
البرلمان الكندي يطالب بحذف 
مشاهد من »بيرد بوكس«

سامح حسين يطرح برومو 
فيلمه الجديد

»زلزال« حال شيحة يطيح 
بيسرا اللوزي

»كوين« تنفي شائعة 
رفض الغناء في األوسكار

ط�ل��ب الربمل�ن الكندي �ش��بكة نتفليك�س، ب�إزالة جميع 
مق�ط��ع الفيدي��و التي ظه��رت يف فيلم "ب��رد بوك�س"، 
ع��ن انح��راف قط�ر عن م�ش���ره، وقع��ت يف 2013 يف 
مدين��ة ميغ�نتي��ك بكيبيك الكندية، واأ�ش��فرت عن مقتل 
اأكرث من 40 �شخ�ش��ً� وتدمر ع�رشات املن�زل. واأو�شح 
الربمل���ن الكندي يف بي�ن��ه اأنه م�رش عل��ى حذف تلك 
كنكم الت�أكد اأنن� �شنت�بع تطور ذلك  اللقط���ت ق�ئاًل: "يمُ
ب�أنف�شن� م��ع مواطنين� الذين يوؤيدون موقفن�"، مط�لبً� 
نتفليك���س يف ذات الوق��ت بتعوي���س �ش��ك�ن البلدة عن 
ال���رشر املعن��وي. واعت��ذرت نتفليك���س يف بي���ن، عن 
الإ�ش�ءة غ��ر املتعمدة، لكنه� رف�ش��ت حذف اللقط�ت، 
لفت��ة اإىل ح�شوله� عل��ى ترخي�س ر�شمي قبل عر�شه� 

يف اأحداث الفيلم. 

ط��رح �ش�م��ح ح�ش��ن بروم��و فيلم��ه اجلدي��د "عي�س 
حي�ت��ك"، ع��رب موق��ع يوتيوب. وي��دور فيل��م "عي�س 
حي�ت��ك"، يف اإط���ر كوميدي روم�ن�ش��ي، ومن املقرر 
13 فرباي��ر )�شب���ط( اجل���ري،  عر�ش��ه بداي��ًة م��ن 
ب�لتزام��ن مع عيد احلب. وتخط��ى برومو فيلم "عي�س 
حي�ت��ك" 25 األ��ف م�ش�ه��دة، منذ طرحه، ع��رب القن�ة 

الر�شمية لل�رشكة املنتجة مبوقع يوتيوب.
فيل��م "عي���س حي�ت��ك" م��ن بطول��ة �ش�م��ح ح�ش��ن، 
و�ش�ن��دي، واإداورد، و�ش�مية الطرابل�شي، وحممد نور، 
وي����رش الطوبجي، واأحم��د الته�م��ي، واإبراهيم فرح، 
ومه� اأبو عوف، وهو من ت�أليف و�ش�م ح�مد، واإخراج 

ت�مر ب�شيوين.

اأط�ح��ت حال �شيح��ة بزميلته��� ي�رشا الل��وزي من 
امل�ش�ركة يف بطولة م�شل�شل "زلزال" بعد تراجعه� 

عن اعتذاره� وعودته� اإليه من جديد.
وق���ل م�ش��در من داخ��ل اجله��ة املنتج��ة، ل�24، 
اإن املخ��رج اإبراهي��م فخ��ر ر�شح الل��وزي للبطولة 
الن�ش�ئي��ة اأم�م حممد رم�ش���ن، وتف�و�س الإنت�ج 
معه���، وطلبت الإطالع علي احللق�ت املكتوبة، اإل 
اأن ح��ال ف�ج�أت اجلميع ب�لعودة اإيل امل�شل�شل رغم 
اعتذاره��� ال�ش�بق، م� دفع جه��ة الإنت�ج للرتاجع 

عن مف�و�شة اللوزي.
يذك��ر اأن م�شل�ش��ل "زلزال" من ت�ألي��ف عبدالرحيم 

كم�ل، يف انتظ�ر اختي�ر ب�قي اأبط�له.

