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  هاجم��ت النجم��ة �سيل��ن ديون، انتق��ادات بع�ض 
متابعيه��ا، الذي��ن اأث��اروا عا�سفة م��ن االنتقادات 
والتعليق��ات ب�س��اأن ظهورها واإطاللته��ا يف االآونة 
االأخ��رة خالل اأ�سب��وع املو�س��ة يف باري�ض، وذلك 
ب�سب��ب نحافتها املفرط��ة. واأ�س��ارت �سيلن ديون، 
الغ��ر  ب��اآراء  اهتمامه��ا  ع��دم  اإىل  عام��ًا(،   50(
وانتقاداته��م الت��ي يوجهونها، كم��ا ن�سحت اأولئك 
وجهه��م  باإ�ساح��ة  اإطالالته��ا  تعجبه��م  ال  الذي��ن 
عنه��ا واالمتناع عن التقاط ال�س��ور لها، الفتة اإىل 
اأن اإطاللته��ا االأخرة هي لنف�سه��ا ومن اأجلها فقط 
بغ���ض النظر ع��ن االنتقادات وقل��ق بع�ض حمبيها 

على �سحتها.

ت�ستع��د �رشك��ة وارنر برو���ض لفيلم جديد م��ن �سل�سلة 
اأفالم "بامتان" اأو الرجل الوطواط، من املقرر عر�سه 
يف �سي��ف 2021، بع��د تعاقده��ا مع املخ��رج مات 

ريفز.
ويف انتظار اختيار ال�رشكة املنتجة بطل الفيلم اجلديد 
، و�سط �سائعات عن اأداء بن اأفليك له مرة اأخرى، بد 3 
اأفالم �سابقة، اأبدى اأفليك حما�سه للجزء املقبل بروؤية 
املخرج مات ريفز، يف تغريدة على تويرت. وا�ستبعدت 
تقاري��ر �سحافية يف املقابل تر�سيح بن اأفليك للدور، 
الن�سغال��ه بانتاج وبطولة عدد من االأعمال يف الفرتة 

املقبلة، وف�سله اجلماهري بهذه ال�سخ�سية.

   غي��ب امل��وت ج��د الفن��ان االأردين اإي��اد ن�س��ار، يف 
العا�سم��ة االأردنية عمان، حي��ث �ُسيعت جنازته، منذ 
قلي��ل، م��ن م�سج��د الورد ب��ن خال��د يف ح��ي اأم تينه 
ال�سم��ايل، و�س��وف ي��واري جثمانه ال��ري يف مقربة 
�سح��اب. ونع��ي ن�س��ار ج��ده ع��رب �سفحت��ه مبوق��ع 
"في�سب��وك" قائاًل: "انتق��ل اإىل رحمة اهلل تعايل فجر 
ه��ذا الي��وم ج��دي احل��اج يو�س��ف ن�س��ار، و�سي�سي��ع 

جثمانه اإىل مقربة �سحاب".
يذك��ر اأن ن�س��ار م�سغ��ول بت�سوير م�ساه��ده االأخرة 
م��ن فيلم "املمر" للمخرج �رشي��ف عرفة يف القاهرة، 
وي�س��ارك يف البطول��ة اأحمد ع��ز، واأحم��د رزق، وهند 
�س��ربي، وحمم��د ف��راج، وحمم��د ال�رشنوب��ي، واأحمد 

�سالح ح�سني، �سيناريو وحوار اأمر طعيمة.

    ر�س��دت �رشك��ة االإنتاج الفرن�سي��ة "غومونت" 23 
ملي��ون دوالر، الإط��الق فيل��م بعن��وان "ق��وة احلب" 
ي�ستعر���ض امل�س��رة املهني��ة وال�سخ�سي��ة للمغني��ة 
الكندي��ة �سيل��ن ديون، من��ذ والدتها وحت��ى تربعها 
عل��ى عر���ض الغن��اء. ومنح��ت �سيل��ن دي��ون �رشكة 
"غومن��ت" حقوق اإعادة ا�ستخدام ع��دد من اأغانيها 
ال�سه��رة الت��ي حقق��ت جناحًا هائ��اًل ومنه��ا اأغنية 
ليل��م تيتانيك، لعر�سها يف الفيل��م املقرر عر�سه يف 
2020، وت��وؤدي في��ه املمثلة واملخرج��ة الفرن�سية 
الفيل��م.  وتخ��رج  املغني��ة  دور  ليمر�سي��ه  فال��ري 
وذكرت ليمر�سيه، اأن ق�سة احلب بن ديون وزوجها 
الراحل رينيه اأجنليل كانت م�سدر اإلهامها للم�ساركة 

