
هكذا علقت »ريبوك« على إلغاء 
التعاقد مع بيونسيه

عمرو دياب يستبعد مخرجة 
مسلسل دينا الشربيني

وفاة الفنان إسماعيل محمود 
إثر أزمة صحية مفاجئة

عائلة مايكل جاكسون تصدر 
فيلمًا وثائقيًا 

نف��ت العالمة التجاري��ة الريا�ضية »ريب��وك« االدعاءات 
وال�ض��ائعات املتداولة ب�ضاأن �ضبب اإلغاء النجمة بيون�ضيه 
لتعاونه��ا معه��م وذل��ك الفتقاره��ا اإىل التن��وع العرقي، 
بح�ض��ب م��ا اأ�ض��ارت بيون�ضي��ه يف ت�رصيح��ات �ضحفي��ة 
عل��ى  »ريب��وك«  التجاري��ة  العالم��ة  وعلق��ت  �ضابق��ة. 
االأخب��ار املتداول��ة بت�رصيح من من��دوب ال�رصكة قائلة: 
»لق��د ا�ضتم��رت مناق�ضاتن��ا م��ع بيون�ضي��ه وفريقها لعدة 
اأ�ضه��ر ولك��ن مل نت�ضل التف��اق، اأما ه��ذه املعلومات فال 
مت��ت للواقع ب�ضل��ة«، اإال اأنها مل تك�ضف ع��ن �ضبب توقف 
ال�ضفق��ة ومل تعل��ق »ريب��وك« باملزي��د. وج��اء ذل��ك بعد 
اإع��الن بيون�ضي��ه ي��وم اخلمي���س املا�ض��ي، تعاونه��ا مع 
�رصكة اأديدا�س الريا�ضية، الإعادة اإطالق ماركة املالب�س 

واالأحذية »ايفي بارك«، والتي و�ضفتها ب�رصاكة العمر. 

ا�ضتبع��د الفنان عمرو دي��اب، املخرجة كاملة اأبو ذكري 
م��ن اإخ��راج م�ضل�ضل »زي ال�ضم�س«، بطول��ة الفنانة دينا 
ال�رصبين��ي، نظ��راً خلالفه معه��ا على وا�ض��ع املو�ضيقى 
اإن  الت�ضويري��ة. وق��ال م�ض��در م��ن داخ��ل امل�ضل�ض��ل، 
اأبوذك��ري فوجئ��ت بعمل دي��اب على و�ض��ع املو�ضيقى 
الت�ضويري��ة للم�ضل�ض��ل، وه��و ما قوب��ل باعرتا�س منها 
التفاقها م��ع املو�ضيقار تامر كروان عل��ى القيام بهذه 
املهم��ة، حي��ث احتدم��ت االأزمة بينهم��ا ليق��رر الفنان 
ا�ضتبع��اد املخرج��ة والبحث عن بديل له��ا. وي�ضارك يف 
بطول��ة »زي ال�ضم�س« اأحمد ال�ضعدين وريهام عبد الغفور 
واأحم��د داود و�ضو�ضن بدر واأحمد مالك، �ضيناريو وحوار 

مرمي نعوم.

تويف الفنان امل�رصي، اإ�ضماعيل حممود، �ضباح االأحد، 
اإثر اأزمة �ضحية مفاجئة.

وُت�ضي��ع جنازة الفنان الراحل من م�ضجد �ضيدي القباري 
مبحافظ��ة االإ�ضكندري��ة، ع���رص الي��وم االأح��د، عل��ى اأن 

يوارى جثمانه الرثى يف مقابر العائلة.
يذك��ر اأن اإ�ضماعي��ل حمم��ود ق��دم ع���رصات االأدوار يف 
ال�ضي��ف«  »ح��د  فيل��م  اأبرزه��ا  والتلفزي��ون،  ال�ضينم��ا 
وم�ضل�ضالت »الع�ضيان« و«غواي�س«، و«ليايل احللمية«، 

و«اأرابي�ضك«.

