
نيللي وتصوير"ألعلي سعر"   

 "الميدان" يفوز بـ"السعفة الذهبية" 

غادة ترد على رانيا يوسف 

ديان تحصد جائزة أفضل ممثلة

قال��ت النجم��ة امل�رصي��ة نيلل��ي ك��رمي، اإنه��ا توا�ص��ل 
حاليًا ت�ص��وير م�صاهد م�صل�ص��لها اجلديد "لأعلى �صعر" 
بعدد من �ص��وارع القاهرة.  واأ�ص��افت نيللي، ، اأنها من 
املق��رر اأن تنتهي من ت�ص��وير دورها يف 13 رم�ص��ان 
اجل��اري، لفت��ة اإيل اأنها تعاين من الت�ص��وير يف اأجواء 
ح��ارة، مم��ا يعر�ص��ها حلالة م��ن الإرهاق. واأو�ص��حت 
نيللي اأن املخرج ماندو العدل ا�صتعان بوحدة اإخراجية 
اإ�ص��افية، لإجناز ت�ص��وير امل�ص��اهد املتبقية من العمل 
قب��ل منت�ص��ف رم�ص��ان احل��ايل. وي�ص��ارك يف بطولة 
"لأعل��ى �ص��عر" زينة واأحم��د فهمي ونبي��ل احللفاوي 
واأحمد جمدي و�ص��لوي حممد علي و�ص��ارة �ص��امة، من 

تاأليف مدحت العدل.

 اأعلنت جلنة التحكيم يف مهرجان كان ال�صينمائي الدويل 
بفرن�ص��ا، م�ص��اء الي��وم الأح��د، عن من��ح الفيلم ال�ص��ويدي 
ال�ص��اخر "امليدان" اأو "�ص��كوير" للمخرج روبن اأو�صتلوند، 
جائ��زة ال�ص��عفة الذهبي��ة كاأف�ص��ل فيلم ملهرج��ان العام 
احل��اىل 2017. و�ص��هدت ال�ص��جادة احلم��راء حلفل ختام 
مهرج��ان كان ال�ص��ينمائي ح�ص��ور اأع�ص��اء جلنة حتكيم 
بي��درو  الإ�ص��باين  املخ��رج  يرتاأ�ص��ها  والت��ي  املهرج��ان 
اأملودوفار، وت�صم 8 اأع�صاء وهم جنمي هوليوود جي�صيكا 
�صا�ص��تني وويل �ص��ميث، والأملانية مارين ادي، والنجمة 
ال�ص��ينية ف��ان بين��غ بين��غ، واأجنا���س ج��اأوي واملخرج 
اأي�صًا جربيال يارد واملخرج   ،Park Chan-wook

الإيطاإيل باأولو �صورنتينو.

اخت��ارت الفنانة غ��ادة عبد الرازق ال��رّد على ت�رصيحات 
زميلته��ا املمثلة رانيا يو�ص��ف بطريقة مغاي��رة للمعتاد، 
وا�ص��تعارت مقولة �ص��هرية لاأديب العاملي الراحل جنيب 
حمف��وظ يقول فيها : ل تخربونني عّمن يكرهني اأو يتكّلم 
عني، دعوين اأحّب اجلميع واأظن اأّن اجلميع يحبني. لتبادر 
الفنانة اأ�ص��الة بالتعليق مت�صامنة مع غادة موؤكدة اأّنها 
تلت��زم بنف���س رد الفع��ل جت��اه النتقادات. غ��ادة ن�رصت 
�ص��ورة لاأديب العاملي الراحل جنيب حمفوظ مع اجلملة 
املقتب�ص��ة م��ن ت�رصيحات��ه، واأدرك جمهوره��ا ف��وراً، اأّن 
املق�صودة بالعبارة هي الفنانة رانيا يو�صف التي اأعلنت 
موؤخراً اأّنها لن تتعاون جمدداً مع غادة لأّن الأخرية تغار 
منها وحذفت م�صاهدها من فيلمهما امل�صرتك "ريكام"، 

   ح�ص��لت املمثل��ة الأملاني��ة دي��ان كروغر عل��ى جائزة 
كان  مهرج��ان  م��ن  ال���70  بالن�ص��خة  ممثل��ة  اأف�ص��ل 
 In the( ال�ص��ينمائي الدويل بفرن�صا عن دورها يف فيلم

