
أحالم تعتذر من الفنانين

هشام سليم يتبرأ من 
حساباته على مواقع التواصل

منة شلبي وشيرين رضا 
"ترند" على تويتر 

روتانا تكشف عن اغنية اليسا 
لاللبوم الجديد

�أطل��ت �لفنانة �أحالم يف لقاء مع برنامج تلفزيوين على 
هام���ش م�ش��اركتها يف مهرج��ان "مو�زي��ن"، وحتدثت 
يف مو��شي��ع فني��ة عدة، كما �أثري معها جم��دد�ً موقفها 
�ملعار���ش لقي��ادة �مل��ر�أة �ل�ش��عودية، ���ّر غيابها عن 
حفالت �ململكة. بد�ية عربت �أحالم عن حمبتها �لكبرية 
للجمه��ور �ملغربي، م�ش��رية �أن��ه يغني م��ن قلبه ويحب 
�لفنان من قلبه ولذلك هي ت�ش��عى د�ئمًا لإحياء حفالت 
يف �ملغ��رب. وعن موقفها من حمالت �ملقاطعة ب�ش��بب 
غالء �أ�شعار �لبطاقات وقر�رها بالتربع باأجرها، قالت" 
مل يطلب مني �أحد ذلك بل �أنا كتبت بيان تربعي باجري 
بنف�شي.�إذ� قال �ل�شعب �أن �أجري من حقه فهو �شائب يف 
كالم��ه . �أنا مل يك��ن يهمني �لأجر بقدر م��ا كان يهمني 

حمبة �ل�شعب �ملغربي يل"،

تز�من��ا م��ع �إج��ر�ء�ت قانوني��ة ملالحق��ة كل م��ن ينتحل 
�شفت��ه عل��ى مو�قع �لتو��ش��ل �لجتماعي، �أ�ش��در �لفنان 
�مل���ري ه�ش��ام �شلي��م بيان��ًا ر�شمي��ًا نفى في��ه �متالكه 
�شابق��ًا �أو حالي��ًا �أي ح�شاب��ات عل��ى موق��ع �لفي���ش بوك 
وتوي��ر، موؤك��د�ً �أن كل ما ين�ر م��ن �آر�ء و�شور عرب هذه 

�حل�شابات ل يخ�شه ول يعرب عن مو�قفه و�أفكاره.
�أ�ش��اف �لفن��ان ه�ش��ام �شلي��م يف �لبي��ان �لر�شم��ي: �أوكد 
�أن��ا �لفن��ان ه�شام �شلي��م �أن��ه لي���ش يل �أي ح�شابات على 
مو�ق��ع �لتو��شل �لجتماعي، و�أن ما ين�شب �إيل عرب موقع 
�لتو��ش��ل �لجتماعي "في�ش ب��وك" �أو على موقع "توير" 
م��ن ح�شابات ل ميثلني ول �أع��رف عنها �شيًئا، لذلك قمت 
باتخ��اذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزم��ة جتاه �لذين يقفون 

ور�ء هذه �حل�شابات.

بع��د �أقل من 48 �شاع��ة من طرح �لإع��الن �لت�شويقي �لأول 
لفيل��م تر�ب �ملا�ش �لذي ي�ش��ارك يف بطولته كل من �شريين 
ر�شا ومنة �شلبي مع �آ�ر يا�شني جنح �لإعالن يف �حل�شول 
عل��ى مرك��ز متق��دم يف قائم��ة �لأك��ر رو�جًا "ترن��د" على 
موق��ع �لتغري��د�ت توي��ر. �لفيلم ماأخ��وذ عن رو�ي��ة لأحمد 
مر�د ومن �إخر�ج م��رو�ن حامد وتدور �أحد�ثه حول طه ذلك 
�ل�شاب �لذي يعي�ش حياة باهتة رتيبة، حيث يعمل كمندوب 
دعاي��ة طبية يف �ركٍة لالأدوية. يتمكن طه بلباقته �لكبرية 
ومظه��ره �جليد يف �أن ي�شتمي��ل �أكرب �لأطب��اء لالأدوية �لتي 
ي��روج لها. يف �ملنزل يعي�ش طه ب�شحبة �أبيه �لقعيد. عندما 
حت��دث جرمي��ة قت��ل غام�شة، يبد�أ ه��و يف �كت�ش��اف �لكثري 
م��ن �لأ�ر�ر �لتي تدخل ب��ه �إىل عامٍل جدي��د قو�مه �جلرمية 

و�لف�شاد.

