
غادة عادل متصابية في "والد 
رزق 2"

18 مليون دوالر لتشجيع دي كابريو 
على تصوير فيلمه في كاليفورنيا

عطل فني مفاجئ يمنع بيع 
تذاكر فيلم "أفينجرز"

حسن الرداد مهدد بالغياب 
عن دراما رمضان

توا�ش��ل الفنانة غادة عادل ت�ش��وير م�ش��اهدها يف اجلزء 
الث��اين من فيلم "والد رزق" للمخرج طارق العريان داخل 

منطقة عني ال�شرية يف القاهرة.
وح�ش��ب و�شائل اعالم اأن عادل جت�شد دور امراأة مت�شابية 
بح�ش��ب االأحداث، حيث ت�ش��عى الإقامة عالقات جن�شية مع 
�شباب املنطقة، ولكن دورها ال يتعدى حاجز ال�5 م�شاهد، 
حيث مت اال�ش��تعانة به��ا بعد اعتذار الفنان��ة هيفاء وهبي 

عن ال�شخ�شية.
وي�ش��ارك يف بطولة "والد رزق 2" اأحمد عز وعمرو يو�شف 
واأحم��د الفي�ش��اوي وخالد ال�ش��اوي وكرمي قا�ش��م واأحمد 

داود ون�رسين اأمني.

ويعترب فيلم الر�ش��وم املتحركة "اأكريا" لدي كابريو، على 
راأ���س قائم��ة االأف��الم االأعلى ن�ش��يبًا يف اال�ش��تفادة من 
املخ�ش�ش��ات املالية الت��ي ين�س عليها قان��ون االمتياز 
ال�رسيب��ي اجلدي��د يف كاليفورني��ا، ال��ذي يه��دف لتوفري 
فر�س عم��ل لالآالف من العامل��ني يف الوالية، باالإ�شافة 
للرتويج لها. ومن املتوقع اأن يبداأ ت�شوير الفيلم يف العام 
اجلاري يف 71 يومًا، بكلفة اإنتاجية ت�شل اإىل 92 مليون 
دوالر، ويتوىل تايكا وايتيت��ي اإخراج الفيلم، ح�شب موقع 
فاريت��ي. وتعود ق�ش��ة الفيلم اإىل فيل��م الر�شوم املتحركة 
الياباين "اأكريا" ال�ش��ادر يف 1988، والذي تدور اأحداثه 
ح��ول م���رسوع ع�شكري ���رسي يهدد ني��و طوكي��و عندما 
يتحول ع�شو ع�شابة راكب الدراجة النارية اإىل م�شطرب 

نف�شي، 

ب�شبب االإقب��ال اجلماهريي امل�شتمر عل��ى �رساء التذاكر 
اأف��الم مارف��ل  االأخ��ري م��ن �شل�شل��ة  مل�شاه��دة اجل��زء 
املنتقمون بعن��وان "املنتقمون: نهاي��ة اللعبة"، املقرر 
عر�ش��ه يف 26 اأبري��ل )ني�شان( اجل��اري، �شهدت منافذ 
بي��ع التذاك��ر االإلكرتونية عط��ل فنيًا مفاجئ��ًا، فتوقفت 
ع��ن العمل ل�شاعات. جاء ذل��ك بعد اإ�شدار �رسكة مارفل 
اأم���س، لالإع��الن الرتويج��ي للج��زء االأخري م��ن �شل�شلة 
اأف��الم املنتقم��ون، وال��ذي حق��ق اأكرث م��ن 10 ماليني 
م�شاه��دة بع��د �شاعات من اإ�ش��داره، واإعالنها فتح باب 
احلج��ز امل�شب��ق للتذاكر. ومن��ع العطل الفن��ي الذي طراأ 
عل��ى �شريف��رات املوقع االلك��رتوين لل�شينم��ا االأمريكية 
"AMC"، اجلمه��ور من �رساء التذاكر، بعد ف�شلها يف 

ا�شتيعاب العدد الكبري من حماوالت احلجز.