اأ�ضدرت عائلة جنم البوب الراحل، مايكل جاك�ضون فيلمًا 
وثائقي��ًا على موق��ع اليوتيوب، للرد ب�ض��كل مبا�رص على 
مزاع��م الفيلم الوثائقي بعنوان »اخل��روج من نيفرالند«، 
والذي تت�ضمن �ضهادات واتهامات من �ضحايا جاك�ضون 
الذي��ن تعر�ض��وا العت��داءات جن�ضي��ة خ��الل طفولته��م. 
يعر���س الفيلم اجلديد ال��ذي مدته 30 دقيق��ة، مقابالت 
مع اب��ن �ضقيق مايكل، تاج جاك�ضون وابنة اأخيه براندي 
جاك�ضون ومدير اأعماله براد �ضوندبرغ، الذي رافقه لفرتة 
طويل��ة وكان يقيم معه ب�ضكل دائ��م يف مزرعة نيفرالند. 
وظهر مدي��ر اأعمال جاك�ضون يف الفيلم خالل مقابلة له 
م��ع املنتج ليام ماكيوان م�رصحًا: »مل اأ�ضاهد اأبداً طفاًل 
حول مايكل جاك�ضون بدا وكاأنه �ضعر باالأ�ضى واالإيذاء اأو 
تعر���س ل�ضوء املعاملة، بل كان��ت نيفرالند مكانًا هادئًا 

واآمنًا وممتعًا«.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

المخرج أزهر خميس: العتبة العباسية 
تعتزم إنشاء مدينة سينمائية

فنانة أميركية تستلهم أغنياتها 
من باراك وميشيل أوباما

قال املغني الرئي�ضي يف فرقة »رولينغ �ضتونز« ال�ضهرية، 
مي��ك جاغ��ر، اأم���س اجلمع��ة، اإن��ه يتعافى بعدم��ا خ�ضع 
جلراحة يف القلب اأدت اإىل تاأجيل جولة للفرقة يف اأمريكا 

ال�ضمالية.
وذك��رت تقارير اإعالمية اأن املغن��ي البالغ من العمر 75 
عام��ًا خ�ضع جلراحة لتغيري �ضم��ام يف القلب، يف مدينة 

نيويورك االأمريكية، خالل االأ�ضبوع احلايل.
ومل يق��دم جاغ��ر وممثل��وه اأي تفا�ضيل ب�ض��اأن اجلراحة، 

لكنهم قالوا اإنها جرت ب�ضكل جيد. 
وق��ال جاغر عرب »تويرت«: »�ضكراً للجميع على كل ر�ضائل 
الدعم، اأ�ضعر بتح�ضن كبري االآن واأتعافى، وكل ال�ضكر اأي�ضًا 

جلميع العاملني يف امل�ضت�ضفى على القيام بعمل رائع«.
واأو�ض��ح وكيله يف الوالي��ات املتح��دة اأن العملية كانت 

ناجحة، وتوقع اأن يتعافى جاغر متامًا.
وتوقع��ت جملة »بيلبورد« اأن تبداأ جولة »رولينغ �ضتونز« 

يف يوليو/متوز املقبل.

اأعلن��ت وح��دة االأف��الم الوثائقي��ة وال�ضينمائي��ة يف العتب��ة 
العبا�ضي��ة املقد�ضة، اأنها العتبة تعتزم اإن�ضاء مدينة �ضينمائية 
يف مدين��ة كربالء املقد�ض��ة، ف�ضاًل عن اإعداده��ا الإنتاج فيلم 

�ضينمائي عن �ضرية اأحد االأئمة املع�ضومني.
وقال م�ضوؤول وحدة االأفالم الوثائقية وال�ضينمائية يف العتبة 
العبا�ضي��ة  املخ��رج اأزهر خمي�س اإن »العتب��ة العبا�ضية تعتزم 
اإن�ض��اء مدين��ة �ضينمائي��ة يف كرب��الء املقد�ض��ة وق��د ح�ضلت 
املوافق��ة ب�ض��اأن ذل��ك«، م�ض��رياً اإىل اأن »هذه املدين��ة �ضتكون 
مفتوح��ة ل��كل الفنانيني بدل م��ن اأن يلجئوا مل��دن �ضينمائية 

يف اخلارج«.
واأ�ض��اف خمي�س ان��ه » اإنتهى من اإجناز �ضيناري��و مهم لفيلم 
�ضينمائ��ي تنتج��ه العتب��ة قريبًا عن �ض��رية حياة اأح��د االأئمة 
املع�ضوم��ني، ويتوق��ع اأن يك��ون اأقوى من فيل��م روزبة الذي 
ي��روي حي��اة ال�ضحابي اجللي��ل �ضلمان املحم��دي، والذي مت 
عر�ض��ه على امل�رصح الوطني عر�ض��ًا خا�ضًا والقا ا�ضتح�ضانا 
كبرياً من املهتمني والنقاد وقريبا �ضتقام عرو�س جتارية يف 

بغداد واملحافظات«.
واأ�ض��ار اإىل اأن »هذا العمل �ضيكون باأيدي عراقية %100 الأن 
اأغل��ب اأفالمن��ا ال�ضابق��ة اعتم��دت ب�ضكل كبري عل��ى م�ضورين 
وممثل��ني ايراني��ني ، لكن هذا العم��ل املهم وال�ضخ��م �ضيكون 

بثيمة عراقية خال�ضة«.