فيم��ا �أك��دت �شبك��ة "HBO" للبث �لتلفزي��وين، عن موعد عر�ش �ملو�شم �لثامن و�خلتامي م��ن �مل�شل�شل �مللحمي �ر�ع �لعرو�ش يف �أبريل عام ٢٠١٩، ل ي��ز�ل �جلمهور متعط�ش ملعرفة بع�ش 
ملح��ات وتفا�شي��ل م��ا �شتحمله �حللقات �لأخرية من �أحد�ث، ل�شيما بعدم��ا ك�شفت �ل�ركة �ملنتجة �أن �ملو�شم �لأخري �شيكون �لأكر دموية، حيث �شي�شه��د موت �لعديد من �ل�شخ�شيات �لرئي�شية 

تو��ش��ل �ركة روتانا �لرويج لألبوم �إلي�شا �جلديد 
ع��رب ن���ر مقاط��ع م��ن �أغنيات��ه. وك�شف��ت �رك��ة 
"روتان��ا" عن �لأغنية �لر�بعة من �أغنيات �لألبوم، 
متهي��د�ً لطرح��ه بع��د "�ملوندي��ال" ولك��ن من دون 
�أن تف��رج ع��ن �إ�ش��م �لألب��وم. �لأغني��ة �لر�بع��ة من 
�ألب��وم �لي�ش��ا �جلدي��د، وهو �لرق��م 11 يف م�شريتها 
�لفني��ة، حتمل عن��و�ن "�نا وحي��دة" ، �أما �لأغنيات 
�لث��الث �لت��ي مت �لك�شف عنها يف وق��ت �شابق فهي 
" حكاي��ات"، و"نف�ش��ي �أقول له" و"كت��ري عليه" . 
وتتع��اون �إلي�ش��ا يف �ألبومها �جلديد م��ع عدد كبري 
م��ن �ل�شع��ر�ء و�مللحنني ن بينه��م �أ�شامة م�شطفى 
وحمم��د يحي و مدين و�أمري طعيم��ة و�شليم ع�شاف 

وغريهم. 

بغداد

46      30 
 

ALJOURNAL
االأراء واملقاالت تعرب عن راأي كتابها وال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

journaliraq.com

إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�شع �لكامري� على �شورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

تعود للتعاون مع 
أحمد عز 

أوبرا وينفري: للمرة األولى أبحث عن اسمي 
عبر غوغل وهذا ما أنصح به الشباب

داليدا عياش تنشر الصورة 
األولى لطفلتها "أيانا"

يوسف الشريف مرشح لمغادرة موسم أفالم عيد األضحى

 يستعد لتريو غنائي يجمع 
الفنان انريكي وبوينو

بع��د 17 عاما عل��ى ظهورهما مع��ا للم��رة �لأوىل، يف بطولة 
فيل��م "مذك��ر�ت مر�هق��ة"، و�فق��ت �لنجمة هند �ش��ربي علي 
م�شارك��ة �لنجم �أحمد عز بطولة فيلمه �جلديد "�ملمر" للمخرج 
�ريف عرفة، بر�شيح من �ملخرج �لذي تعاون مع هند موؤخر� 
يف بطول��ة فيل��م "�لكنز"، ويعد ه��ذ� �لفيلم ه��و �أول تعاون له 
م��ع �أحمد عز. فيلم "�ملمر" ظ��ل حائر� يبحث عن �أبطال طو�ل 
�ل�شه��ور �ملا�شية، بعدما عر�ش على �لنجم �أحمد �ل�شقا ولكنه 
�عت��ذر لن�شغال��ه ببطول��ة فيل��م و�لتح�ش��ري مل�شل�ش��ل مو�شم 
رم�ش��ان 2019، وبعده��ا عر���ش عل��ى �لنج��م �أم��ري ك��ر�رة 
ولكن��ه �عتذر لنف���ش �ل�شب��اب، وو�فق �أحمد عز عل��ى �لتدخل 
و�إنق��اذ �ملوقف، خا�شة و�أن �لفيلم كت��ب بالأ�شا�ش من �أجله، 
ولكنه �ن�شغ��ل عنه بت�شوير فيلم "�خللية" و�لتح�شري مل�شل�شل 

