املية العكرة اأقولهم 

حياتي ملكي وعقبال العزابية".
فه��ل كان هن��اك فع��اًل م���رشوع زواج لكن��ه األغ��ي يف اللحظات 
االأخرية علمًا اأنه مت ت�رشيب خرب قبل عدة اأيام ي�سري اإىل اأن �سذى 
األغ��ت فكرة الزواج بعدم��ا اإكت�سفت بع�ض اخل�س��ال غري احلميدة 
يف زوج امل�سقب��ل، اأم اأن االأمر كل��ه كان يف االأ�سا�ض "لعبة" متت 
بالتواط��وؤ بني �س��ذى واأ�سدقائه��ا لالإ�ساءة عليه��ا اإعالميًا ويف 

"ال�سو�سيال ميديا"؟
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