
رانيا يوسف تلجأ إلى 
القضاء المصري

ياسر جالل ُيعيد »رحيم« 
للحياة من أجل شقيقه

طارق لطفي: لجأت إلي دوبلير 
في مشهد واحد بـ«122«

فلة تطالب برفع حظر دخولها 
مصر

ا�ستك��ت الفنانة امل�رصية رانيا يو�سف، من حماوالت 
ال��زج با�سمه��ا يف اأزم��ات "ال تليق به��ا وب�سمعتها"، 
وقال��ت اإنها �ستلجاأ اإىل الق�س��اء امل�رصي، بعد تداول 
فيدي��و اإباح��ي مزع��وم ُن�س��ب اإليه��ا. وقال��ت يو�سف 
ل�"العربي اجلدي��د" اإن "مواق��ع التوا�سل االجتماعي 
رغ��م اإيجابياته��ا، اإال اأنها اأخرجت، للأ�س��ف، اأ�سواأ ما 
فين��ا، واأ�سبح��ت �سمع��ة النا���س ال ته��م، والف�سائح 
حتيطن��ا م��ن كل جان��ب".  واأكدت "الو�س��ول اإىل حد 
االأذي��ة يف ال���رصف وال�سمع��ة، وه��ي لديه��ا ابنت��ان 
واأ���رصة وعائل��ة واأ�سدق��اء، ال يج��دي عل��ى االإطلق 
ال�سم��ت حياله".  لذا، بعد ت��داول فيديو اإباحي يقال 
اإن��ه له��ا ويجمعه��ا باملخ��رج خال��د يو�س��ف، قررت 

اللجوء اإىل مقا�ساة املواقع التي ن�رصت الفيديو. 

انته��ي يا�رص جلل من ت�سوي��ر دوره �سيف �رصف 
يف فيل��م "�سب��ع الربومب��ة"، بطول��ة �سقيق��ه، رامز 
جلل، واملقرر عر�سه يف االأ�سابيع القليلة املقبلة.
وعل��م   اأن جلل يظه��ر يف دور "رحيم"، الذي اأداه 
يف م�سل�س��ل باال�س��م نف�س��ه يف رم�س��ان املا�سي، 
وتلتقي��ه زوجة بط��ل الفيل��م جميلة عو���س بحكم 
وتت��وايل  ال�سخ�سي��ة،  يف  بانف�س��ام  اإ�سابته��ا 

االأحداث.
ُيذكر اأن �سخ�سية "رحي��م" لقيت حتفها يف احللقة 
االأخ��رة م��ن امل�سل�س��ل، ال��ذي �س��ارك يف بطولت��ه 
ح�سن ح�سني، ونور اللبنانية، و�سربي فواز، ودنيا 

عبدالعزيز، وحممد ريا�س. 

ق��ال ط��ارق لطف��ي، اإن��ه ا�ستعان ب��� "دوبل��ر" يف اأحد 
م�ساه��د فيلم��ه اجلدي��د "122"، الأن��ه مل يك��ن موؤه��ًل 
لتنفي��ذه، بح�سب قوله. واأ�ساف لطف��ي، اإن امل�سهد كان 
يق�سي قف��زه مع اأحمد داود فوق من�سدة مليئة باأدوات 
طبية، الفت��ًا اإىل اأن تنفيذه كان يتطل��ب خمت�سًا ُمدربًا 

على امت�سا�س �سدمة االرتطام.
وتاب��ع اأن اال�ستعان��ة ب��� "دوبل��ر" رائج��ة يف ال�سينما 
العاملي��ة، وجلاأت اإلي��ه يف "�سوت" واح��د بالفيلم لي�س 
اأك��ر، حر�س��ًا عل��ى تف��ادي تعطي��ل ت�سوير الفيل��م اإذا 
تعر�س��ت الإ�ساب��ة. وي�س��ارك يف بطول��ة "122" اأمينة 
خليل، وجيهان خلي��ل، و�سيوف ال�رصف حممد ممدوح، 
واأحم��د الفي�س��اوي، وهو م��ن تاأليف �س��لح اجلهيني، 

واإخراج �سيف عريبي.

