
البرلمان الكندي يطالب نتفليكس 
بحذف مشاهد من "بيرد بوكس"

هكذا علق برادلي كوبر على غنائه 
مع ليدي غاغا في األوسكار

مغني راب روسي يحيي 
حفاًل ويفارق الحياة

"كوين" البريطانية تنفي شائعة 
رفض الغناء في األوسكار

ط�ل��ب الربمل���ن الكندي �ش��بكة نتفليك���س، ب�إزالة جميع 
مق�ط��ع الفيديو التي ظهرت يف فيل��م "بريد بوك�س"، عن 
انح��راف قط�ر عن م�ش���ره، وقع��ت يف 2013 يف مدينة 
ميغ�نتي��ك بكيبيك الكندية، واأ�ش��فرت ع��ن مقتل اأكرث من 
40 �شخ�ش��ً� وتدمري ع�رشات املن�زل. واأو�ش��ح الربمل�ن 
الكن��دي يف بي�ن��ه اأن��ه م���رش على ح��ذف تل��ك اللقط�ت 
كنكم الت�أكد اأنن� �شنت�بع تطور ذلك ب�أنف�شن� مع  ق�ئاًل: "يمُ
مواطنين� الذي��ن يوؤيدون موقفن�"، مط�لب��ً� نتفليك�س يف 

ذات الوقت بتعوي�س �شك�ن البلدة عن ال�رشر املعنوي.
واعتذرت نتفليك�س يف بي�ن، عن الإ�ش�ءة غري املتعمدة.

ك�ش��ف براديل كوبر لأول مرة خم�وفه من م�ش�ركة ليدي 
غ�غ��� اأغنيتهم��� "�ش���لو"، املر�ش��حة لالأو�ش��ك�ر يف فئ��ة 
اأف�ش��ل اأغنية فيل��م من فيلمه� "ولدة جن��م" على م�رشح 
دولب��ي يف هولي��وود. وي�أت��ي ذل��ك بعد اإع��الن اأك�ديية 
الأو�ش��ك�ر اختي���ر النجمني ب��راديل كوبر ولي��دي غ�غ�، 
لأداء الأغنية يف حفل توزيع جوائز الأو�ش��ك�ر يف دورته 
الق�دمة يوم 24 فرباير )�ش��ب�ط( اجل���ري. واأعلن املمثل 
واملخرج كوبر، على ه�م���س فع�لي�ت حفل جوائز رابطة 
املخرجني، تخوفه من م�ش�ركة غ�غ� الغن�ء على امل�رشح، 
ذكر اأن فيلم ولدة جنم الذي  ف�ش��د اأدائه���. يمُ متمنيً� اأن ل يمُ
ر�ش��ح للعديد من اجلوائز الع�ملية، اأول جتربة �ش��ينم�ئية 

لليدي غ�غ�، واأول جتربة غن�ء لرباديل كوبر اأي�شً�.

غي��ب املوت مغني الراب الرو�ش��ي، كرييل تومل�ت�ش��كي، 
املعروف ب�ل�شم امل�شتع�ر "ديت�شل" عن عمر 35 ع�مً�، 
وذلك بعد اإحي�ئه حفاًل مو�شيقيً�، بدعوة من رجل اأعم�ل 

حملي يف مدينة اإيجيف�شك الرو�شية.
ورغ��م اأن ديت�ش��ل مل يك��ن يت�ش��در امل�ش��هد الغن�ئي يف 
رو�ش��ي� يف ال�ش��نوات الأخ��رية، اإل اأن��ه ك�ن واح��داً ممن 
ح��ددوا مالمح الهيب هوب الرو�ش��ي يف العقد الأول من 

القرن احل�دي والع�رشين.
ن���ل "ديت�ش��ل" �ش��عبية كبرية بني �ش��ب�ب رو�ش��ي� ع�م 
2000، حني اأ�شدر األبومه الأول "من اأنت؟" الذي حقق 
واح��داً من اأعلى اأرق�م مبيع�ت الأ�ش��طوان�ت بواقع اأكرث 

من مليون ن�شخة.

 نفى اأحد اأع�ش�ء فرقة كوين الربيط�نية، امللحن واملغني 
الإجنلي��زي براي��ن م���ي، التق�رير ال�ش��ح�فية عن رف�س 
الفرقة قبول عر�س اأك�دية الأو�ش��ك�ر للغن�ء يف افتت�ح 
حف��ل توزي��ع جوائ��ز الأو�ش��ك�ر، يف 24 فرباير )�ش��ب�ط( 
اجل�ري. ون�رش براين م�ي �شورة املق�ل عرب ح�ش�به على 
اإن�شتغرام، معلقً�: "لي�س �شحيحً�، ومل نرف�س اأي عرو�س، 
ومل تق��دم لن��� اأي عرو���س م��ن الأ�ش����س". يف املق�ب��ل 
عرب براين م�ي عن �ش��ع�دته برت�ش��يح فيل��م "بوهيمي�ن 
راب�ش��ودي"، والذي يج�شد م�شرية اأهم اأع�ش�ء فرقة كوين، 
فري��دي مريكوي، خلم�س جوائز اأو�ش��ك�ر، موؤكداً حر�ش��ه 

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�مريا 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 ... 