حول��ت املغنية وال�ضاع��رة الغنائية االأمريكي��ة، �ضارة باريلز، 
اإحباطه��ا من نتيج��ة االنتخابات الرئا�ضية ع��ام 2016 اإىل 
فن عرب كتابة اأغاين حب يف الرئي�س االأمريكي ال�ضابق، باراك 

اأوباما، وزوجته مي�ضيل.
ويعك�س األبومها اجلديد »و�ضط الفو�ضى« )اأميد�ضت ذا كيو�س( 
قلقه��ا وا�ضتياءه��ا من انتخ��اب الرئي���س دونال��د ترامب من 
ناحي��ة، ودعمه��ا احل��ركات االجتماعي��ة مب��ا فيه��ا حركات 

متكني املراأة من ناحية اأخرى.
وقال��ت باريلز ل� »رويرتز« اإن » األب��وم )و�ضط الفو�ضى( ي�ضري 
اإىل حقيق��ة اأن الع��امل يب��دو بالن�ضب��ة يل وكاأنه عل��ى �ضفيح 

�ضاخن ن�ضف الوقت هذه االأيام«.
واأ�ضيب��ت باريلز )39 عام��ًا(، التي عرفت طريقها اإىل ال�ضهرة 
ع��ام 2007 باأغنيته��ا الفردي��ة »اأغنية ح��ب« )الف �ضونغ(، 
ب�ضدمة عندما غادر اأوباما البيت االأبي�س. وقالت »افتقدهما. 

نعم، اأكتب اأغاين حب فيهما«.
واأ�ضاف��ت »هك��ذا تعامل��ت م��ع ح��زين واأمل��ي ب�ض��دق عندما 
اختفي��ا. لذا، اكت��ب لهما اأغ��ايَن... هي من ن��وع )افتقدكما(... 
اإنه��ا طريقة لطيفة لتو�ضيل م�ضاعر مل اأعرف اأي طريقة اأخرى 

لنقلها.

استعدادات إلطالق أغان جديدة ألفيتشي بعد وفاته
قال��ت اأ���رصة املو�ضيقي ال�ضوي��دي، اأفيت�ضي، الذي انتح��ر العام املا�ضي 

اإنها �ضتطرح اأغاين جديدة له كان يعدها قبل وفاته.
وُع��رث على جنم مو�ضيقى الرق�س االإلكرتونية الذي كان له جمهور كبري 
يف اأوروبا ميتًا يف �ضلطنة عمان، يف 20 اأبريل/ني�ضان عام 2018 عن 
28 عامًا. وقالت اأ�رصته حينها اإنه كان ي�ضارع �ضغوطا واإنه »مل يعد 

باإمكانه اال�ضتمرار اأكرث من ذلك«.
وق��ال ممثل��وه يف بيان، ي��وم اجلمع��ة، اإن اأفيت�ضي )ا�ضم��ه احلقيقي تيم 
برغلينغ( ترك وراءه جمموعة من االأغاين �ضبه املكتملة وكان على و�ضك 

االنته��اء من األبوم جديد. واأ�ضاف البي��ان اأن »االأ�رصة قررت عدم اإبقاء 
ه��ذه املو�ضيقى حبي�ضة. وبداًل من ذلك تريد اأن ي�ضاركها هذه املو�ضيقى 

املعجبون كلهم يف اأنحاء العامل كافة«.
و�ضتط��رح اأغني��ة فردي��ة عنوانها »اإ���س اإو اإ�س« يف العا�رص م��ن اأبريل/
ني�ض��ان احل��ايل، واألبوما ي�ضم��ى »ت��ي اآي اإم« يف ال�ضاد�س م��ن يونيو/

حزيران املقبل.
و�ضتخ�ض���س االأرب��اح ملوؤ�ض�ض��ة تي��م برغلين��غ الت��ي من ب��ني اأهدافها 

الوقاية من االنتحار واالأمرا�س العقلية.
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اأ�ض��دل ال�ضتار م�ضاء ال�ضبت على حفل توزيع جوائز املوريك�س دور ال�ضنوي بن�ضخته ال� 
19 بح�ضور العديد من الفنانني واملطربني العرب واالأتراك.