اأكني. Fade( للمخرج فاحت 
وتختت��م الي��وم فعالي��ات الدورة ال���70 ملهرج��ان كان 
ال�ص��ينمائي ال��دويل لعام 2017 اجل��اري بتوزيع جائزة 
ال�ص��عفة الذهبية لأحد الأفام ال�18 امل�صاركة بامل�صابقة 

الر�صمية باملهرجان.
موني��كا  الإيطالي��ة  النجم��ة  اخلتام��ي  احلف��ل  وقدم��ت 
بيلوت�ص��ي يف ح�صور عدد كبري من �صناع ال�صينما حول 

العامل.

 احتفلت املمثلة الأمريكية اأجنلينا جويل Angelina Jolie بذكرى ميالد ابنتها �شيلوهShiloh احلادية ع�شر يف مدينة مالهي "ديزين" يف 
ولية كاليفورنيا.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

اأفادت م�ص��ادر �صحفية اأن جنمة بوليوود كيم �صارما Kim متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
Sharma انف�صلت نهائيًا عن زوجها رجل الأعمال املقيم 
يف كينيا علي بوجاين. واأ�صافت التقارير ان كيم البالغة من 
العمر 37 عامًا قامت بتقدمي اأوراق الطاق للمحكمة منذ عدة 
اأ�ص��هر، اىل اأن جاءت املوافقة عليها موؤخراً لتنهي الإجراءات 

القانونية بالكامل.
اأ�صدقاء كيم املقربني منها يرونها �صعيدة وبكامل ارتياحها 
بع��د الط��اق، بح�ص��ب تقارير، وبالرغ��م من ان كيم ح�ص��لت 
عل��ى الط��اق ر�ص��ميًا م��ن بوج��اين، ال انه��ا مل ت�ص��در اي 
تاأكي��د اأوت�رصي��ح حول طاقها حتى على و�ص��ائل التوا�ص��ل 
الجتماعية. اأما عن دوافع الطاق، فاأفادت م�صادر �صحفية 
اأن قيام زوجها بخيانتها مع امراأة اأخرى، هو ال�ص��بب، اإل ان 
كيم قامت بنفي الكثري من ال�ص��ائعات عن م�صاكلها الزوجية 
يف بداي��ة الأم��ر، حي��ث علق��ت م��ن خ��ال �صل�ص��لة تغريدات 
وت�ص��اريح قائل��ة: "اأن��ا ل اأريد حق��ًا اأن اأعّلق عل��ى مثل هذه 
الق�ص���س ال�ص��يئة." وكانت كيم قد عقدت قرانها على زوجها 
عام 2010، لكن بعد خياتنه لها ل�ص��نوات قررت الإنف�ص��ال 
عن��ه وهجرت الفن لتتحول اىل �ص��يدة اأعمال، لكنها مل تنجح 
يف عمله��ا وخ���رصت الكث��ري م��ن املال، فق��ررت الع��ودة اىل 
بلده��ا مومب��اي حمطمة ماليًا ونف�ص��يًا. مهنيًا �ص��اركت كيم 
يف اآخ��ر عم��ل فن��ي لها ع��ام 2011 بعن��وان "Loot". كيم 
�ص��ارما م�صهورة بفيلمها " Mohabbatein" الذي عر�س 
يف �ص��الت ال�ص��ينما الهندي��ة عام 2000 حيث ح�ص��د على 
اإعجاب املايني واعترب من ا�ص��هر اأعمال �صارما يف بوليوود. 
و�ص��ارك كي��م يف بطولة الفيل��م اآنذلك اأهم م�ص��اهري بوليوود 
A Shahrukhan، اأميتاب بات�صان -  مثل �ص��اروخان
 Aishwarya راي  واآي�ص��واريا   ،itabh Bachachan
Rai Bachchan. اأما اأحداثه الدرامية الرومان�صية فتدور 
حول ناريان �ص��انكار )اأميتاب بات�ص��ان( الذي يدير مدر�صته 
ب��كل �رصام��ة، ويفر�س عل��ى طابه ع��دم الوق��وع يف احلب 
مقرراً عقوبة الطرد من املدر�ص��ة على م��ن يفعل ذلك. وياأتي 
اإىل املدر�صة راج اآريان )�صاروخان( كمّدر�س مو�صيقى، والذي 
يكت�ص��ف اأن هن��اك 3 م��ن الطلبة يحب��ون 3 فتيات فيخربهم 
اأن عليه��م الدفاع عن حبهم وعدم الياأ���س، واأن حبيبته ميغا 
)اآي�صواريا راي( ماتت لكنه م�صتمر يف حبها لأنه يت�صور اأنها 

ل تزال بجانبه.

