
أرغنش بديل أندي 
غارسيا في »كازبالنكا«

سحر رامي تهدد بمقاضاة 
هيثم أحمد زكي

استبعاد باسم سمرة 
من »براءة ريا وسكينة«

عائلة مايكل جاكسون تتعهد 
بمحاربة فيلم عن حياته

انته��ى املمثل الرتك��ي، خال��د اأرغن�ش"ال�س��لطان 
�سليمان" من ت�سوي��ر دوره يف فيلم "كازبالنكا" 
للمخ��رج بي��رت ميم��ي. وعل��م 24 اأن اأرغن�ش جاء 
بدياًل للفنان الأمريك��ي اأندي غار�سيا، الذي وافق 
مبدئي��ًا عل��ي امل�ساركة يف الفيل��م، اإل اأن املخرج 
واأمري كرارة ف�سال ال�ستعانة ب� "اأرغن�ش"، ل�سهرته 
الوا�سع��ة يف م���ر والوط��ن العرب��ي، واجن��ذاب 
"ح��رمي  الرتك��ي  امل�سل�س��ل  يف  ل��دوره  اجلمه��ور 
ال�سلط��ان". وي�سارك يف بطولة "كازبالنكا" غادة 
ع��ادل، واإي��اد ن�سار، وعم��رو عبداجللي��ل، واأحمد 
دا���ش، وحممود الب��زاوي، وهو م��ن تاأليف ه�سام 

هالل، واإنتاج وليد من�سور.

طالب��ت بطل��ة ومنتجة فيل��م "كابوري��ا"، الفنانة �سحر 
رام��ي، الفن��ان هيث��م اأحم��د زكي بع��دم ا�ستغ��الل ا�سم 
فيلمه��ا يف اجل��زء الث��اين منه، ال��ذي تعاق��د عليه، قبل 
يوم��ن، منع��ًا للجوئه��ا اإىل الق�ساء امل���ري. وقالت 
رام��ي، ، اإنه��ا منده�سة من فكرة تق��دمي جنل اأحمد زكي 
جل��زء ث��ان م��ن فيل��م وال��ده، ل�سيم��ا اأن الأخ��ري كان 
يفوقه عم��راً عند تقدمي��ه ل�سخ�سية "ح�س��ن هدهد" يف 
الفيل��م، م�سيف��ة اأن هيثم ُمطالب بت�سدي��د اأموال معينة 
نظ��ري ا�ستغالله ل�سم الفيل��م يف اجلزء الثاين، ويف حال 
خمالفت��ه لذل��ك �ستقي��م دع��وى ق�سائية �س��ده اإذا قدم 
الفيل��م بنف���ش ا�سم��ه". يذك��ر اأن فيل��م "كابوريا2" من 

تاأليف عمرو الدايل واإخراج كرمي اإ�سماعيل.

ا�ستبع��دت اجله��ة املنتجة لفيل��م "براءة ري��ا و�سكينة" 
با�س��م �سمرة م��ن امل�سارك��ة يف بطولة الفيل��م، الذي مل 

يكتمل ت�سويره حتى الآن.
وق��ال م�س��در من داخل الفيل��م، اإن �سم��رة كان ُمر�سحًا 
ل�سخ�سي��ة ُتدع��ي "اأب��و عج��وة"، ال��ذي يرتب��ط بعالقة 
عاطفية مع "ري��ا"، اإل اأنه يظهر يف مرحلتن عمريتن 
بح�سب الأحداث، اإذ يج�س��د الفنان لطفي لبيب الدور يف 
مرحل��ة الك��ر، بينما كان م��ن املفرت�ش تاأدي��ة �سمرة 
لل�سخ�سي��ة يف مرحل��ة ال�سب��اب، اإل اأن اجله��ة املنتجة 

تراجعت عن تر�سيحه دون اإبداء اأ�سباب.
وي�س��ارك يف بطول��ة "ب��راءة ريا و�سكينة" وف��اء عامر، 
وحوري��ة فرغلي، ومنة ف�سايل، و�ري��ف باهر، واأحمد 
واإخ��راج  اأحم��د عا�س��ور،  تاألي��ف  من��ري. والعم��ل م��ن 

عبدالقادر الأطر�ش. 