يف العمل.
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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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

 "سويتس" يحسم الجدل 
بشأن مشاركة ميغان ماركل

بطل مسلسل "وادي الذئاب" يطّلق 
زوجته بظروٍف غامضة

ميغان "ستجلط الملكة"... والسبب؟

"مارفل" تعرض "بالك 
بانثر" مجانًا لالحتفال 

تذاكر مجانية مدى الحياة لحفالت بيونسيه..
 بشرط غريب

وبرادلي كوبر يغنيان "شالو" 
في حفل جوائز أوسكار

بع��د ف��رتة م��ن ال�سائعات، ح�س��م فري��ق م�سل�س��ل الدرام��ا االأمريكي 
"�سويت���ض" )Suits( اجل��دل، ب�س��اأن ع��ودة دوق��ة �سا�سك�ض ميغان 
م��اركل، للتمثي��ل من جديد، بع��د اعتزالها، وذلك تزامن��ًا مع انطالق 
املو�س��م التا�سع واالأخر م��ن امل�سل�سل الذي �سارك��ت يف بطولته يف 
موا�سم��ه ال�سبعة ال�سابقة، قبل زواجها من االأمر هاري. ونفى منتج 
امل�سل�س��ل اآرون كور�ض، عودة ماركل للظهور بدور �رشيف يف املو�سم 
االأخ��ر م��ن امل�سل�سل قائاًل: "ال ن�سعى يف الوق��ت احلايل اإىل مطالبة 
م��اركل برتك حياتها م��ع العائلة املالك��ة يف بريطانيا واالن�سمام 
اإلين��ا من جديد. اأنا اأود ذل��ك، اإال اإنني اأعتقد اأنه اأمر �سعب احلدوث"، 
بح�س��ب ما اأورد موق��ع "انرتتينمت تونايت". كم��ا اأو�سح كو�رش اأنه 
حت��ى هذه اللحظة مل يتم االتفاق بعد على ال�سكل الذي من املقرر اأن 
يظه��ر عليه املو�سم االأخر، وم��ا اإذا كان �سي�سهد عودة بع�ض اأبطاله 

بعد مغادرتهم مثل باتريك اآدامز، وماركل.

   �سيظه��ر بط��ال فيلم "مولد جنم" لي��دي غاغا وبراديل كوبر، 
عل��ى املن�س��ة اأثن��اء حفل جوائ��ز اأو�سكار يف 24 م��ن ال�سهر 
اجل��اري الأداء اأغنية "�سالو" م��ن هذا الفيلم، واملر�سح جلوائز 
اأكادميي��ة هولي��وود. واأعلن��ت االأكادميية ذل��ك اأم�ض اجلمعة 
ع��رب ح�سابها عل��ى تويرت بتغريدة موجزة ج��اء فيها: "كوبر. 
غاغ��ا. �سالو.اأو�س��كار". وك�سف��ت االأكادميية قبله��ا ب�ساعات 
اأن جيلي��ان ويل���ض وديفيد رولينغ�ض �سيقدم��ان اأغنية "حن 
يقاي���ض راعي بق��ر مهمازيه باأجنحة" الت��ي عزفت يف فيلم 
"ملحم��ة ب�سرت �سكراج��ز". باملثل، اأعلن يف وق��ت �سابق اأن 
اأغني��ة "املكان الذي تذهب اإليه االأغرا�ض املفقودة" من فيلم 
"عودة ماري بوبينز"، �سيوؤديها �سيف مل ُتك�سف هويته، واأن 
جنيف��ر هد�س��ون �ست��وؤدي اأغني��ة "�ساأقاتل" من فيل��م "اآر بي 

جي" الوثائق.