طالق كيم شارما من زوجها 

القصبي يشعل تويتر والحرباية األكثر تداوال
ن�رص الفنان الكوميدي ال�ص��عودي، نا�رص الق�صبي، �صورة قدمية 
بالأ�ص��ود والأبي���س على ح�ص��ابه على تويرت، يظه��ر فيها طفًا 

بني ذراعي والده.
وكتب فوقها: "مع والدي رحمه اهلل.. اأول رم�صان بدون والدي.. 

اهلل يحفظ لكم والديكم وميتعكم بهم".
وبدا ال�صبه جليًا اإىل حد بعيد بني املمثل ب�صكله احلايل ووالده.

يذك��ر اأن وال��د بطل " �ص��يلفي" تويف يف اأواخر يناير املا�ص��ي، 
وقد نعاه الق�ص��بي بتغريدة على تويرت كاتبًا: "احلمد هلل.. هلل ما 
اأعطى وهلل ما اأخذ.. تويف والدي ال�ص��يخ قا�ص��م الق�ص��بي �صباح 
هذا اليوم رحمات من الرحيم الكرمي على روحك العظيمة يا اأبو 
عثمان". وقبل يومني اأي�ص��ًا توجه الفنان ال�ص��عودي اإىل جميع 
حمبيه بالتهاين على قدوم �ص��هر رم�ص��ان، م�صرياً اإىل اأن الأيام 

ترك�س ب�رصعة.

اإ�ص��تطاع م�صل�ص��ل "احلرباي��ة" بطول��ة النجم��ة اجلماهريي��ة هيفاء 
وهب��ي اأن ُيحقق جناحًا كبرياً وملمو�ص��ًا من خال مواقع التوا�ص��ل 
الإجتماع��ي، حي��ث دخ��ل قائمة املوا�ص��يع الأكرث تداوًل بها�ص��تاغ 
#احلرباي��ه على موقع التويرت يف اأكرث م��ن دولة من بينها لبنان، 
م�رص واجلزائر، وبقي الو�صم يف مراتب متقدمة حتى بعد �صاعات من 
العر���س. وقد واكبت هيفاء عر�س احللق��ة الأوىل عرب قنوات "األفا"، 
"النهار"، "النهار دراما" و"اآ�ص��يا" عرب ح�ص��اباتها على ال�صو�صيال 
ميدي��ا، هي التي ل زالت متكث يف م�رص حيث ُتتابع ت�ص��وير اأحداث 

العمل خال الأيام القليلة املقبلة.
ويف �ص��ياق منف�ص��ل، خطفت هيف��اء وهبي الأنظ��ار يف مدينة كان 
الفرن�ص��ية بع��د ح�ص��ورها �ص��هرتني اأقيمت��ا على هام���س املهرجان 
ال�ص��ينمائي الأ�ص��هر بدورت��ه ال�ص��بعني قب��ل عودته��ا م��ن جديد اإىل 

القاهرة حيث تتابع ت�صوير اأحداث م�صل�صلها "احلرباية".

انتهى الفنان عا�ص��ي احلاين من ت�ص��وير اأغنيته "اإ�صمع مني" 
يف بريوت، حتت اإدارة املخرج ب�صري لغو�صي�س وهي من كلمات 
ن��زار فرن�ص��ي�س واأحلان املو�ص��يقار طال وتوزيع طوين �ص��ابا. 
كامريا "�صيدتي نت" رافقت عا�صي خال ت�صوير الكليب وكان 

لنا معه هذا احلوار ال�رصيع:
*مل��اذا مل تكن اأغنية "اإ�ص��مع مني" موج��ودة يف األبوم "حبيب 