�ستتع��اون املمثل��ة �ساندرا بولوك مع �سبكة نتفليك�ش، يف فيلم اخلي��ال العلمي اجلديد بعنوان "ريبورن"، بعد النجاح الكبري الذي حققه فيلم "بريد بوك�ش"، الذي جتاوز 80 
مليون م�ساهد.

تعه��دت �رك��ة "ماي��كل جاك�س��ون" باإنف��اق مالي��ن 
ال��دولرات ملحارب��ة ادع��اءات التحر���ش اجلن�سي التي 
تناولت جنم البوب مايكل جاك�سون، يف الفيلم الوثائقي 
اجلديد يعنوان "اخلروج من نيفرلند". وو�سفت العائلة 

ما جاء يف الفيلم بالأكاذيب.
واأ�س��ار اأح��د اأ�سدق��اء عائلة الراح��ل جاك�س��ون اإيل اأن 
ال�سب��ب يف حر���ش موؤ�س�س��ة جاك�س��ون، عل��ى حماربة 
الدع��اءات املزعوم��ة يف الفيل��م الوثائق��ي، يرجع اإىل 
املكان��ة واجلماهريي��ة  املحافظ��ة  رغب��ة عائلت��ه يف 
الت��ي حققه��ا جاك�سون طيل��ة م�سريته الفني��ة والتي ل 
تزال حت��ى بعد وفاته حتقق اأرباح��ًا مالية كبرية تقدر 

مبليارات الدولرات، بح�سب ما اأورد موقع "مريور".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يتصدر إيرادات السينما 
األمريكية لألسبوع الثاني

»مارفل« تعرض »بالك بانثر« مجانًا 
لالحتفال بـ«التاريخ األسود«

مالك يكشف سر صعوده 
من عامل بيتزا إلى نجم 

هوليوودي

كم يربح الممثلون من بيع جوائز األوسكار

جميلة عوض في
 »سبع البرومبة«

احت��ل فيل��م الإثارة والرع��ب "غال�ش" �س��دارة اإي��رادات ال�سينما يف 
اأمري��كا ال�سمالي��ة يف مطل��ع الأ�سب��وع، وذل��ك لالأ�سب��وع الثاين على 
الت��وايل باإيرادات بلغ��ت 19.1 مليون دولر. والفيل��م بطولة برو�ش 
ويل��ز و�سمويل جاك�سون وجيم�ش مكاف��وي واأنيا تيلور ومن اإخراج 
اإم.ناي��ت �سيام��الن. وحاف��ظ   الفيل��م الكومي��دي "راأ�س��ًا على عقب" 
)اأب�ساي��د( على املركز الثاين ال��ذي احتله الأ�سبوع املا�سي باإيرادات 

بلغت 12.2 مليون دولر.
والفيلم بطولة كيفن هارت وبرايان كران�ستون ونيكول كيدمان ومن 

اإخراج نيل برغر.
واحت��ل فيلم احلرك��ة واملغامرة "الرجل املائي" )اأك��وا مان( املركز 

الثالث هذا الأ�سبوع باإيرادات 7.4 مليون دولر.
والفيل��م بطول��ة جاي�س��ون موموا واآم��ر هريد ووليام داف��و ونيكول 

كيدمان ومن اإخراج جيم�ش وان.

تنتظ��ر املمثل��ة جميل��ة عو���ش عر���ش فيلمه��ا اجلدي��د "�سب��ع 
الرومبة" م��ع املمثل رامز جالل، خالل الأي��ام القليلة املقبلة، 