ت�سببت �سورة يف مقا�ساة العار�سة االأمريكية من اأ�سل فل�سطيني، جيجي حديد اأمام اإحدى حماكم نيويورك، بعد اأن ن�رصت �سورة �سخ�سية لها عرب ح�سابها على اإن�ستغرام.
واأزالت حديد ال�سورة، التي تبني اأنها ن�رصتها دون موافقة امل�سور، الذي التقطها بال�سارع يف اأكتوبر )ت�رصين االأول( املا�سي، والذي ت�سعى �رصكته للح�سول على تعوي�س 

من العار�سة.

طالب��ت الفنان��ة اجلزائري��ة فل��ة موؤخ��را يف 
ات�س��ال هاتف��ي باأح��د الربام��ج، امل�سوؤولني 
يف بلده��ا اأن ي�سعوا لرف��ع ا�سمها من قائمة 

املمنوعني من دخول م�رص.
 و�سدر قرار احلظر �سد فلة منذ 23 عامًا وال 
ي��زال �ساريا حت��ى االآن على خلفي��ة اتهامها 
الرئي���س  عه��د  يف  االآداب،  ق�ساي��ا  باإح��دى 
املخل��وع حممد ح�سني مبارك، م�سيفة خلل 
االت�س��ال اأنه��ا "تريد اأن تدخ��ل م�رص معززة 

مكرمة كجزائرية حرة".
ومل تك��ن فل��ة الفنان��ة الوحي��دة الت��ي �س��در 

بحقها قرار يحظر دخول م�رص...
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

ردت سيلين ديون على 
منتقدي ظهورها األخير

ريم كيالني... أربع أغاٍن 
من ألم وجاز

مالك يكشف سر صعوده من 
عامل بيتزا إلى نجم هوليوودي

 عودة ماري بوبنز: الموسيقى واألغاني بدور البطولة

 »سويتس« يحسم الجدل 
بشأن مشاركة ميغان ماركل

هاجم��ت النجم��ة �سيلني دي��ون، انتقادات بع���س متابعيه��ا، الذين 
اأث��اروا عا�سفة من االنتقادات والتعليقات ب�ساأن ظهورها واإطللتها 
يف االآون��ة االأخ��رة خلل اأ�سب��وع املو�سة يف باري���س، وذلك ب�سبب 

نحافتها املفرطة.
واأ�س��ارت �سيلني دي��ون، )50 عامًا(، اإىل عدم اهتمامه��ا باآراء الغر 
وانتقاداته��م التي يوجهونه��ا، كما ن�سحت اأولئ��ك الذين ال تعجبهم 
اإطلالته��ا باإ�ساحة وجههم عنها واالمتن��اع عن التقاط ال�سور لها، 
الفت��ة اإىل اأن اإطللته��ا االأخرة هي لنف�سها وم��ن اأجلها فقط بغ�س 

النظر عن االنتقادات وقلق بع�س حمبيها على �سحتها.
كم��ا اأو�سحت ديون اأنها تبلغ من العم��ر 50 عامًا االآن، ولذلك فهي 
ال ترت��دي االأزي��اء، من اأجل اأن تن��ال اإعجاب اأح��د، اأو للح�سول على 
الفر�س، بل تفعل ما يروق لها وما تريد اأن تظهر به فقط"، الفتة اإىل 

اأنه من غر املمكن اإر�ساء اجلميع.

بع��د فرتة م��ن ال�سائع��ات، ح�سم فري��ق م�سل�س��ل الدرام��ا االأمريكي 
"�سويت���س" )Suits( اجل��دل، ب�س��اأن عودة دوق��ة �سا�سك�س ميغان 
م��اركل، للتمثيل م��ن جديد، بعد اعتزالها، وذل��ك تزامنًا مع انطلق 
املو�س��م التا�س��ع واالأخر من امل�سل�سل ال��ذي �ساركت يف بطولته يف 
موا�سمه ال�سبعة ال�سابقة، قبل زواجها من االأمر هاري. ونفى منتج 
امل�سل�سل اآرون كور�س، عودة ماركل للظهور بدور �رصيف يف املو�سم 
االأخ��ر من امل�سل�سل قائ��ًل: "ال ن�سعى يف الوقت احلايل اإىل مطالبة 
ماركل ب��رتك حياتها مع العائلة املالك��ة يف بريطانيا واالن�سمام 
اإلين��ا من جديد. اأنا اأود ذلك، اإال اإنني اأعتقد اأنه اأمر �سعب احلدوث"، 
بح�س��ب ما اأورد موقع "انرتتينمت توناي��ت". كما اأو�سح كو�رص اأنه 
حتى هذه اللحظة مل يتم االتفاق بعد على ال�سكل الذي من املقرر اأن 
يظه��ر عليه املو�سم االأخر، وما اإذا كان �سي�سهد عودة بع�س اأبطاله 

بعد مغادرتهم مثل باتريك اآدامز، وماركل. 