يف حال��ة ط��الق، و�سفته��ا و�سائ��ل االإع��الم الرتكي��ة باأنها 
زوجت��ه  الذئ��اب  وداي  م�سل�س��ل  بط��ل  طال��ب  "غام�س��ة"، 
بح��وايل 10 مالين ل��رة تركي��ة. وقالت ال�سح��ف الرتكية 
اإن جنات��ي �سا�سماز طالب بهذه االأم��وال كتعوي�سات، لكنها 
اأف��ادت ب��اأن الغمو�ض ما زال يلف خباي��ا ق�سية الطالق من 
زوجت��ه جناهان ك�سيكج��ي، املرفوعة اأم��ام حمكمة االأ�رشة 
يف اإ�سطنب��ول. وج��اء يف الق�سي��ة اأن الط��الق يع��ود اإىل اأن 
زوجت��ه جناهان "ه��زت موؤ�س�سة الزوجي��ة بخطئها الفادح" 
م��ن دون اأن يتو�سع يف ه��ذا االأمر. وكان �سا�سماز وجناهان، 
التي حتم��ل اجلن�سية االأملانية اأي�سا، تزوج��ا قبل 7 �سنوات، 

ولديهما طفالن: علي ويو�سف.

م��رة جديدة خالف��ت ميغان م��اركل الربوتوك��ول امللكي، اإذ 
ك�سف��ت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطاني��ة، اأن دوقة �سا�سك�ض 

اأطلت يف اإحدى املنا�سبات باأقراط ذهبية م�ستعارة.
 واأو�سح��ت ال�سحيف��ة وؤاأن الق���رش امللك��ي ح��اول التعتي��م 
الأ�سه��ر، على ظه��ور ماركل خ��الل حفل ا�ستقب��ال ا�ست�سافة 
جيوج��ي كونروت��ي رئي���ض فيج��ي، حي��ث ارت��دت االأق��راط 
امل�ستع��ارة م��ن �سائغ �سين��ي، وميكن اأن ت�س��ل قيمتها اإىل 

ن�سف مليون جنيه اإ�سرتليني.
ويف جان��ب مت�س��ل، ك�سفت جمل��ة "فولت���رش" االأمركية، اأن 
ميغ��ان قد تخرق عرفًا ملكيًا اآخ��ر، اإذ تفكر جديًا بامل�ساركة 
باملو�س��م االأخ��ر م��ن م�سل�س��ل Suits ال��ذي �ساركت به يف 

بداية حياتها الفنية.
و�سغل��ت اأخب��ار م��اركل �سب��كات التوا�س��ل االجتماعي التي 

حفلت بتعليقات مثل "ميغان �ستجلط امللكة".
وت�سع��ر ميغ��ان بثق��ل ال�سغ��وط الت��ي ي�سكله��ا الربوتوكول 
امللك��ي، باالإ�ساف��ة اىل االنتقادات التي ت�سب��ب يف �سعورها 

بال�سيق واالكتئاب ودخولها يف حالة من االإحباط.
واأقدم��ت على اإغالق ح�سابها العام عل��ى تطبيق "اإن�ستغرام" 
ب�سب��ب القان��ون امللك��ي الذي مينعه��ا من الرد عل��ى النا�ض، 
وه��ي تعاين وحت��زن ب�سبب ما يكتب عنها عل��ى ال�"�سو�سيال 
ميديا" وم��ن العناوين التي تكتب عنها بال�سحف، وباتت ال 
ت�سعر باالأمان الكاف عند خروجها بدون حرا�سة، وتخ�سى اأن 

يتم االعتداء عليها بدنيًا.