نف��ى اأحد اأع�ش���ء فرقة كوي��ن الربيط�ني��ة، امللحن 
واملغن��ي الإجنليزي براين م�ي، التق�رير ال�شح�فية 
ع��ن رف�س الفرق��ة قبول عر���س اأك�دي��ة الأو�شك�ر 
للغن���ء يف افتت�ح حفل توزيع جوائ��ز الأو�شك�ر، يف 
24 فرباير )�شب�ط( اجل�ري. ون�رش براين م�ي �شورة 
املق���ل ع��رب ح�ش�به عل��ى اإن�شتغ��رام، معلق��ً�: "لي�س 
�شحيح��ً�، ومل نرف���س اأي عرو���س، ومل تقدم لن� اأي 
عرو���س م��ن الأ�ش��س". يف املق�بل ع��رب براين م�ي 
ع��ن �شع�دته برت�شي��ح فيلم "بوهيمي���ن راب�شودي"، 
وال��ذي يج�شد م�شرة اأهم اأع�ش�ء فرقة كوين، فريدي 
مركوي، خلم�س جوائ��ز اأو�شك�ر، موؤكداً حر�شه على 

ح�شور احلفل لدعم فريق العمل يف هذا احلدث".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورن�ل"  جريدة  تطبيق  فتح  يكنكم 
عن  والفنية  والري��شية  والقت�ش�دية  ال�شي��شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الك�مرا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخل��س بن� وكل م� حتت�جونه هو تن�شيب برن�مج

متني�تن� لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورن�ل ... 

الحقيقي لإلطاحة بأكرم 
حسني من دراما رمضان

ما مصير فساتين السجادة 
الحمراء؟... نادرًا ما تأخذها النجمات

 بعد 5 أعوام من التوقف...
غونداش تعود بألبوم عاشق

تكريم هالة صدقي في 
»شرم الشيخ للسينما األسيوية«

المهندس يطرح »بحبك« 
من فيلم »122«

يك�ش��ف  ان ال�شبب احلقيقي خل��روج م�شل�شل "ا�شمه اإيه"، بطولة اأكرم 
ح�شن��ي، م��ن �شب���ق درام� رم�ش���ن املقب��ل، رغم بداي��ة حت�شراته 

وا�شتقرار خمرجه خ�لد احللف�وي، على اأغلب اأبط�له.
وق���ل م�شدر مق��رب من ح�شني، ل���24، اإن املمثل تلق��ى عر�شً� من 
�رشكة "�شيرنجي" لبطولة م�شل�شل رم�ش�ين، ولكنه اعتذر عنه بدعوى 
التزام��ه ب�لتع�قد مع منت��ج م�شل�شله اجلديد، ك��رمي اأبوذكري، اإل اأنه 
فوج��ئ بغ�ش��ب م�ش��وؤويل ال�رشك��ة الأوىل الذين اأ�شبح��وا يحتكرون 

�شوق الدرام� التليفزيونية يف م�رش.
واأ�ش���ف امل�ش��در، ح���ول اأبوذك��رى احت��واء املوق��ف ب�لدخول يف 
�رشاك��ة معهم لإنت�ج م�شل�شله، اإل اأن حم�ولته ب�ءت ب�لف�شل، وت�أكد 

خروجه م�شل�شله من ال�شب�ق الرم�ش�ين.
يذك��ر اأن م�شل�ش��ل "ا�شم��ه اإيه" م��ن ت�أليف اأين وت���ر وك�نت �شري 

ر�شحة للبطولة الن�ش�ئية فيه. ع�دل ممُ

طرح العراقي م�جد املهند���س "بحبك"، الأغنية الدع�ئية لفيلم "122"، 
عرب قن�ته الر�شمي��ة على يوتيوب. اأغنية "بحبك" من كلم�ت اأحمد ح�شن 
راووؤل، واأحل���ن �شي��ف ع�مر، وتوزيع �شعيد كم���ل، وتخطت الأغنية 96 
 ،4D األ��ف م�ش�ه��دة، منذ طرحه�.  ويع��د "122" اأول فيلم عربي بتقنية
ويتن��وع بن الأك�شن والرعب والت�شويق.  وتدور اأحداث الفيلم حول ق�شة 
حب بن �ش�ب من الطبقة ال�شعبية وفت�ة �شم�ء وبكم�ء، تقودهم� ظروف 
احلي���ة اإىل ع���مل العملي���ت امل�شبوه��ة، ولكنهم��� ي�ش�ب���ن يف ح���دث 
وينق��الن اإىل امل�شت�شفى، ملواجه��ة اأ�شواأ ك�بو�س يف حي�تهم�. وجت�وزت 
اإيرادات الفيلم حتى الآن 20 مليون جنيه م�رشي، رغم املن�ف�شة القوية 
عل��ى �شب�ك التذاكر يف املو�شم احل�يل. فيل��م "122" ي�ش�رك يف بطولته 
ط���رق لطف��ي، اأحم��د داوود، اأمينة خليل، حمم��د لطف��ي، واأ�شم�ء جالل، 
وع��دد من �شيوف ال�رشف مثل اأحمد الفي�ش�وي، وحممد ممدوح، وهو من 

ت�أليف �شالح اجلهيني، واإخراج ي��رش الي��رشي.