توؤكد الفنان��ة الفل�سطينية، رمي كي��لين، يف األبومها اجلديد، 
َ اأحّبه��ا؟"، طابع��ًا مو�سيقي��ًا غلب على معظ��م اأعمالها،  "ملمِ
يق��وم على �سوتني رئي�سيني؛ ال�رصق واجل��از. رمي، املولودة 
يف مدين��ة مان�س�س��رت الربيطانية لعائل��ة فل�سطينية، عا�ست 
جزءاً من طفولتها يف الكويت، لكنها ارتبطت دائمًا مبوطنها 
االأ�س��ل. وهكذا ج��اءت مو�سيقاها من تلك الع��وامل املتعددة 
املمزوج��ة باحلن��ني والذك��رى، باملعاناة واحلل��م.  يحتوي 
االألبوم على اأربع اأغ��اٍن، اأتت من خلفيات مو�سيقية متنوعة 
�ساهم��ت يف ت�سكي��ل هوي��ة كي��لين املو�سيقي��ة. واحدة من 
الكوي��ت، واأخرى م��ن فل�سط��ني، واأغنية بلحن ج��از �رصقي، 
واالأخرة م��ن البلوز. االأخر منط مو�سيقي تاأثرت به كيلين 
اأي�س��ًا؛ اإذ تتيح اأحل��ان البلوز تفجر الغ�س��ب ب�سورة حلنية 
حيوية وراق�سة.  ت�ستعيد رمي يف االأغنية الكويتية، "البارحة 
ج��زت عيني يا �سع��ود"، �سنوات طفولته��ا يف الكويت بثوب 
م��ن احلن��ني. تنتم��ي كل اأغني��ة اإىل منط مو�سيق��ي خمتلف، 
ويف "البارح��ة" مار�ست هوايتها يف م��زج الرتاث واإعطائه 
طابعًا براقًا وحديثًا. واالأغنية الكويتية تبدو يف حلنها اأ�سبه 
باالأهازي��ج، فتغني جمي��ع اأجزائها بجمل��ة حلنية واحدة ال 
تتغر. ع��دا اأن رمي اعتمدت يف غنائها على التلوين اللحني، 
لتعط��ي اإيح��اًء بالتنويع، مع كل جمل��ة مو�سيقية ويف كثر 
م��ن االألف��اظ، �سواء بطريق��ة النرب على احل��روف، اأو امليزان 

اللحني. 

"ال تنته��ز الفر�س��ة ب��ل ا�سنعه��ا"، ذلك م��ا اأثبت 
�سحت��ه جن��م هولي��وود املر�س��ح للأو�س��كار رامي 
مالك، ال��ذي حتدث بعد ح�سول��ه اأم�س على جائزة 
نقاب��ة ممثل��ي ال�سا�س��ة الأف�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 اال�ستفادة 
من عمل��ه يف تو�سيل الوجبات ال�رصيعة يف مدينة 
لو�س اأجنلي�س االأمريكية، من خلل ت�سمني �سوره 
و�سرت��ه الذاتي��ة داخ��ل عل��ب البيت��زا الت��ي يقوم 
بتو�سيله��ا، حت��ى الق��ت طريقت��ه غايته��ا يوم��ًا، 

عندما تلقى ات�سااًل من اأحد املخرجني.
اأو�س��ح رام��ي مالك خلل حديثه م��ع ال�سحافيني 
يف كوالي���س حف��ل توزي��ع جوائ��ز نقاب��ة ممثل��ي 
ال��ذي تلق��اه  ال�سا�س��ة، تفا�سي��ل االت�س��ال االأول 
م��ن مديرة ت�سوي��ر امل�سل�سل الكومي��دي االأمريكي 
"بنات غليمور"، حيث وطلبت منه احل�سور الإجراء 
اختب��ارات اأداء لدور �سغ��ر يف امل�سل�سل ال يتعدى 

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

اأهمية الحقًا.
ي�ستع��د حالي��ًا النج��م رام��ي مال��ك حل�س��ور حفل 
جوائ��ز االأو�س��كار ال��ذي �سيق��ام ي��وم 24 فرباي��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. 