بعد اأن انتهت من ت�سوير اآخر م�ساهدها قبل اأيام عدة.
 �سخ�سي��ة عو���ش، التي جت�س��د دور زوجة رام��ز، بح�سب اأحداث 
الفيلم، حيث تعاين من انف�سام يف ال�سخ�سية، ويت�سح هذا جليًا 
عن��د م�ساهدتها لأفالم وم�سل�س��الت م�رية، ما يعود بالأذهان 
اإىل فيل��م "عفري��ت مرات��ي"، التي م��رت بطلته �سادي��ة مبواقف 
م�سابه��ة عل��ى م��دار الأح��داث. وتثري احلال��ة املر�سي��ة جلميلة 
غ�س��ب زوجها رام��ز، ما يخل��ق عدداً م��ن املواق��ف الكوميدية، 
ل�سيم��ا اأنها تتخيل نف�سها م��ع اأبطال الأفالم وامل�سل�سالت التي 
ت�ساهده��ا عل��ى �سا�س��ة التليفزي��ون. وي�سارك يف بطول��ة "�سبع 
الرومبة" بيومي فوؤاد، وحممد ثروت، وحممد عبدالرحمن، ونور 

قدري. والعمل من اإخراج حممود كرمي.

اأعلن��ت �رك��ة "مارف��ل" اإع��ادة عر�ش فيلمه��ا "بالك 
بان��ر" املر�س��ح لالأو�سكار، يف جمي��ع �سالت العر�ش 
ال�سينمائ��ي، وذل��ك ابت��داًء م��ن ي��وم الأول م��ن فراير 

)�سباط( املقبل، مل�ساهدته جمانًا ملدة اأ�سبوع.
وك�سف��ت "مارف��ل" يف اإعالنه��ا عن ط��رح الفيلم، الذي 
ح�س��د اأخرياً كرى جوائز "رابط��ة ممثلي ال�سا�سة"، يف 
جمي��ع �سالت ال�سينما يف اأكر من 50 ولية اأمريكية، 
وذلك تكرميًا ملا يعرف ب�سه��ر "التاريخ الأ�سود"، وهي 
ذك��رى �سنوية لالأح��داث التاريخية املتعلق��ة بال�ستات 

الأفريقي.
و�سيتمك��ن اجلمه��ور م��ن احل�سول على تذاك��ر جمانية 
"دي��زين  حلج��ز مقاعده��م م��ن خ��الل موق��ع �رك��ة 
الإلك��رتوين". وذك��ر الرئي���ش التنفي��ذي لل�رك��ة ب��وب 
اإيغ��ر، يف بيان اإن الفيلم واحد من اأهم الأفالم، لأ�سباب 
عديدة، مبا فيها التنوع العرقي الغني للم�ساركن الذي 

يقفون وراء جناحه.
وا�ستط��رد قائ��اًل: "جت�س��د ق�سة العمل ق��وة املعرفة يف 
تغيري العامل نحو الأف�سل، و�رورة �سمان حق اجلميع 

يف الو�سول اإليها".

"ل تنته��ز الفر�س��ة ب��ل ا�سنعه��ا"، ذلك م��ا اأثبت 
�سحت��ه جن��م هولي��وود املر�س��ح لالأو�س��كار رامي 
مالك، ال��ذي حتدث بعد ح�سول��ه اأم�ش على جائزة 
نقاب��ة ممثل��ي ال�سا�س��ة لأف�س��ل ممث��ل، ع��ن رحلة 
�سع��وده لع��امل هولي��وود، بع��د عمل��ه ل�سنوات يف 

خدمة تو�سيل البيتزا.
متك��ن النجم رامي مالك )37 عامًا( من ال�ستفادة 
من عمل��ه يف تو�سيل الوجبات ال�ريعة يف مدينة 
لو�ش اأجنلي�ش الأمريكية، من خالل ت�سمن �سوره 
و�سريت��ه الذاتي��ة داخ��ل عل��ب البيت��زا الت��ي يقوم 
بتو�سيله��ا، حت��ى لق��ت طريقت��ه غايته��ا يوم��ًا، 

عندما تلقى ات�ساًل من اأحد املخرجن.
اأو�س��ح رام��ي مالك خالل حديثه م��ع ال�سحافين 
يف كوالي���ش حف��ل توزي��ع جوائ��ز نقاب��ة ممثل��ي 
ال��ذي تلق��اه  ال�سا�س��ة، تفا�سي��ل الت�س��ال الأول 
م��ن مديرة ت�سوي��ر امل�سل�سل الكومي��دي الأمريكي 
"بنات غليمور"، حيث وطلبت منه احل�سور لإجراء 
اختب��ارات اأداء لدور �سغ��ري يف امل�سل�سل ل يتعدى 