"يون�ش". "�أبو عمر �مل�ري"، ومن بعدهما ت�شوير فيلم 

ي�شتع��د �لفن��ان �ملغرب��ي ح��امت عم��ور لإ�ش��د�ر عمل غنائ��ي جديد 
عب��ارة عن تريو غنائي يجمعه رفقة مغني �لبوب �لإ�شباين "�إنريكي 
�إغال�شيا���ش" و �لفنان �لكوبي "دي�شمرب بوينو" حتت �إ�ر�ف �ملنتج 
�لعامل��ي "ريدو�ن". و�شيتم ت�شوير �لعمل على طريقة �لفيديو كليب، 
ماب��ني �ملغرب و مدينة ل�ش فيغا�ش بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
عل��ى �أن يتم عر�ش��ه لحقًا على �لقنو�ت �لتلفزي��ة. وذكرت تقاررير 
�إعالمية �أن �ختيار "�إنرييك��ي �إغلي�شيا�ش" لعمور جاء بعدما �أعجب 
باأعماله �لغنائي��ة خ�شو�شًا توظيفه �ملو�شيقى �لالتينية " لتينو " 
يف �أغني��ة " مي��ا " ويف جمموعة م��ن �لأعمال. يذك��ر �أن �آخر �أعمال 
�لفن��ان ح��امت عمور �أغنية " فيف��ا موركو "، من �أحل��ان �أمرية زهري 
وكلم��ات عدن��ان �أم�شغ��ار، توزي��ع ر�شيد حمم��د عل��ي، فيما عرف 
�لكلي��ب م�شارك��ة جن��وم �ملنتخب �لوطن��ي �ملغرب��ي بالإ�شافة �إىل 

�لناخب �لوطني هرييف رونار.

ك�شف��ت �لإعالمي��ة �لأمريكي��ة �ل�شهرية �وب��ر� وينفري يف 
ح��و�ر لها مع رئي�ش حترير جملة ف��وغ �لربيطانية، و�لذي 
ت�ش��درت غ��الف ع��دده �لأخري بطاب��ع ملكي �أنث��وي، عما 
كانت �شتفعله يف حياتها يف حال مل تكن من �ل�شخ�شيات 
�لعام��ة و�مل�شهورة، وعن ر�أيه��ا بعد بحثها عن ��شمها عرب 
حم��رك �لبحث �لعامل��ي غوغ��ل، بالإ�شاف��ة �إىل �لن�شيحة 

�لتي تقدمها لل�شباب.
ولفت��ت وينف��ري �لت��ي حتدثت بطالق��ة خ��الل لقائها �إىل 
حر�شه��ا �ل�شديد على �أن تظهر عل��ى �لتلفاز ومع �لآخرين 
بنف���ش �شخ�شيتها �حلقيقية قائلة: "حني كنت يف عمر ٣٢ 
�أو ٣٣ �كت�شف��ت كيف �أكون نف�ش��ي �لتي على �لتلفاز و�لتي 
يف �حلقيق��ة، وطو�ل تلك �لفرة �لروة هائلة �لتي حققتها 

هي �أن �أكون نف�شي".
وتو�ش��ح وينف��ري �أن طبيع��ة عمله��ا كاإعالمي��ة، كان��ت 
تقت�ش��ي منها �لتفاعل مع �لآخري��ن و�شلوكهم ومظهرهم، 
�إل �أن ذل��ك مل يدفعه��ا لتغي��ري يف �شخ�شيته��ا �أب��د�ً قائلة: 
"حينما بد�أت �لعمل يف عمر ١٩ عامًا، مل �أكن يومًا مقيدة 
باأن لدي حياة يعرفها �لآخرون، ول يوجد �شيء لن �أفعله، 

لأين �أ�شعر �أين �أمتلك �حلياة �لأف�شل".
وتق��ول قط��ب �لإع��الم �لأمريكي وينفري �لت��ي بحثت عن 
��شمه��ا للم��رة �لأوىل يف حمرك �لبحث غوغ��ل، معربة عن 
�فتخاره��ا بنف�شها ومب��ا حققته خ��الل م�شريتها �ملهنية، 
لتج��د �أنه��ا �أول ملياردي��ر �أمريك��ي �أفريق��ي بع��د حي��اة 
ع�شامي��ة، يعترب �لأكر تربعًا للجه��ات �خلريية يف �لقرن 