رفع رجل دعوى ق�شائية �شد النجمة االأمريكية جنيفر لوبيز، يتهمها فيها ب�رسقة فكرة الربنامج الرتفيهي اجلديد "World of Dance"، زاعمًا اأنه �شاحب الفكرة االأ�شلية منذ اأكرث 
من 10 اأعوام. جاء ذلك يف ن�س الدعوى التي رفعها األفني غراي، يف املحكمة الفيدرالية �شد لوبيز، ب�شفتها املنتجة التنفيذية يف الربنامج واأحد اأع�شاء جلنة التحكيم فيه.

يواج��ه الفن��ان ح�شن ال��رداد خط��ر الغياب ع��ن مو�شم 
درام��ا رم�ش��ان املقبل، رغ��م انطالق ت�شوي��ر م�شل�شله 
اجلديد "الزوجة 18"، وقطعه ل�شوط كبري من ت�شويره.

وح�ش��ب موقع 24 اأن املنتج مم��دوح �شاهني اتفق على 
ت�شوي��ق م�شل�شل��ه لف�شائي��ة "النهار" امل�رسي��ة، اإال اأن 
االأخ��رية تواجه اأزمة مالية �شديدة ق��د تدفعها للرتاجع 
عن اإمت��ام االتفاق، م��ا �شي�شطر املنت��ج لوقف ت�شوير 
م�شل�شله اإىل حني ت�شويقه، وخروجه بالتبعية من �شباق 

دراما رم�شان املقبل.
وي�ش��ارك يف بطول��ة "الزوج��ة 18" ناه��د ال�شباع��ي 
و�شل��وى خط��اب وهيدي ك��رم و�شيماء �شي��ف واإينا�س 
كام��ل وبيوم��ي ف��وؤاد وكوكب��ة م��ن النج��وم، واإخراج 

م�شطفى فكري.

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

مع الفيديو األول لفيلم 
الجوكر

بغداد تحتضن معرضًا لفناني 
الموصل

أزمة جديدة بين الملكة اليزابيت 
وميغان 

7 نساء يتوصلن إلى تسوية في قضيتهن ضد كوسبي

يقلد أنور السادات وجمال 
عبدالناصر

مبج��رد اإ�ش��دار �رسكتي وارن��ر برو�س ودي �شي، االإع��الن الرتويجي 
االأول لفيلم خواكني فونيك�س "اجلوكر"، انهالت تعليقات وت�شاوؤالت 
املتابع��ني على مواق��ع التوا�ش��ل االجتماعي ع��ن �شخ�شية اجلوكر 
التي يج�شدها فونيك�س، و�شط توقعات باأن يحقق الفيلم جناحًا اأكرب 
م��ن الذي حققه املمثل الراحل هي��ث ليدغر، عن الدور نف�شه يف فيلم 
"فار�س الظالم". واأطلق رواد مواقع التوا�شل االجتماعي على تويرت 
تغري��دات عربت عن االإعجاب ال�شديد باأداء خواكني فونيك�س، واأظهر 
اللقطات االأوىل لالإعالن املهرج واملمثل الكوميدي اآرثر، الذي يقطن 
يف غوث��ام �شيتي، قب��ل تعر�شه ملواقف ع�شيب��ة، ورحلة حتوله من 
اخل��ري اإىل ال�رس، بعد تعر�شه لل���رسب واالإهانة يف ال�شوارع، و�شواًل 
اإىل نهايته يف �شخ�شية ال�رسير الكال�شيكي التي عرفها به اجلمهور.

وحق��ق االإعالن الرتويجي اأكرث من 12 مليون م�شاهدة عرب ال�شفحة 
الر�شمية ل�رسكة وارنر برو�س يف ال�شاعات االأوىل من اإعالنه.

اأعمال��ه  ع��ن  اإ�شماعي��ل، من�ش��وراً  يف واقع��ة غريب��ة، وزع حمي��ي 
واإجنازاته الفنية، يف ندوة تكرميه من مهرجان �رسم ال�شيخ للم�رسح 
ال�شبابي، اليوم اخلمي�س، واأ�رس على اإدراة الندوة وتغييب النقاد عن 
من�ش��ة التك��رمي. واأعلن اإ�شماعيل اأنه رف�س جت�شي��د �شخ�شية الزعيم 
الليب��ي الراحل معمر الق��ذايف، يف فيلم من اإنت��اج الواليات املتحدة 
االأمريكي��ة، خ�شي��ة التدخل يف اأحداث��ه اأثناء املونت��اج، م�شدداً على 
رغبت��ه يف جت�شي��د ال�شخ�شي��ة حينما ته��داأ االأو�ش��اع ال�شيا�شية يف 
ليبي��ا. واأو�شح اأن��ه األتقى بالق��ذايف مرة واح��دة يف حياته، ووجده 
�شخ�شي��ة ت�شتحق التقدمي على ال�شا�شة الف�شية، ملا ميلك من ح�شور 
وكاريزما طاغي��ة جتعله مادة فنية مثرية لالهتمام. وقلد اإ�شماعيل 
اأداء وح��ركات الرئي�شني الراحلني جمال عبدالنا�رس واأنور ال�شادات، 
ولكن��ه رف���س تقلي��د الرئي�س امل���رسي عبدالفت��اح ال�شي�ش��ي، حلبه 