األفالم العربية الفائزة في مهرجان 
صاندانس السينمائي

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

بطل مسلسل "وادي الذئاب" يطّلق 
زوجته بظروٍف غامضة

تذاكر مجانية مدى الحياة لحفالت بيونسيه.. بشرط غريب

 "ال ُتقّدر بثمن" من الملكة 
اليزابيت لألمير هاري وزوجته

�ش��يطرت الق�ش���ي� العربي��ة والن�ش���نية عل��ى حف��ل خت�م توزي��ع جوائز 
مهرج���ن �ش��ندان�س ال�ش��ينم�ئي، بع��د ف��وز الفيلم��ني ال�ش��وري "عزيزة"، 
للمخرج��ة ال�ش��ورية �ش��وؤدد كعدان وال�ش��عودي "ي��وم دني�" للمخ��رج رائد 
ال�ش��م�ري ب�أه��م جوائ��ز املهرج���ن. اأ�ش���فت املخرجة ال�ش��ورية، �ش��وؤدد 
كعدان جن�حً� جديداً يف ع�مل ال�ش��ينم�، بعد ح�ش��ول فيلمه� "يوم اأ�ش��عت 
ظلي"يف  الع�م امل��ش��ي على ج�ئزة "اأ�شد امل�شتقبل" يف مهرج�ن فين�شي� 
ال�ش��ينم�ئي، بفوز فيلمه� اجلديد  "عزي��زة" ب�جل�ئزة الكربى يف مهرج�ن 
�ش��ندان�س لالأف��الم امل�ش��تقلة.  والفيل��م ي��روي حك�ية لجئني �ش��وريني 
بط�ب��ع م��ن الكوميدي��� ال�ش��وداء، من بطول��ة ك�ري���س ب�ش���ر وعبداملنعم 
عم�يري.  "يوم دني�" اأم� الفيلم ال�شعودي "يوم دني�، فح�شل على اجل�ئزة 
الدولية يف ق�ش��م �ش��ن�عة الأفالم الق�شرية للمخرج وك�تب ال�شين�ريو رائد 
ال�ش��م�ري، بعد من�ف�شة �رش�شة من 73 فيلمً� مر�شحً�، الفيلم يعر�س كف�ح 

وحم�ولت ال�ش�بة "دني�".

مع انتق�ل الأمري ه�ري وزوجته ميغ�ن م�ركل مل�ش��كنهم� 
ق��ررت امللك��ة  الريف��ي بفروغم��ور،  اجلدي��د يف امل�ش��كن 

اإليزابيث اإهداء الزوجني هدية ثمينة جداً.
ووفقً� ل�ش��حيفة "م��ريور"، ق��ررت امللكة اإليزابي��ث اإهداء 
حفيده��� ه�ري وزوجته �ش��يئ� ل يقدر بثم��ن، وهو اختي�ر 
لوح���ت فني��ة "ن���درة" م��ن املجموع��ة امللكي��ة للملك��ة 

اإليزابيث.
وقدم��ت امللك��ة ق�ئم��ة بع��دد م��ن اللوح���ت "الن���درة"، 
�ش��يتمكن الزوج���ن الختي���ر منه��� ملنزلهم��� اجلديد يف 

ويندزور، الذي انتقال اإليه موؤخرا.
600 لوح��ة  اإليزابي��ث ح��وايل  وت�ش��م جمموع��ة امللك��ة 
ل ليون�ردو دا فين�ش��ي، و20 قطعة مل�يكل اآجنلو، كم� ت�شم 

لوح�ت مع��رشة لآندي وارهول واأني�س ك�بور.