ثالث عبارات.
وك�س��ف مال��ك ع��ن موافقت��ه، م�س��رياً اإىل اعتقاده 
حينه��ا باأن��ه بالرغم من �سغر حجم ال��دور، اإل اأنه 
�سيمنحه الفر�سة للح�سول على اأدوار متثيلية اأكر 

اأهمية لحقًا.
ي�ستع��د حالي��ًا النج��م رام��ي مال��ك حل�س��ور حفل 
جوائ��ز الأو�س��كار ال��ذي �سيق��ام ي��وم 24 فراي��ر 
)�سب��اط( املقبل، لرت�سحه جلائ��زة اأف�سل ممثل عن 
دوره يف فيلم "بوهيميان راب�سودي"، بعد ح�سوله 
على جائزة "غولدن غلوب" ونقابة ممثلي ال�سا�سة. 

اأطلت"كوك��ب ال���رق" اأم كلث��وم، يف اأم�سي��ة كامل��ة 
ع��ر تقني��ة "هولوغ��رام" اأو م��ا يع��رف ب�"الت�سوي��ر 
فعالي��ات  يف  "مراي��ا"،  م���رح  عل��ى  التج�سيم��ي" 
"�ستاء طنطورة" الثقايف الذي اأطلقته الهيئة امللكية 

ملحافظة العال، يف ال�سعودية.
وتق��دم الهيئ��ة من خ��الل ه��ذه الفعالي��ات جمموعة 
متنوعة م��ن الفعالي��ات الرتاثية والثقافي��ة والفنية، 
وح���ر الأم�سي��ة الفني��ة املنتج��ة  بالتع��اون ب��ن 
م��ن  عري���ش  جمه��ور   ،NDPو  MBC جمموع��ة 
خمتل��ف مناط��ق اململك��ة وخارجه��ا، بح�س��ب بيان 

�سحفي تلقى 24 ن�سخة منه.
ويف الفعالي��ة الفري��دة م��ن نوعه��ا، غنت ال�سي��دة اأم 
كلث��وم جمموعة من اأغانيها ال�سه��رية مثل "األف ليلة 

وليلة" و"اأنت عمري" و"�سرية احلب"، وغريها.
وب��داأت الأم�سية الفنية الطربية باأداء بع�ش من اأغاين 
الفنان��ة اأم كلث��وم بحنجرت��ي الفن��ان ال�س��اب حممد 

ال�رنوبي و�سناء نبيل،  حفيدة الفنانة الراحلة.
فرق��ة  م��ن  احلي��اة  قي��د  عل��ى  ع��ازف  اآخ��ر  وُك��رم 
اآل��ة  ط��ور  ال��ذي  �سالم��ة  ف��ارق  الفنانة،املو�سيق��ي 
الأكوردي��ون الأوروبي��ة لت�سب��ح �رقي��ة، باإ�ساف��ة 
اآلي��ة لإ�سدار ربع نوتة اإىل اأ�س��وات الآلة، حيث عزف 
منف��رداً مقاطع من اأجمل اأغ��اين ال�سيدة اأم كلثوم، اإىل 
جوار ت�سوير جت�سيمي لفنانته املف�سلة على امل�رح 

نف�سه.
وحول التح�س��ريات، قال امل�سوؤول عن اإنتاج الأم�سية 
الفنية بتقنية "هولوغ��رام" عماد �سليبي: "ا�ستغرقت 
م��دة طويل��ة، حي��ث  لالأم�سي��ة  التح�س��ريات  عملي��ة 
اأم�سينا عاما كامال يف اإجراء الأبحاث وقراءة تاريخ 
الراحلة اأم كلثوم للوقوف على اأدق التفا�سيل لبا�سها 
وحركاته��ا وتعابري وجهها، وم��ن ثم جت�سيم كل ذلك 
اإلكرتوني��ا بالتع��اون م��ع الفنانة �سابري��ن، وُتعتر 
ه��ذه الأم�سي��ة الكاملة الأوىل التي تعتم��د على تقنية 