ال�شديد له، ح�شب قوله.

افتتح��ت دائرة الفنون العام��ة يف وزارة الثقافة، 
ال�شب��ت، معر�شًا ت�شكيليًا يف بغ��داد يخ�س فناين 

مدينة املو�شل.
وق��ال املدير الع��ام لدائرة الفن��ون علي عويد يف 
بي��ان، اإن "مب��ادرة جميل��ة اأن حتت�ش��ن جمعي��ة 
الفنان��ني الت�شكيلي��ني يف بغ��داد معر�ش��ا لفناين 
مدين��ة املو�ش��ل تل��ك املدين��ة اململ��وءة ع�شق��ا 
وكرام��ة وحتٍد وا�رسار عل��ى موا�شلة احلياة رغم 
ما مرت به من ويالت على اأيدي ع�شابات داع�س 
التكفريي��ة ومن ل��ف لفه��م". واأكد عوي��د "اأهمية 
معر���س املو�ش��ل تنه���س م��ن جديد ال��ذي متيز 
بعم��ق لوحاته والع�ش��ق الذي غمر عق��ول وافكار 
فناين املو�شل ليوؤ�رس االألق واالإبداع لهذه املدينة 
العريق��ة". وا�ش��ار عوي��د اىل اأن "دائ��رة الفن��ون 
يف وزارة الثقاف��ة ق��د وجهت دع��وة اىل الفنانني 
الت�شكيلي��ني ملدنية املو�شل عل��ى اقامة معر�س 
ب�ش��كل وا�ش��ع وكب��ري انطالقا من حر���س ومهام 
دائرة الفن��ون ووزارة الثقاف��ة وال�شياحة واالثار 
يف رد الدي��ن له��ذه املدين��ة الزاخ��رة باالإب��داع 

وفنانيها املبدعني املتميزين".

اتخذت امللكة اإليزابي��ث الثانية قراراً مفاجئًا �شد 
ميغ��ان م��اركل، حيث منعته��ا ب�ش��كل نهائي من 

ارتداء جموهرات االأمرية الراحلة ديانا.
وج��اء يف �شحفي��ة Sun الربيطاني��ة اأن امللك��ة 
ارت��داء  م��ن  م��اركل  ميغ��ان  منع��ت  اإليزابي��ث 
جموه��رات االأمرية ديان��ا نهائي��ًا، واأبلغت االأمري 
ه��اري بقرارها االأمر الذي اأث��ار التوتر بينه وبني 

�شقيقه ويليام.
واأك��دت ال�شحيف��ة اأن االأجواء ظل��ت متوترة لفرتة 
طويل��ة، ب�شبب ق��رار امللكة اإليزابي��ث فيما يخ�س 
ارتداء ميغان ماركل للمجوهرات امللكية اخلا�شة 

باالأمرية ديانا.
وع��ن �شبب اتخ��اذ امللكة اإليزابيث ه��ذا القرار �شد 
ميغ��ان م��اركل، ق��ال م�شدر مق��رب م��ن العائلة 
املالك��ة اأن امللك��ة حتب ميغ��ان ب�ش��كل �شخ�شي، 
ولكن عليها احلفاظ على الت�شل�شل الهرمي للعائلة، 
فحتى لو كانت دوقة �شا�شك�س املراأة االأكرث �شعبية 
يف العامل، فهي اأقل رتبة من دوقة كامربيدج كيت 