�لع�رين.
�لتعلي��م  �مته��ان  �أن  يف  رغبته��ا  �إىل  وينف��ري  �أ�ش��ارت 
و�لتدري���ش يف حياته��ا، يف ح��ال مل حتق��ق تل��ك �ل�شه��رة 
و�ل��روة �لت��ي حققته��ا قائل��ة: "�لتعليم هو �لأم��ر �لوحيد 
�لذي يجل��ب يل �ل�شعادة عند �لقيام به"، حيث �فتتحت يف 
ع��ام ٢٠٠٧ �أكادميية وينفري للفتيات، وذلك يف مقاطعة 
يف جن��وب �أفريقيا، وتقوم بتدري���ش �ملناهج عرب �لأقمار 

�ل�شناعية.
و�ختتمت وينفري حديثها بن�شيحة لل�شباب �لطموح �لذي 
ي�شع��ى لتحقيق �لنج��اح قائلة: "�أكرب �إحب��اط �أ�شعر به هو 
�ل�شباب �لذي يعتقد �أن �لنجاح �أمر�ً �شهل �لو�شول �إليه بني 
ع�شية و�شحاها" ولذلك �أن�شحهم بالروي و�ل�شرب و�تباع 
�خلطو�ت �ل�شحيحة بعد تخرجهم من �جلامعات"، معتربة 

�أن �لنجاح، هو رحلة من �خلطو�ت �ل�شحيحة".

ن�رت د�ليد� عيا�ش زوجة �لفنان ر�مي عيا�ش �ل�شورة 
�لأوىل لطفلته��ا "�أيانا" عرب ح�شابها عل��ى "�إن�شتقر�م" 
وعلقت عليها "تعرفو� على دميتنا، �للهم بارك �أطفايل".
وب��دت د�ليد� عيا���ش يف �ل�شورة وق��د �إ�شتعادت كامل 
ر�شاقتها وتاألقها وحيوتها بالرغم من �أنه مل ميّر �شوى 
�أ�شبوع��ني على و�شعها لطفلته��ا "�أيانا" �لتي و�شعتها 

يف �شهر حزير�ن\يونيو �ملا�شي.
"�أيان��ا" ه��ي �لطفل �لثاين ل� د�لي��د� عيا�ش من زوجها 
�لفن��ان ر�مي عيا�ش، حيث لهما طف��ل �آخر �إ�شمه "�آر�م" 

ولد عام 2016، علمًا �أنهما تزوجا عام 2013. 
ي�ش��ار �إىل �أن �آخ��ر �أعم��ال ر�م��ي عيا�ش �أغني��ة بعنو�ن 
"يف م��كان" وهي من �أحلانه وكلمات منري بو ع�شاف 

وتوزيع د�ين حلو.