ل يقل م��� يح�شل على ال�شج�دة احلم��راء اأهميًة عم� يح�شل 
عترب  خ��الل حفل توزيع اجلوائز نف�شه. ب�لن�شبة للم�شممن، تمُ
ال�شج�دة احلمراء واحدة من اأف�شل الطرق للرتويج لأعم�لهم. 
لك��ن بعد ارتداء هذه الف�ش�تن م��� هو م�شره� بعد ال�شج�دة 
احلمراء واحلف��ل؟ يدفع بع�ٌس من كب���ر امل�شممن لفن�ن�ت 
جموهراته��م،  اأو  ف�ش�تينه��م  ارت��داء  مق�ب��ل  الأول  ال�ش��ف 
وت��رتاوح قيمة ال�شفقة اأحي�نً� ب��ن 100 األف دولر و250 
�شم��ح للم�ش�ه��ر  األ��ف دولر اعتم���داً عل��ى ق��وة ال�ش��م. ويمُ
الآخري��ن "ب��شتع���رة" لب��س م�شم��م اأو حقيبة ي��د اأو قالدة 
مر�شعة ب�مل��س، جم�نً�، مق�بل ظهور ا�شم امل�شمم يف �شور 
ال�شج�دة احلمراء.  ونقل موقع "ه�و �شت�ف وورك�س" العلمي 
ع��ن امل�شّممة الهوليوودي��ة، اأري�ن� وايزن��ر، اأن م� ي�شل اإىل 
99.99 يف املئ��ة م��ن مالب�س امل�ش�ه��ر، بعد احلفل، تعود 
مب����رشة اإىل امل�شم��م.  وتق��ول وايزن��ر اإن��ه "يف من��شب���ت 
ن�درة، �شيعطي امل�شم��م الثوب كهدية"، بينم� دور الت�شميم 
الكبرة، مثل ديور ولوي�س فويتون و�ش�نيل، �شت�شتعيد ف�شت�ن 
ال�شج�دة احلم��راء وحتتفظ به يف اأر�شيفه�.  وتو�شح اأنكم لن 
ت��روا ثوب��ً� بع��د الأو�شك�ر يع���د بيع��ه للجمه��ور، اأو تنظيفه 
ب�جل���ف، لكن هذا لي�س ه��و احل�ل ب�لن�شب��ة للم�شممن من 
الطبق��ة الأدن��ى.  اإذ يكن لف�ش�ت��ن ال�شج�دة احلم��راء الأقل 
A r  �شه��رة اأن ينتهي به� املط�ف يف رف��وف املت�جر مثل
اأو Rent the Runway بع��د ع��دة �شنوات   marium
م��ن حدث كبر.  و"يف بع�س الأحي�ن، يكنكم احل�شول على 
ف�شت���ن ك�ن��ت ترتديه اإح��دى النجم���ت يف امل��شي"، تقول 
امل�شممة، "ع���دة م� تكون رخي�شة جداً، لأنه مت ا�شتخدامه� 
ب�لفع��ل".  وحت��ى اإذا مل تتمكن��وا م��ن احل�ش��ول عل��ى نف���س 
اللب����س الذي ارت��داه امل�ش�هر عل��ى ال�شج�دة احلم��راء، فقد 
تتمكن��ون من �رشاء ن�شخ��ة مط�بقة مت�م��ً�.  بع�س الف�ش�تن 
الف�خ��رة ل تنته��ي يف يد من ي�شرتونه� فق��ط، بل تنتهي يف 
يد من �رشقوه��� اأي�شً�. مثاًل يف حفل الأو�شك�ر لع�م 2015، 
ارت��دت املمثلة، لوبيت� نيونغو، ثوبً� اأبي�س من ك�لفن كالين 
درت قيمته� ب��� 150 األف دولر.  مر�شع��ً� ب�6 اآلف لوؤل��وؤة قمُ
ق من فندق "لو�س اأجنلي�س" يف مدينة "نيونغوز"  بعده��� �رشمُ
يف الي��وم الت�يل جلوائز الأو�شك�ر، لك��ن "الل�شو�س" اأع�دوه 