   اأعلن��ت �رشكة "مارف��ل" اإعادة عر�ض فيلمه��ا "بالك بانر" 
املر�س��ح لالأو�س��كار، يف جميع �س��االت العر���ض ال�سينمائي، 
وذل��ك ابت��داًء م��ن ي��وم االأول م��ن فرباي��ر )�سب��اط( املقب��ل، 
مل�ساهدت��ه جمانًا ملدة اأ�سبوع. وك�سف��ت "مارفل" يف اإعالنها 
ع��ن طرح الفيلم، الذي ح�سد اأخراً كربى جوائز "رابطة ممثلي 
ال�سا�س��ة"، يف جميع �س��االت ال�سينما يف اأك��ر من 50 والية 
اأمريكي��ة، وذلك تكرمي��ًا ملا يع��رف ب�سهر "التاري��خ االأ�سود"، 
وه��ي ذكرى �سنوي��ة لالأح��داث التاريخية املتعلق��ة بال�ستات 
االأفريق��ي. و�سيتمكن اجلمهور من احل�سول على تذاكر جمانية 
حلج��ز مقاعدهم من خ��الل موقع �رشكة "دي��زين االإلكرتوين". 
وذك��ر الرئي�ض التنفي��ذي لل�رشكة بوب اإيغر، يف بيان اإن الفيلم 
واحد من اأهم االأفالم، الأ�سباب عديدة، مبا فيها التنوع العرقي 

الغني للم�ساركن الذي يقفون وراء جناحه.

ح�سل��ت �رشكة "اأب��ل" على حقوق عر���ض فيلم الدراما 
االأمريك��ي "ه��ال"، الذي عر���ض للمرة خ��الل فعاليات 
الفيل��م  امل�ستقل��ة.  لالأف��الم  "�ساندان���ض"  مهرج��ان 
للمخرج��ة والكاتب��ة االأمريكية منهال باي��غ، وت�سارك 
يف اإنتاج��ه النجم��ة ج��ادا �سمي��ث، يف اأوىل جتاربه��ا 

االنتاجي��ة. مل تك�س��ف "اأب��ل" حت��ى االآن ع��ن تفا�سيل 
االتف��اق، وم��ا اإذا كان �سيت��م عر�ض الفيل��م عرب متجر 
"اأيتون��ز" لالأف��الم، اأو طرحه يف �س��االت ال�سينما، اأو 
�سيك��ون �سمن باق��ة اأفالمه��ا وبراجمها خلدم��ة البث 
التلفزيوين التي �ستطلقها يف وقت الحق من �سهر اأبريل 
)ني�س��ان( املقب��ل، ملناف�سة ���رشكات مث��ل "نتفليك�ض" 
و"اأم��ازون ب��رامي" وغره��ا. ي�سلط الفيل��م ال�سوء على 

اأزم��ة الهوي��ة الت��ي تواج��ه املهاجري��ن م��ن ثقاف��ات 
وع��ادات خمتلف��ة، وذلك م��ن خالل اأح��داث ق�سة فتاة 
باك�ستاني��ة مراهق��ة تدع��ى "ه��ال" )17 عام��ًا( الت��ي 
تهاجر مع عائلته��ا اإىل الواليات املتحدة، للدرا�سة يف 
اإحدى اجلامع��ات احلديثة، وترتبط بعالقة عاطفية مع 
اأح��د زمالئها، و�س��ط �رشاعات ملواجه��ة عائلتها التي 

حتتفظ بالعادات والقيم الدينية.  

زارت ميغ��ان م��اركل دوقة �سا�سك�ض امل���رشح الوطني 
يف لندن باعتبارها الراعي امللكي اجلديد له، و�ساهدت 

عر�سا مل�رشحية ل�سك�سبر والتقت بفنانن مبتدئن.

لك��ن يف الوق��ت الذي عاودت فيه ميغ��ان، التي تدربت 
عل��ى فن امل�رشح، االرتباط لف��رتة وجيزة مع ما�سيها 
ا�ستبع��د املوؤل��ف واملنت��ج املنف��ذ مل�سل�سله��ا  الفن��ي، 
التلفزي��وين ال�ساب��ق "�سوت�ض" اأي عودة له��ا للم�ساركة 

يف العمل.
والتقط��ت ميغ��ان الت��ي ارت��دت ثوب��ا وردي��ا ومعطفا 

بفنان��ن مبتدئن واأف��راد طاقم يعمل��ون مع منظمات 
جمتمعية وفنية قبل اأن ت�ساهد عر�سا لن�سخة مو�سيقية 