ميك��ن �إدر�ج كت��اب "من تقني��ات �لكتابة و�لرجم��ة"، لل�شاعر 
�ملرجم �لعر�قي �شالح نيازي، فيما ميكن �أن ُي�شّمى "در��شات 
نق��د �لرجمة"، وهي �أمر مطلوب وحاجتن��ا �إليه ملحة بال �شك، 
وه��و ما يو�ش��ك �أن يكون �شبه غائب �أو مغي��ب يف ثقافتنا. لكن 
�لكت��اب بد� يل على �شيء م��ن �لت�شتت وعدم �لرتيب، و�لفتقار 
�إىل ق��در �أك��رب من �لركيز و�لتدقيق، و�لعناي��ة باأن يظهر ب�شكل 
�أك��ر تكام��اًل و�كتم��اًل، ب��دء�ً م��ن وح��دة مو�شوعات��ه، مرور�ً 
بتحري �لدقة يف حتري��ره، و�شوًل �إىل �شكله �لطباعي و�شورته 
�لنهائي��ة. يبد�أ �ملوؤلف مبقدم��ة يتحدث فيها ب�شكل عام وموجز 
ع��ن جتربته مع �لرجم��ة، ودخوله �إليها "م��ن �لباب �خللفي"، 
كم��ا يق��ول، فقد كان يث��ق مبا يق��روؤه من ترجم��ات حني كان 
�أح��ادي �للغ��ة، �أما حني ت�شّنى ل��ه �أن يتعل��م �لإجنليزية، ويقيم 
لف��رة طويلة يف بريطانيا، فقد تغري �لأمر، �إذ ك�شفت له در��شته 
لبع���ش �لرجم��ات �لعربي��ة ع��ن �حتو�ئه��ا عل��ى »�جته��اد�ت 
يف �لرجم��ة غ��ري م�شت�شاغ��ة، تبل��غ درج��ة �لأخط��اء« �لتي ل 
ي�شتقي��م معه��ا �ملعن��ى. كانت �لرجم��ة بالن�شبة ل��ه ب�شكل من 
�لأ�ش��كال و�شيل��ة ملحاربة وتغيري �لو�قع �إىل م��ا هو �أف�شل. من 
هن��ا، تاأت��ت رغبت��ه يف ترجمة مكب��ث، �لتي »تنزف دم��ًا.. دمًا 
مغثي��ًا حقيقيًا، ن��ر�ه ونح�شه ون�شم��ه يف كل �شيء«، يف م�شعى 
من��ه لعالج �أ�ر���ش �لأدو�ء �لت��ي عانى منها �لع��ر�ق، ورمبا ل 
ي��ز�ل، وهي »�لعنف و�لدم و�أ�شع��ار �حلما�شة«. فامل�رحية هذه 
»و�شف��ة ناجعة للتقزز من �لدم«، كم��ا ي�شفها، ويلمح �إىل �أنها 
كان��ت �أحد �أ�شباب رفع عقوبة �لإعد�م يف �أوروبا. وحتت عنو�ن 
»متى جت��وز �لإ�شافات يف �لرجمة؟«، وم��ن دون متهيد كاٍف 
ومقدم��ة و�في��ة، يقدم ني��ازي مالحظات مف�شل��ة حول ترجمة 
ج��رب� �إبر�هيم ج��رب� مل�رحية »مكب��ث«، ويذك��ر ماآخذ وجيهة 
عل��ى تلك �لرجم��ة، و�إن كان يكنُّ كثري�ً م��ن �لحر�م و�لتقدير 
�جللي��ني جل��رب�، كم��ا يظهر ذل��ك يف حديث��ه عن��ه. وبالإ�شافة 
�إىل مكب��ث، يتط��رق �ملوؤلف للحديث عن عمل��ني رئي�شني يف ما 
يع��رف بر�جيديات �شك�شبري �لكربى، وهم��ا »هاملت« و»�مللك 
ل��ري«، ول �أدري مَل مْل ي��اأت عل��ى ذك��ر �لرك��ن �لر�ب��ع م��ن هذه 

�لر�جيديات، و�أعني بها »عطي��ل« بالطبع، ليكتمل عقدها. ول 
يكتف��ي نيازي بنق��د �لرجم��ات �ل�شابقة �ملعروف��ة ملرجمني 
معروف��ني، مثل جرب� وعبد �لقادر �لقط، بل �إنه يقدم �أي�شًا روؤى 
وحتلي��الت نقدية معمقة للر�جيديات �ل�شك�شبريية، مع تركيزه 
على تقنيت��ي �حلو��ش و�ملنظورية، كما ي�شميهم��ا. هناك �أي�شًا 
مقالت �أخرى تتناول مو�شوعات متفرقة ذ�ت �شلة بالرجمة، 
و�لكتابة ب�ش��كل عام، يعر�ش يف �إحد�ه��ا لرجمة عبد �لرحمن 
ب��دوي لق�شيدة �ل�شاعر �لأملاين هيلدرلن »خبز وخمر«، ويقارن 
ترجمت��ه بالرجم��ات �لإجنليزية للق�شيدة نف�شه��ا، لينتهي �إىل 
�أن ب��دوي �نحرف كث��ري�ً �أو قلياًل عن �لرجم��ة �لدقيقة و�لوفاء 
للن���ش �لأ�شلي، وذلك ر�جع �إىل تكيف �لذ�ئقة �ل�شعرية �لعربية 
م��ع �ل�شع��ر �لغنائ��ي. ي�ش��م �لكت��اب �أي�ش��ًا در��شة م��ن جز�أين 
ح��ول ترجمة ط��ه حممود طه لرو�ية �لكات��ب �لآيرلندي جيم�ش 
جوي���ش، يولي�شي���ش، قدم فيه��ا �لكاتب نقد�ً عل��ى درجة كبرية 
م��ن �ملو�شوعي��ة، ك�شف عن �أخط��اء ومز�لق ُي�شتغ��رب وقوعها 
م��ن قب��ل متخ�ش�ش ود�ر�ش متعمق لي���ش يف �لأدب �لإجنليزي 
ب�ش��كل ع��ام، ب��ل يف �أدب جيم�ش جوي���ش نف�شه، وه��و ما يوؤكد 