»املوريك���س دور«، جائ��زة لبناني��ة �ضنوي��ة ب��داأت الأول م��رة ع��ام 2000، لتك��رمي 
االإجن��ازات الت��ي حتققت يف جمال الفن يف لبنان واملنطقة العربية والعامل عن طريق 

مناف�ضة تتم عرب الت�ضويت االإلكرتوين على موقع اجلائزة.
وفيما يلي اأبرز املكرمني يف حفل توزيع جوائز املوريك�س دور:

- تام��ر ح�ضني ح�ضد جائزة اأف�ضل مطرب عرب��ي عن األبومه »عي�س ب�ضوقك« وجائزة 
اأخرى عن ح�ضده اأعلى اإيرادات من خالل فيلم »البدلة« 

- كارول �ضماحة ح�ضدت جائزة اأف�ضل مطربة لبنانية لعام 2019
- اأنغ��ام ح�ضدت جائزة اأف�ضل مطربة عربية لعام 2018 عن األبومها »حالة خا�ضة 

جداً«
- اأمري كرارة ح�ضد جائزة اف�ضل ممثل عربي عن دوره يف »كلب�س«

- نيللي كرمي ح�ضدت جائزة اأف�ضل ممثلة عربية عن دورها يف »اختفاء«.
- الفن��ان عابد فهد ح�ضد جائزة اأف�ضل ممثل يف الدرام��ا اللبنانية العربية امل�ضرتكة 

عن دوره يف م�ضل�ضل«طريق«.
- الفنان��ة ورد اخل��ال ح�ض��دت جائزة اأف�ضل ممثل��ة لبناني��ة دور اأول عن دورها يف 

م�ضل�ضل«ثورة الفالحني«.
- �ضتيف��اين �ضليب��ا ح�ض��دت جائزة جلن��ة التحكيم اخلا�ض��ة عن دوره��ا املتميز يف 

»كارما«.
- املنت��ج جم��ال �ضنان اأف�ضل اإنتاج درامي مل�ضل�ضل«ث��ورة افالحني« واأف�ضل م�ضل�ضل 

علم 2018 ل� »تانغو«.
- رندا كعدي ح�ضدت جائزة اأف�ضل ممثلة دور م�ضاعد عن م�ضل�ضل«وم�ضيت«.

- املمث��ل اللبن��اين جريي غزال ح�ض��د جائزة ظاهرة الع��ام يف التمثيل عن دوره يف 
»ام البنات«

- با�ض��م مغني��ة ح�ض��د جائ��زة اأف�ض��ل ممث��ل لبن��اين دور اأول عن »ث��ورة الفالحني« 
و«تانغو«

- ج��ويل بيات��ري ح�ض��دت جائزة فخرية كاأف�ض��ل مغنية فرن�ضي��ة عاملية عن جممل 
اأعمالها.

- املمثل الرتكي جان ميان يح�ضل على جائزة تكرميية عن جممل اأعماله
- املمثلة الرتكية دمييت اوزدمري حت�ضل على موريك�س تكرميي عن اأعمالها

اجلوائز الفخرية يف مورك�س دور
- نادي��ن لبك��ي كاأف�ض��ل خمرجة وممثل��ة لبنانية عاملي��ة وجائزة متيز ع��ن فيلمها 

اللبناين »كفرناحوم«
- املمثل ال�ضوي�رصي الفرن�ضي - العاملي فين�ضان برييز عن جممل اأعماله

- املمثلة اللبنانية ختام اللحام كاف�ضل ممثلة لبنانية عن جممل م�ضريتها
 - املمثلة اللبنانية وفاء طربيه عن جممل م�ضريتها

بينهم نجوم مصريون وأتراك ..