مل يعل��ن، بع��د، عن عن��وان االألب��وم املنتظ��ر للفنانة 
اللبناني��ة ن��وال الزغب��ي، ال��ذي ُيتوق��ع �س��دوره يف 
منت�س��ف �سه��ر فرباير/ �سب��اط املقب��ل. يف حني، مت 
التع��ّرف، مبدئيًا، اإىل اأ�سماء �سبع اأغاٍن من اأ�سل ع�رص 
يحتويها االألب��وم، مت�سمنًا لهجات متنوعة وخمتارة 

ما بني امل�رصية واللبنانية واخلليجية والعراقية.
ومن��ذ االإعلن االأول عن انته��اء ما�سرت االألبوم، تعمل 
روتان��ا، ال�رصك��ة املنتج��ة، م��ع النجم��ة، بع��د غياب 
االأخ��رة عن التع��اون معها قرابة ع���رصة اأعوام، على 
ك�س��ف تفا�سيل االإ�سدار ب�سكل بطيء وتدريجي، يثر 
حما�سة حمّبي ومتابعي الزغبي على مواقع التوا�سل.
وم��ن خلل االأ�سئلة واال�ستف�س��ارات التي طرحت على 
ال�سو�س��ال ميدي��ا، يرتق��ب اجلمه��ور اأعم��ال الزغب��ي 
اجلدي��دة التي يرّوج لها عل��ى �سكل األغاز واأحاٍج تعزز 
م��ن عملي��ة الت�سويق م��ن ناحي��ة، وحماول��ة الإعادة 
اأجماد الفنانة التي اعتدنا على ب�سمتها الغنائية منذ 
اأك��ر من ع�رصين عامًا، اأم��ام �سطوة الفنانني ال�سباب 

اجلدد على ال�ساحة الفنية، من جهة اأخرى.
م��ن تل��ك االألغ��از الت��ي اأث��ارت حما�س��ة النا�سط��ني 
واملتابع��ني، �سواًء على ال�سفح��ة الر�سمية لروتانا اأو 
عل��ى �سفحات الزغبي ال�سخ�سي��ة، موعد تاريخ طرح 
االألب��وم ال��ذي مل يكن قد ح�سم القرار في��ه بعد، اإىل اأن 
اأعلن��ت الزغبي عرب ح�سابها ال�سخ�سي تويرت اأن موعد 
اإ�س��دار األبومها اجلديد �سيكون يف 14 فرباير/ �سباط 

من ال�سهر املقبل، تزامنًا مع عيد احلب.
واحد م��ن االألغ��از االأخ��رى اأطلقته النجم��ة الذهبية، 
اإذ ت�س��األ معجبيه��ا من خ��لل �سفحته��ا على تويرت 
التوقع��ات  لتتهاف��ت  املف�سل��ة،  االأغ��اين  ن��وع  ع��ن 
واال�ستنتاج��ات حول ماهية االأغ��اين واللهجات التي 
اخت��رت يف األبومه��ا، خ�سو�س��ًا بعد انت�س��ار �سورة 
لن��وال برفق��ة املنت��ج ال�سينمائ��ي امل���رصي حمم��د 
ا،  ال�سبكي وامللحن حممود اخليامي، اللذين اأفادا اأي�سً
ع��رب لغز اآخر، باأن ن��وع العمل امل�س��رتك بينهم، الذي 
م��ا من اأجل��ه اإىل لبنان، �سيكون مفاج��اأة للجميع.  َقدمِ