مرة �أخرى على �أنه »ل كبري يف �لرجمة«، و�أن �حلاجة �شتبقى 
قائمة لإعادة ترجمة �لأعمال �لأدبية �ملهمة على فر�ت زمنية 
ق��د تتقارب وقد تتباع��د، على ح�شب �حلاجة، كم��ا يحدث لدى 
�لغرب يف تقليد �شبه ر��شخ. ويف مقالة مهمة بعنو�ن »�لرجمة: 
معن��ى �أم تقني��ة؟«، وبعد ذلك يف حو�ر مهم حول جتربة نيازي 
�لطويل��ة يف �لرجمة �أج��ر�ه عدنان ح�شني �أحم��د، يعقد نيازي 
مقارنة بني نوع��ني �أو مدر�شتني من �لرجمة: يف �لأوىل يكون 
�هتمام �ملرجم من�شبًا عل��ى �إي�شال �ملعنى، ويف ذهنه �شوؤ�ل 
»م��اذ� قال �ملوؤلف؟«، �أما يف �لأخرى فيكون �هتمامه متوجهًا 
لتقني��ة و�أ�شلوب �لكتابة �لذي يتميز به كاتب عن �آخر، و�ل�شوؤ�ل 
يف هذه �حلالة هو »كيف عرّب �ملوؤلف عن فكرته؟«. وما يرجحه 
ني��ازي وميي��ل �إليه وين�شغل به، كم��ا يبدو، هو �ل�ش��وؤ�ل �لثاين، 
و�إن كانت هذه �مل�شاألة حتتمل كثري�ً من �جلدل حولها، حيث �إن 
كيفية تعبري �لكاتب ع��ن فكرته، ويعني بها نيازي هنا �أ�شلوب 
�لكات��ب، �أمر ل ينفك يف �أغلب �لأحو�ل ع��ن طبيعة وخ�شائ�ش 
و�شم��ات �للغة �لتي يكت��ب بها، وهو ما ل ميكن �ملحافظة عليه 

يف �لن�ش �ملرجم د�ئمًا. 

رغ��م �نته��اء ت�شوي��ر كل م�شاهد فيل��م "بني 
�آدم"، و�لتلمي��ح لحقا �أن��ه �شي�شارك بقوة 

�ل�شح��ى،  عي��د  مناف�ش��ات مو�ش��م  يف 
يو�ش��ف  جنم��ه  غي��اب  لتعوي���ش 
�ل�ريف عن عامل �ل�شينما 9 �شنو�ت 
كامل��ة، يب��دو �أن �ل�رك��ة �ملنتجة 
لديه��ا قر�ر �آخر، بع��د ت�ريب �أنباء 
ع��ن وج��ود ني��ة لتاأجي��ل عر���ش 
�لفيل��م ملو�ش��م بد�ية �لع��ام �جلديد، 

و�لهروب به من زحام �أفالم �لعيد.  و 
�أن مناق�شات جت��ري حاليا بني �ركة 

�شيرنجي �ملنتج��ة لفيلم "بني �آدم" وبني 
بطل��ه �لنج��م يو�ش��ف �ل�ري��ف، لتخ��اذ قر�ر 

نهائ��ي بتحدي��د موعد �لعر���ش، مع تو�شي��ة بتجنب 

"زح��ام مو�شم �أفالم �لعي��د" خا�شة و�أن عدد 
�لأف��الم �ملر�شح��ة للعر���ش كب��ري وكله��ا 
لكبار جن��وم �ل�شينما، وهو م��ا �شيوؤدي 
�إىل تفتي��ت �لإي��ر�د�ت، كم��ا �شيظل��م 

�لعديد من �لأفالم.
يو�ش��ف  فك��رة  �آدم"  "بن��ى  فيل��م 
�ل�ري��ف و�شيناري��و وح��و�ر عم��رو 
�شم��ري عاطف و�إخ��ر�ج �أحم��د نادر 
ج��الل، وبطولة يو�ش��ف �ل�ريف يف 
�أول ع��ودة لل�شينما بع��د غياب ��شتمر 
9 �شن��و�ت، من��ذ قّدم فيل��م "�لعاملي"، 
وي�شارك��ه �لبطولة، دينا �ل�ربيني و �أحمد 
رزق و حمم��ود �جلندي و هن��ا �لز�هد و بيومي 

فوؤ�د.
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