القلب"؟
- ب�رصاح��ة، هذه الأغنية كان من املفرو�س اأن تكون موجودة 
يف األبوم��ي الأخ��ري، ولأ�ص��باب معين��ة مّت تاأجيله��ا وقررنا اأن 
ن�ص��ورها الآن بالتفاق مع �رصكة "روتانا". ولفت عا�صي اإىل 
اأّن "الأغنية لبنانية من النوع الطربي ال�ص��عبي". وتابع: " لي�س 
م��ن ال�رصوري اإن قمت بت�ص��وير ه��ذه الأغني��ة اأّل يكون هناك 
املزي��د م��ن الأغنيات امل�ص��ورة م��ن األبومي الأخ��ري، اإمنا على 
العك�س �ص��اأقوم بت�صوير "كنتي الورد" التي يطالبني بها الفانز 

ب�صكل كبري عرب "ال�صو�صيال ميديا".
ن��ا قلي��ًا عن فك��رة الكلي��ب واأماك��ن الت�ص��وير التي مّت  *اأخربرِ

اختيارها؟
- فك��رة الكلي��ب تدور حول فتاة األتقي بها يف اإحدى ال�ص��هرات 
واأُعج��ب به��ا، كما اأنني األعب دور فن��ان يف كليبي، وكما تعلم، 
يف الأغني��ة ل وق��ت لنق��وم بق�ص��ة كب��رية، واجلمي��ل بالكليب 
طريق��ة الت�ص��وير والأماكن الت��ي اخرتناها، حيث �ص��ّورنا يف 

مناطق لبنانية عدة، والأهم اأّن كام الأغنية يليق بالكليب.

*وكيف ت�صف لنا اأجواء "ذا فوي�س"؟
- جميلة ورائعة، وهناك اأ�صوات "تطرّي العقل"، وهناك كيمياء 
بيننا كمدربني، ودرجة ان�ص��جام كبرية، واأجواء ي�صودها املرح 
�صت�ص��اهدونها يف املو�صم الرابع، و�صتاحظون اأّن اجلميع يعمل 

من قلبه لإعطاء �صورة رائعة عن الربنامج.

*وه��ل تفتق��د ل� كاظم ال�ص��اهر و�ص��ريين عبد الوهاب و�ص��ابر 
الرباع��ي؟ - ب�رصاحة، ا�ص��تقت لهم كث��رًيا، ول اأحد ياأخذ مكان 
اأح��د، وكل جنم له وقعه وقيمته الفني��ة، وبالنهاية كلهم جنوم 
. وتاب��ع: "اأتوق��ع اأن يك��ون املو�ص��م الرابع خمتلًف��ا وفيه روح 
جدي��دة، واأتوق��ع اأّن الأج��واء التي راأيناها لغاية الآن، �ص��تخلق 
عن�رًصا ت�ص��ويقيًّا عند اجلمه��ور ملتابعة ما الذي �ص��يجري بني 

املدربني الأربعة، وبني كل مدرب وفريقه".
وكان ل�"�صيدتي حوار خا�س مع خمرج الكليب ب�صري، الذي قال 

اإن��ه "اختار مكاًنا قدمًيا لت�ص��وير الكليب، كون��ه يحمل طباًعا 
لبنانية و"فينتاج".

واأ�ص��ار ب�ص��ري اإىل اأّن "هذا التعاون الثاين مع عا�ص��ي، واأ�صكره 
عل��ى الثق��ة الت��ي اأعطاين اإياه��ا، واإن �ص��اء اهلل تكون ال�ص��ورة 

جميلة كما نطمح لها".
وع��ن فك��رة الكليب �ص��دد ب�ص��ري، عل��ى اأّن "الفكرة تاأتي �ص��من 
خانة الكا�صيك، وقمنا بت�صويرها بطريقة كا�صيكية ومودرن، 

و�صت�صاهدون كليًبا جديًدا بطريقة طرحه.

عاصي الحالني يكشف أسرار "ذا فويس": 
سيكون مختلفًا وفيه روح جديدة

ناصر هيفاء

الن , وملتابعة اخر امل�ش����تجدات التي تظهر على ال�ش����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ش����ًا الدخول اإىل اأي �ش����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتابة اآرائك اخلا�ش����ة, كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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