أبرز الفائزين في حفل »موركس دور« 2019

باأث��ر االأزم��ة ال�ضيا�ضي��ة التي اأّججه��ا الرئي�س االأمريك��ي دونالد 
ترام��ب بت�رصيحاته املنح��ازة الإ�رصائيل، ا�ضتط��اع ح�ضاب على 
توي��رت مرتب��ط بالفنانة تايل��ور �ضويفت فتح اأع��ني حمبيها على 

الق�ضية الفل�ضطينية.
وخ��الل االأي��ام املا�ضي��ة، جن��ح من�ضور عل��ى توي��رت يف ت�ضليط 
ال�ض��وء عل��ى ق�ضية �ضج��ن اإ�رصائيلي��ني لرف�ضه��م االن�ضمام اإىل 
اجلي���س، اإ�ضافة اإىل االأعم��ال التي ترتكبها العنا���رص الع�ضكرية 

�ضد الفل�ضطينيني العزل.
وانطل��ق االأم��ر عن طري��ق ح�ضاب با�ض��م »اأخبار تايل��ور �ضويفت 
الر�ضمي��ة - LegitTayUpdates«، وه��و ح�ض��اب ملهوو�ضة 
بالفنان��ة ال�ضابة تايلور �ضويفت ت�ضكن يف اإ�رصائيل، ون�رصت يوم 
الثالث��اء املا�ضي تغريدة جاء فيها »كم��ا يعلم معظمكم، مل اأكن 
ن�ضط��ة يف ال�ضهرين املا�ضيني الأنني كنت يف ال�ضجن:لكني عدت 

االآن! املزيد من حتديثات تايلور �ضويفت قريبًا«.
ومل يقف االأمر عند هذا احلد، اإذ تدفقت الت�ضاوؤالت من من متابعي 
الفنانة ملعرفة ما ح�ضل، االأمر الذي دفع م�ضغلة احل�ضاب البالغة 
19 عامًا لالإف�ضاح باأنها »تعر�ضت لل�ضجن لرف�ضي التجنيد يف 

جي�س الدفاع االإ�رصائيلي«.
وم��ع كل ما حتمله التغريدة من دالل��ة للمراهقني و�ضبكة حمبي 
الفنان��ة، انت�رصت التغريدة ب�ضكل وا�ضع يف منتديات وجمموعات 
حمب��ي تايلور �ضويفت على االنرتن��ت، االأمر الذي طرح ت�ضاوؤالت 
ع��دة بني املراهقني وخ�ضو�ضًا من ال��دول الغربية عن ما يحدث 
فع��اًل بني فل�ضطني واإ�رصائيل، وزاد م��ن ن�ضبة البحث عن الق�ضية 

الفل�ضطينية عرب حمركات البحث.
ولوح��ظ ع��رب تويرت تزاي��د ط��رح االأ�ضئلة عل��ى م�ضغل��ة احل�ضاب 
ع��ن ق��رار اجلي���س االإ�رصائيل��ي ب�ضجنه��ا، قائل��ة: »يف الب��دء مل 
اع��رت االأم��ر اأي اأهمية بكون م��ا ح�ضل معي هو �ض��اأن حملي، اإال 
اأن متابع��ي ح�ضاب��ي جنح��وا �ضيئًا ف�ضيئ��ًا عن مو�ض��وع تايلور 
�ضويفت ومت الرتكي��ز على الق�ضية الفل�ضطينية ما اأتاح يل فر�ضة 
لرف��ع ن�ضبة الوعي ل��دى م�ضتخدمي تويرت«. وقال��ت الفتاة، التي 
مل يت��م االإف�ض��اح عن ا�ضمه��ا حلمايتها، اإنها تريد م��ن النا�س اأن 

ت��درك االأو�ضاع يف فل�ضطني التي متتن��ع و�ضائل االإعالم الدولية 
التح��دث عنه. وت�ضيف بح�ضب موق��ع »�ضبلينت« االإلكرتوين »كل 
م��ا ن�ضمع عنه اأو ن��راه هو عدد االإ�ضاب��ات، اأو رمبا مو�ضوع عن 
اأح��د االأ�ضخا�س، ولكن نادراً ما ن��رى تغطية اإعالمية عن احلياة 
اليومية يف فل�ضطني، وما يعي�ضه �ضكان قطاع غزة جراء احل�ضار 

االإ�رصائيلي والتدهور اليومي للحياة يف ال�ضفة الغربية«.
وتوؤك��د املراهقة، اأنه فور اأن ته��داأ عا�ضفة اأنباء �ضجنها لرف�ضها 
االن�ضم��ام اإىل اجلي���س االإ�رصائيل��ي، �ضتع��ود ملنا���رصة الفنانة 
االأح��ب اإىل قلبها وم�ضارك��ة اأخبارها مع جميع حمبيها بخا�ضة 

اأن �ضويفت تخطط الإطالق األبوم جديد هذا العام.

تويتر تايلور سويفت يفتح أعين المراهقين 
على القضية الفلسطينية