هولوغرام يف الوطن العربي، والثانية عامليًا".
بطريقته��ا  الأم�سي��ة  "ولإخ��راج  �سليب��ي  واأ�س��اف 

امل�رفة، قمن��ا با�ستخدام اأح��دث التقنيات العاملية، 
واإ�ساف��ة الكثري م��ن التفا�سيل عليه��ا، والتعاون مع 
العدي��د من ال���ركات املتخ�س�سة من لن��دن وعّمان، 
بالإ�سافة اإىل عدد من اأف�سل املو�سيقين من خمتلف 
دول العامل، وبالتحديد من م�ر، بهدف تقدمي جتربة 
�سوتي��ة فريدة جلمهور �ستاء طنط��ورة، اإن ا�ستح�سار 
�سخ�سي��ة عاملية مثل ال�سي��دة اأم كلثوم يتطلب الكثري 
م��ن اجله��د والبح��ث للخ��روج باأم�سي��ة فني��ة تلي��ق 

بتاريخها العريق".
ويت�سم��ن "�ستاء طنطورة" الثق��ايف، فعاليات تراثية 
وثقافي��ة وفنية م�ستوحاة من ت��راث العال التي تعتر 
موط��ن الآثار يف �سمال �سبه اجلزيرة العربية وملتقى 
العدي��د من احل�س��ارات على م��ر الع�سور، كم��ا ينّظم 
"�ست��اء طنط��ورة" خ��الل كل عطل��ة نهاي��ة اأ�سب��وع 
فعالي��ات فنية يحييه��ا فنانون عريق��ون مّمن تركوا 

ب�سمتهم يف جمال الفّن عربيًا وعامليًا.

من املزم��ع اأن يقام حف��ل توزيع جوائ��ز الأو�سكار 
يف اأواخ��ر فراي��ر )�سباط( من ه��ذا العام، حيث 

�سيح�س��ل الكث��ري م��ن العامل��ن يف �سناع��ة 
ال�سينم��ا عل��ى اجلائ��زة التي تعتر م��ن اأهم 
اجلوائز العاملي��ة يف هذا املجال. ومت توزيع 
اأك��ر من 3000 متث��ال مطل��ي بالذهب منذ 

اأول حف��ل اأو�س��كار اأقي��م يف 1929، وكان��ت 
املمثل��ة ال�سه��رية كاثري��ن هيب��ورن اأول م��ن 

ح�سل��ت على التمثال الذهب��ي بعد فوزها بلقب 
اأف�سل ممثلة.

ومنذ 1950، ا�سرتط منظمو حفل الأو�سكار 
عل��ى الفائزي��ن توقي��ع اتف��اق ين���ش على 

يعر�س��وا  اأن  قب��ل  اجلائ��زة  بي��ع  ع��دم 

عل��ى الأكادميي��ة بيعه له��ا مقاب��ل دولر واحد. ويف 
الثمانيني��ات م��ن الق��رن املا�س��ي، رفع��ت اإدارة 
اأكادميية اأو�س��كار �سعر اجلائزة اإىل 250 دولر 
اأمريك��ي اإن مل تكن موقّعة من الفائز بها. ويف 
حال حمل��ت اجلائزة توقيع الفائ��ز بها يرتفع 
ثمنه��ا لي�سب��ح 1000 دولر. وعلى الرغم من 
ذل��ك فق��د مت بي��ع متث��ال الأو�سكار ال��ذي ح�سل 
عليه فيلم "جنتلمان اأغرمينت" يف 1947 مببلغ 
و�سل اإىل 492000 دولر، يف دي�سمر من العام 
املا�س��ي. يذك��ر ب��اأن �سع��ر تذكرة ح�س��ور حفل 
توزيع جوائ��ز الأو�سكار تغ��ري يف اأيامنا هذه 
لي�سبح 150 دولراً لل�سخ�ش الواحد، بح�سب 

ما نقلت �سحيفة ديلي ميل الريطانية. 

السعودية: »كوكب الشرق« يسطع بهولوغرام في شتاء طنطورة »غالس« انفصام

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 
احجز اعالنك االن
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم PDF  بصورة دائمة
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