يف ظروف غ�م�شة

بع��د توقفه��� خلم�س �شن��وات ع���دت الفن�نة الرتكي��ة، اإيربو 
غوندا���س، ب�ألب��وب غن�ئي جديد حمل ا�ش��م "ع��شق"، بعدم� 
ك�ن��ت قد اأ�ش��درت اآخ��ر األبوم�ته��� ع���م 2014. ويعد هذا 
الألب��وم اجلدي��د "ع��ش��ق" الألبوم اخل�م�س ع���رش يف م�شرة 
غوندا���س الفني��ة، والت��ي حقق��ت خالله��� �شه��رة وا�شع��ة، 
واكت�شب��ت جمه��وراً عري�شً� يف تركي��� وخ�رجه�، خ�شو�شً� 
واأن معظ��م اأغ�نيه��� مت��ت ترجمته��� اإىل الكثر م��ن اللغ�ت 
الأجنبية. ويحتوي الألب��وم اجلديد لغوندا�س على 12 اأغنية 
عمل��ت فيه� م��ع عدد م��ن الفن�ن��ن واملو�شيقي��ن الأتراك، 
و�ش���رك يف كت�بة كلم���ت الألبوم كل م��ن الفن�نة ال�شهرة 
يل��دز تيلب��ه والفن���ن �شن���ن اكت�شي��ل والفن�نة اإي��ال جيلك. 
وق��د �شورت الفن�ن��ة غوندا�س بع�س م�ش�ه��د الفيديو كليب 
لأغنيته��� "ع��شق" يف اأح��د امل�ش�نع القدية مبنطقة بيكوز 
يف مدينة اإ�شطنبول، والذي مت فيه ت�شوير العديد من م�ش�هد 

امل�شل�شالت والكليب�ت من قبل اأي�شً�.

 يظه��ر الفن�ن اأمر كرارة ك�شي��ف �رشف يف فيلم "�شبع 
الربومب��ة"، بطول��ة الفن���ن رام��ز جالل، املق��رر عر�شه 

خالل الأ�ش�بيع القليلة املقبلة.
ويك�ش��ف 24، ح�رشيً�، ع��ن طبيعة ظهور ك��رارة، حيث 

يظه��ر ب�شخ�شي��ة "�شلي��م الأن�ش���ري"، الت��ي قدمه� يف 
اجلزاأي��ن الأول والث�ين م��ن م�شل�شل "كلب���س"، ويوا�شل 
العمل عليه� يف اجلزء الث�لث املقرر عر�شه يف رم�ش�ن 
املقبل، حي��ث وافق الفن�ن ال�ش�ب عل��ى الظهور ك�شيف 

�رشف، نظراً لعالقة ال�شداقة التي تربطه برامز جالل.
وك�ن 24 ق��د انف��رد بخرب ظه��ور ي��رش ج��الل يف فيلم 

�شقيق��ه ب�شخ�شي��ة "رحي��م"، الت��ي قدمه��� يف م�شل�ش��ل 
ب�ل�ش��م نف�ش��ه يف رم�ش���ن امل��ش��ي، وذل��ك رغم وف�ة 
ال�شخ�شي��ة يف احللقة الأخرة. وي�ش�رك يف بطولة "�شبع 
الربومبة" جميلة عو���س، وبيومي فوؤاد، وحممد ثروت، 
ومه��� اأبوعوف، وحمم��د عبدالرحم��ن، م��ن ت�أليف لوؤي 

ال�شيد واإخراج حممود كرمي.

 اأب��دت الفن�نة املغربية، جيه�ن خليل، �شع�دته� بردود الفعل 
عن دوره��� يف فيلم "122"، املعرو���س ح�ليً� بدور العر�س 
امل�رشي��ة والعربي��ة، موؤك��دة اأن توا�ش��ع جم���ل ال�شخ�شي��ة، 
وفق��ً� لالأحداث، زاد من حم��شته� للموافق��ة عليه، ل�شيم� اأنه 

اأخرجه��� من نط�ق اأدوار "الفت���ة اجلميلة" التي قدمته� كثراً 
يف الدرام��� التلفزيونية. وردت خليل يف حواره� مع 24 على 
انتق�دات فئة من اجلمهور مل�ش�هد "الأك�شن" يف الفيلم، و�شبب 
ع��دم ا�شتع�نته� ب�"دوبلر" يف اأحد امل�ش�هد اخلطرة مع اأمينة 
خلي��ل. كم� حتدث��ت عن جتربته��� يف م�شل�شل "اأب��واب ال�شك"، 
عر�س ح�ليً� عل��ى ف�ش�ئية "احلي���ة" امل�رشية. r م�  ال��ذي يمُ