جديدة من م�رشحية "بريكلي�ض".
وتدرب��ت ميغان احلامل والتي تبلغ من العمر 37 عاما 
يف امل���رشح، غ��ر اإنه��ا اكت�سب��ت �سهرته��ا م��ن عملها 

التلفزيوين.
وقبل اإعالن ق�ستها العاطفية مع االأمر هاري ا�ستهرت 
ميغ��ان بتج�سيد دور رات�سيل زين يف الدراما االأمركية 
"�سوت�ض"، وهو دور تخلت عنه قبل زواجها يف مايو .
وت�س��اءل معجب��ون عم��ا اإذا كانت ميغان ق��د تعود اإىل 
امل�سل�س��ل التلفزي��وين، ول��و ب��دور �سغ��ر يف مو�سم��ه 
االأخر، لك��ن املوؤلف واملنتج املنفذ اآرون كور�ض قالت 
يف ت�رشيح��ات تلفزيونية يف كاليفورنيا يوم الثالثاء 

اإن ذلك غر مرجح بدرجة كبرة.
ونقل موق��ع اإنرتتينمنت تونايت ع��ن كور�ض قوله: "ال 
ن�سع��ى حاليا الأن نطلب م��ن ميغان ماركل التخلي عن 

موقعها مع العائلة امللكية واالن�سمام لنا".
 واأ�س��اف "اأود ح��دوث ذل��ك لكن��ي اأعتق��د اأن��ه �سب��ه 

م�ستحيل"، بح�سب ما ورد يف وكالة "رويرتز".

ب��ات باإم��كان جمه��ور النجم��ة االأمركي��ة بيون�سي��ه وزوجها 
املو�سيق��ي ج��اري زي اال�ستمت��اع بح�س��ور حف��الت النجمن 
بتذاك��ر جماني��ة مدى احلي��اة، ب���رشط اتباع حمي��ة نباتية يف 
االأ�سا���ض ملدة �سه��ر. واأعلنت بيون�سيه ع��ن امل�سابقة ملتابعيها 
عل��ى "اإن�ستغ��رام" وعدده��م 123مليون��ا ع��ن اجلائ��زة دعم��ا 
مل���رشوع )غري��ن برن��ت(، ال��ذي ي�سج��ع النا���ض عل��ى احلد من 

االإ�رشار بالبيئة بتناول وجبات نباتية.
و�ستمن��ح التذاكر ب�رشط اتب��اع حمية نباتي��ة يف االأ�سا�ض ملدة 

�سهر كامل.
وتعهدت النجمة العاملية بتناول وجبات اإفطار اأ�سا�سها نباتي، 
وبع��دم تناول اأي وجبات بها حلوم يف اأيام االثنن، بينما وعد 

زوجها جاي زي بتناول وجبتن نباتيتن باالأ�سا�ض يوميا.

وامل���رشوع من بن��ات اأفكار مارك��و بورج�ض، م��درب بيون�سيه 
ال�سخ�س��ي ال��ذي ن�رش كتاب��ه "اخلطة اخل���رشاء" )غرين برنت( 
يف دي�سمرب، والذي ي�رشح فيه حميته النباتية وخطته ملمار�سة 

التمارين. وكتب النجمان الغنائيان مقدمة الكتاب.
وكان��ت درا�س��ة ن�رشته��ا دوري��ة �ساين���ض يف يوني��و حزي��ران 
املا�س��ي ق��د خل�س��ت اإىل اأن جتن��ب اللحوم ومنتج��ات االألبان 
�سيقطع اأكرب �سوط يف احلد من االأثر البيئي على الكوكب، نتيجة 
تقلي��ل االنبعاث��ات الناجمة ع��ن احليوانات، وت�سني��ع االأغذية 

والنقل.
ووفق��ا لقواع��د امل�سابقة �سيح�س��ل الفائز عل��ى تذكرتن حلفل 
واح��د �سنويا، �سم��ن جوالت بيون�سيه اأو ج��اي زي الغنائية، اأو 

جوالتهما معا على مدى 30 عاما.

"أبل" تشتري حقوق فيلم عن أزمة الهوية لدى المهاجرين

ميغان ماركل تعود لماضيها الفني

مسلسل ليدي 
غاغا

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����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�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً لضمان االنتشار 
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