ميدلتون.
ورغ��م التاأكيد عل��ى اأن قرار امللك��ة االأم عائد اإىل 
االأ�شبقية يف العائلة املالكة، اإال اأن بع�س التقارير 
ال�شحفي��ة اأ�ش��ارت اإىل اأن قرارها عائ��د اإىل و�شع 
ح��د لت�رسف��ات ميغ��ان م��اركل الت��ي جت��د فيها 
جت��اوز اأحيان��ًا، خا�شة واأنه جاء بع��د توجيه لها 
ان��ذار ب�شكل مبا�رس ب���رسورة التعامل ب�شكل الئق 
مع العاملني يف الق�رس، وذلك بعد الت�رسيبات عدة 
اأ�شارت اإىل اأن دوقة �شا�شك�س تتعامل ب�رسامة مع 
املوظف��ني يف الق�رس امللكي، واأنها دائمة ال�شكوى 
والطلب��ات، للحد الذي و�ش��ل اإىل ا�شتقالة عدد من 

فريق عملها.

وجه��ت رمي الرحب��اين، ابن��ة الفنانة الكب��رية فريوز، 
حتذير �شديد اللهج��ة، للفنانني الذين يقومون باإعادة 

اأغاين والدتها، دون الرجوع للعائلة.
وقال��ت يف من�ش��ور ع��رب �شفحته��ا ال�شخ�شية مبوقع 
"في���س ب��وك": حتذي��ر واآخ��ر حتذي��ر قب��ل املالحقة 
القانونية جلميع اأهل الفن كب��اراً و�شغاراً ولل�شا�شيم 

الكرمي��ة ولكل مني �شاير بيمد اإيدو على اأغاين فريوز 
واالأخوين رحباين".

وا�شاف��ت: “اإذا �شاي��ر يف �شي اإ�شم��و يوتيوب وغريو 
من الو�شايل امُلتاحة ملني ما كان ما معناتا بتقدروا 
الف��ريوزي  االإرث  عل��ى  تتطاول��وا  ُمطلق��ة  بوقاح��ة 
الرحب��اين! ل��ذا ممن��وع منع��ًا بات��ًا ت�شجي��ل واإع��ادة 
االأعمال وتوزيعها على اأي كان بيدون ُمراجعة الورثة 
كاف��ة واأخ��ذ املوافقة امُل�شبق��ة واخلطّي��ة، اإن اأُعِطَيت، 

حتت طائلة امل�شوؤولّية واملالحقة القانونّية”.

وتابعت: “هلق �شحيح اإجم��ااًل االآداء العلني م�شموح 
اإّن��ا بث��الث ���رسوط، ال���رسط االّول ع��دم التحري��ف 
باالأغ��اين وعزفها وتاأديتها َزْي م��ا هّيي، وهيدا �شي 
م��ا عم يح�شل، الأن عم يتم التحريف والت�شويه كمان! 
عزف��ًا واآداًء ولفظ��ًا وم��ّداً وج��زراً.. ي��ا رب اإرحم! واذا 
م��ا مت التحريف عمداً ما عم ي�شيب��وا النوطات ُحكمًا 

فاإذن يف حتريف ال بل ت�شويه!”.
وال�رسط التاين دفع م�شتحقات االآداء العلني لل�شا�شيم 
وفق��ًا لل�رسوط العام��ة املعمول به��ا وباالإ�شتناد اىل 
برنامج اأغ��اين و/اأو مو�شيقى احلف��ل، وعن كل حفل، 
ال�ش��ي اللي كمان ما عم يح�شل!، وال�رسط التالت عدم 
ت�شجي��ل اأو ت�شوير او اإ�شتغالل او توثيق هكذا جمزرة! 
ال�شي اللي كمان ما عم يح�شل الأن الكل عم ي�شّور مبا 

فيهن اجلمهور!”.
وا�شتط��ردت: “اإذن يا حبايبي يف خل��ل بكل ال�رسوط 
الل��ي بت�شم��ح باإن��و يت��م اإ�شتعم��ال اأي اأغنية ب��االأداء 
العلني، لذا املطلوب فوراً وقف هذا التعّدي ال�شافر على 
االإرث الفريوزي الرحباين من جميع املعنيني و�شحب 
كل الن�ش��خ امُل�شجل��ة و/اأو امُل�شورة من االأ�شواق ومن 
ات التوا�شل االإجتماعي كافة اأكانت جمانّية او  من�شّ
بب��دل اإ�ش��رتاك، وهيدا حتذير ِجْد ج��ّدي قبل امُلالحقة 
القانوني��ة”. واأ�شاف��ت: “وهالتحذير بر�ش��م ال�شا�شيم 
الل��ي م��ا ع��م تعم��ل �ش��ي اإال اإّنه��ا تغُرف م��ن مردود 
هاالأعمال اللي بيجي فقط من اخلارج، عل وع�شى من 