ه��و تقييمك مل�ش�ركت��ك ال�شينم�ئية يف فيل��م "122"؟ �شعيدة 
ع��د اأويل  ب�لتجرب��ة، وردود الفع��ل حي�له���، خ��ش��ة واأنه��� تمُ
جت�رب��ي ال�شينم�ئية مب���رش، حيث �شهدت اختالف��ً� يف الدور 
ع��ن �ش�ب��ق اأدواري من حيث ال�ش��كل وامل�شم��ون، نظراً لرتكز 
ال�شخ�شي�ت التي قدمته� يف الدرام� التليفزيونية على عن�رش 
اجلم�ل، وذلك على عك�س الفيلم الذي ج�شدت فيه دور ممر�شة 
متوا�شعة اجلم�ل، ومن هن� ك�ن التحدي يف اإقن�عي للجمهور 

بتج�شيد �شخ�شية م�رشية ب�شيطة.
r اآراء ع��دة انتق��دت م�ش�ه��د احلركة ب�لفيل��م وو�شفته� بغر 

املنطقية.. م� تعليقك؟
مل يتن���ه اإىل م�ش�مع��ي �ش��يء عن تلك النتق���دات، ولكن فكر، 
ال�شينم���  تبع��ة يف  البط��ل اخل��رايف ممُ "Super Hero" اأو 
�شعب جن�ته  الع�ملي��ة، حيث جن��د البطل يتعر���س حل��وادث يمُ
منه���، وحينم� ينجو تدوي ق�ع�ت العر�س ب�لت�شفيق ال�شديد. 
كم��� اأن طريق��ة كت�بة ه��ذه النوعية م��ن الأف��الم تعتمد على 
�شم��ود البط��ل للنه�ي��ة، بغ�س النظ��ر عن اعتب���ر الن��س لهذا 
الفك��ر منطقي من عدمه. واإذا حتدثن� عن فيلم "122" ف�لبطل 
فهم  قت��ل وع�د للحي�ة جم��دداً، ولكنه تعر�س لإغم�ءة قد يمُ مل يمُ

منه� اأنه م�ت، ولكنه �رشع�ن م� يعود من جديد.

ق��ررت اإدارة مهرج�ن �رشم ال�شيخ لل�شينم� الأ�شيوية برئ��شة 
املخ��رج جمدي اأحمد علي، تك��رمي الفن�نة ه�لة �شدقي على 
م��� قدمته يف م�شواره��� الفني، وذلك خالل ال��دورة اجلديدة 

التي �شتنعقد يف الفرتة من 2 اإىل 8 م�ر�س )اآذار( املقبل.
وق���ل جم��دي، يف بي���ن، اإن ه�ل��ة �شدق��ي واحدة م��ن اأهم 
فن�ن���ت جيله� مل��� تتمتع به من موهبة فني��ة مميزة، حيث 
جنح��ت يف تق��دمي العديد م��ن الأعم���ل املتنوع��ة واملهمة، 
والت��ي حتمل ط�ب��ع خ����س، اإ�ش�ف��ة اإىل ح�شه��� الكوميدي 
الذي ي�شفي نوع من البهجة يف اأي عمل فني تقدمه، وكذلك 
قدرته��� على تقدمي الأدوار اجل�دة مثلم� �ش�هدن�ه� يف "هي 

فو�شى".
واأو�ش��ح اأن اإدارة املهرج�ن �شوف حتتف��ي ب�لفن�نة الكبرة 

م��ن خ��الل عر�س بع���س اأفالمه���، واإق�مة ن��دوة تكرمي له� 
يديره� الن�قد �شيد حممود �شالم.

وم��ن ج�نبه��� اأعرب��ت الفن�ن��ة ه�ل��ة �شدقي ع��ن �شع�دته� 
بتكريه� يف مهرج�ن �رشم ال�شيخ، حيث ترى اأنه ج�ء تقديرا 
مل�شواره� الفني، وملهنة الفن التي تعتز به� وتقدره� وتفخر 
لكونه� فن�نة م�رشية عربية، وب�لت�يل ف�إنه� تت�رشف وتفخر 

بهذا التكرمي.
ه��ذا  لك��ون  ت�ش�عف��ت،  ب�لتك��رمي  �شع�دته���  اأن  واأ�ش�ف��ت 
املهرج�ن على اأر�س مدينة �رشم التي تع�شقه� حيث تعد من 
اأوائل الفن�ن�ت الالتي ذهنب اإليه� بعد حترير �شين�ء، متمنية 
ق�ش���ء ب�قي عمره� فيه���، واملوت على اأر���س هذه املدينة 
اخلالبة، خ��شة اأنه� ترى اأنه� حتمل جن�شية "�رشم ال�شيخ".
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