كان م��ن املرجح اأن يكون هناك عمل �سينمائي قادم 
باال�س��رتاك مع الفنانة الزغبي لوال نفي االأخرة ذلك، 
بقوله��ا الذي ما يزال علمة ا�ستفهام حتى االآن "م�س 
حمث��ل". كان ملعجب��ي الزغب��ي دور اآخ��ر يف عملي��ة 
الرتويج، فمنهم من عم��د اإىل طرح اأ�سئلة غريبة حول 
االأغ��اين ال�سب��ع املك�س��وف ع��ن اأ�سمائه��ا، مو�سوعة 
�سم��ن ج��داول م�سغ��رة تك��ون �سيغ��ة ال�س��وؤال فيها 
حول اأكر اأغنية يت�سوق اجلمهور اإىل اال�ستماع اإليها؟ 
بالرغ��م من عدم اإ�سدار اأية اأغني��ة "�سينيغل" م�سجلة 

حت��ى اللحظ��ة. اإ�ساف��ة اإىل جمل��ة االأحاج��ي �سالف��ة 
الذك��ر، �س��ّكل البو�سرت الدعائ��ي للألب��وم حالة اأخرى 
م��ن ال�سج��االت بني �سف��وف املعجب��ني واملتابعني، 
ح��ول ا�ست�سف��اف ا�س��م االألبوم م��ن خلل��ه، اإذ يوحي 
غلف االألبوم للوهل��ة االأوىل بال�سفر، نظراً اإىل وجود 
حقيب��ة بنية اللون وكام��را للت�سوي��ر واأ�سياء اأخرى 
على ال�رصير الذي جتل�س عليه الزغبي. وبناء على ذلك 
ُيخّم��ن حم��ل االألبوم عنوان��ًا يتعلق مب�ساع��ر الغياب 

والرحيل اأو العودة.

 يف الثام��ن ع���رص م��ن دي�سمرب/كان��ون االأول املا�سي، كان 
العر�س االأول للفيلم الغنائي املو�سيقي "عودة ماري بوبنز" 
يف الوالي��ات املتح��دة االأمركي��ة، وال��ذي يعد تكمل��ة لفيلم 
اأّث��ر الفيلم   .)Mary Poppins )1964 "م��اري بوبن��ز"
كث��راً يف اجلمه��ور، فبع�س اأغاني��ه واملفردات في��همِ �سارت 
دارجة ولها مراجعها اخلا�سة يف اللغة املنطوقة مثل كلمات 
supercalifr a وكلم��ة   A spoon full of sugar
فائ��ق  "�س��يء  تعن��ي  الت��ي   gilisticexpialidocious

الروعة".
الفيل��م االأول كان ق��د تر�ّس��ح اإىل 13 جائزة اأو�س��كار، ح�سد 
منه��ا 4 )اأف�سل ممثلة/اأف�س��ل مو�سيقية ت�سويري��ة اأ�سلية/
اأف�س��ل موؤثرات ب�رصية/اأف�سل مونت��اج(، اإاّل اأن فيلم العودة، 
مل يحقق اإال اأربعة تر�سيح��ات )اأف�سل اأغنية/اأف�سل مو�سيقى 

ت�سويرية/اأف�سل ت�سميم اأزياء/اأف�سل ت�سميم اإنتاج(. 
رمب��ا، ال �سيء اأكر �سعوبة من حماولة اإجناز جزء ثاٍن لفيلم 
كل�سيك��ي حمب��وب عن��د اجلماهر، وه��ذا هو التح��دي الذي 
واج��ه ُكتاب فيل��م "عودة ماري بوبنز". لك��ن، كما يرى كثر 
م��ن النق��اد املو�سيقي��ني، كان موؤّلفا االأغاين، م��ارك �سيمان 
و�سك��وت ويتم��ان، منا�سب��ني للمهمة الت��ي اأوكل��ت لهما، ما 

جعلهما ينتجان مو�سيقى ت�سويرية واأغاين الفتة.
 من املرجح اأن يلحظ املراقبون اأن قائمة االأغاين يف الفيلم 
اجلدي��د تتما�س��ى مع االأغ��اين يف الفيلم االأ�سل��ي. هذه البنية 
تعن��ي اأن املقارن��ات ال ميكن جتنبها، لك��ن �سيمان وويتمان 
ميي��لن اإىل احلنني بداًل من حماول��ة جتنبها. وجتدر االإ�سارة 
ا اإىل اأن ريت�سارد �سرمان والذي �سارك يف كتابة االأغاين  اأي�سً

االأ�سلية، ا�ستغل على الفيلم اجلديد "م�ست�ساًرا مو�سيقًيا".

ألغاز نوال الزغبي تسبق األلبوم هكذا مسلسل

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 .
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