االآن و�شاعداً تعمل �شغلها”.
واختتمت كالمه��ا قائلة: “مالحظة مُلرّددي اإ�شطوانة 
“ف��ريوز للجمي��ع”.. “وه��اي حمّب��ة”.. “وم��ا بدن��ا 
ياه��ا تنت�شى”.. و”اآوماج اآ ف��ريوز”!!! اأدب�شي�س! �شيلو 
عنك��ن وما تغّنولن��ا ياها الأن بايخ��ة وُمفتعلة كتري، 
على فك��رة ُب�رسى �شارة جداً عل��ى االأرجح بيجهلوها 
امُلطّبل��ني والفّنانني! احلقوق املعنوّية ما بتموت.. ما 
مني!  بتم��وت.. ما بتم��وت.. وبتبق��ى الأبد االآبدي��ن اآمّمّ

قّيديل هاالآدمي برا�س”.

مت التو�ش��ل اإىل ت�شوية يف ق�شية ت�شهري كانت مرفوعة �شد املمثل 
االأمريك��ي، بيل كو�شبي، لكن ممثليه يقولون اإنه مل يربم �شفقة مع 

الن�شاء �شاحبات الدعوى.
وتق��ول وثائ��ق املحكم��ة الت��ي قدمه��ا حمام��ون ع��ن �شب��ع ن�شاء 
منخرطات يف الق�شية، ومت رفعها اأ�شال عام 2014 ، اإن املدعيات 

تو�شلن اإىل ت�شوية ويطلنب من القا�شي تعليق الق�شية.
 AIG لك��ن ممث��ل كو�شب��ي، اأندرو واي��ت، ق��ال اإن �رسك��ة التاأمني
تو�شلت اإىل الت�شوية من دون علم كو�شبي اأو موافقته، وفقًا ل� "�شي 

ان اأن".
وقال وايت يف بيان اإن "كو�شبي مل يح�شم اأي ق�شايا مع اأحد، واإنه 
ال يدف��ع �شيئًا الأحد، وال يزال يوا�شل دعواه امل�شادة"، واأ�شاف اأن 
AIG قررت ت�شوية هذه الق�شايا من دون علمه اأو موافقته، كما 

اأنه يرف�س ب�شدة االتهامات �شده، وي�رس على براءته.

ورداً عل��ى ادعاءات واي��ت، اأ�شدرت �رسكة AIG بيان��ًا قالت فيه 
اإنها ال تعّلق ب�شكل علني على ق�شايا حمددة.

املحام��ي ج��و كاماراتا، ال��ذي ميث��ل املدعيات يف ه��ذه الق�شية، 
رف�س التعليق ب�شب��ب �رسية الت�شوية. املدعيات هن الن�شاء اللواتي 
اتهمن كو�شبي عالنية ب�شوء ال�شلوك اجلن�شي : تامارا غرين، وترييز 
�شريينيي��ز، ولين��دا ترايتز، ولويزا موريتز، وبارب��را بومان، وجوان 
َتر�شي���س، واأجنيال ليزيل.  وقد ادعت الن�ش��اء املذكورات اأن كو�شبي 
اأ���رس ب�شمعتهن م��ن خالل الت�رسيحات الت��ي اأدىل بها ممثلوه اإىل 
و�شائل االإعالم، والتي و�شفت ادعاءاتهن باإ�شاءة املعاملة من قبل 
املمثل الكومي��دي باأنها "خاطئة على االإطالق"، و"غري مدعومة"، 
و"ملفقة"، بح�شب �شكوى املحكمة.  وقام كو�شبي مبقا�شاة الن�شاء 
يف 2015، مدعي��ا اأنه��ن قد وجه��ن "اتهامات خبيث��ة وانتهازية 

وكاذبة وت�شهريية ل�شوء �شلوك جن�شي �شده".
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