بع��د توقفه��� خلم�س �ش��نوات ع���دت الفن�ن��ة الرتكي��ة، اإيربو 
غوندا���س، ب�ألب��وب غن�ئي جديد حمل ا�ش��م "ع��ش��ق"، بعدم� 
ك�ن��ت ق��د اأ�ش��درت اآخ��ر األبوم�ته��� ع���م 2014. ويع��د هذا 
الألب��وم اجلدي��د "ع��ش��ق" الألب��وم اخل�م�س ع�رش يف م�ش��رية 
غوندا�س الفنية، والتي حققت خالله� �شهرة وا�شعة، واكت�شبت 
جمه��وراً عري�ش��ً� يف تركي� وخ�رجه�، خ�شو�ش��ً� واأن معظم 

اأغ�نيه� متت ترجمته� اإىل الكثري من اللغ�ت الأجنبية.
ويحت��وي الألبوم اجلديد لغوندا�س على 12 اأغنية عملت فيه� 
مع عدد من الفن�نني واملو�شيقيني الأتراك، و�ش�رك يف كت�بة 
كلم���ت الألب��وم كل من الفن�نة ال�ش��هرية يل��دز تيلبه والفن�ن 
�ش��ن�ن اكت�ش��يل والفن�ن��ة اإي��ال جيل��ك. وق��د �ش��ورت الفن�نة 
غوندا�س بع�س م�ش���هد الفيديو كليب لأغنيته� "ع��ش��ق" يف 
اأحد امل�ش���نع القدي��ة مبنطقة بيك��وز يف مدينة اإ�ش��طنبول، 
والذي مت فيه ت�شوير العديد من م�ش�هد امل�شل�شالت والكليب�ت 
من قبل اأي�ش��ً�. واإيربو غوندا�س من مواليد اإ�شطنبول، وبح�شب 
تق�رير اإعالمية �ش���بقة ن�رشته� و�ش�ئل اإعالم تركية ف�إنه� مل 
تكم��ل درا�ش��ته� نتيجة للظ��روف امل�لية التي ك�نت تعي�ش��ه� 
اأ�رشته���. واأ�ش��درت اأول األبوم�ته��� ع���م 1993 وق��د حق��ق 
خ��الل تلك الفرتة جن�حً� كب��رياً لتبداأ بعده م�ش��رية النجومية 
والفوز بج�ئزة اأف�شل مطربة تركية، والتي تقدمه� قن�ة كرال 
املو�شيقية، لثالثة اأعوم على التوايل يف ال�شنوات الأخرية من 

ت�شعيني�ت القرن امل��شي.
و�ش���ركت كع�ش��و جلن��ة حتكي��م يف العدي��د من امل�ش���بق�ت 
الغن�ئي��ة والفني��ة اأبرزه� الن�ش��خة الرتكية للربن�مج ال�ش��هري 

"ذا فوي�س".

يف ح�ل��ة ط��الق، و�ش��فته� و�ش���ئل الإع��الم الرتكي��ة ب�أنه� 
"غ�م�شة"، ط�لب بطل م�شل�شل وداي الذئ�ب زوجته بحوايل 

10 ماليني لرية تركية.
وق�ل��ت ال�ش��حف الرتكي��ة اإن جن�ت��ي �ش��ش��م�ز ط�ل��ب بهذه 
الأموال كتعوي�ش���ت، لكنه� اأف�دت ب�أن الغمو�س م� زال يلف 
خب�ي� ق�شية الطالق من زوجته جن�ه�ن ك�شيكجي، املرفوعة 

اأم�م حمكمة الأ�رشة يف اإ�شطنبول.
وج���ء يف الق�ش��ية اأن الط��الق يع��ود اإىل اأن زوجته جن�ه�ن 
"هزت موؤ�ش�شة الزوجية بخطئه� الف�دح" من دون اأن يتو�شع 

يف هذا الأمر.
وك�ن �ش��ش��م�ز وجن�ه���ن، الت��ي حتم��ل اجلن�ش��ية الأمل�نية 

عل��ي اأي�ش���، تزوج� قبل 7 �ش��نوات،  ولديهم��� طف��الن: 
ويو�شف.

قبل اأ�ش���بيع قليلة، ق���ل مت�بع��ون على مواقع 
التوا�شل الجتم�عي اإن الفن�نة اخلليجية اأحالم 
تعر�ش��ت اإىل وعكة �شحية اإثر خ�شوعه� لعملية 
تنحي��ف، م��� رت��ب تداعي���ت م��� بع��د العملية. 
ا�شطرت �ش���حبة "واهلل اأحت�جك" اإىل الرد عرب 
�ش��فحته� اخل��شة لنفي م� ي�ش���ع، والطلب من 
املت�بع��ني ب���أن يدعوا له��� لتخرج م��ن اأزمته� 

التي مل تعرف اأ�شب�به�. 
لي�ش��ت امل��رة الأوىل الت��ي حت���ول فيه��� اأحالم 
الإيح�ء ب�أنه� مل تخ�ش��ع لعملية تنحيف، كل م� 
تعرتف به اأنه� خ�شعت لريجيم ق��س، خ�شو�شً� 
م��ع بداية مو�ش��م برامج الهواة التي ت�ش���رك يف 
جلن��ة حتكيمه�، حتدي��داً يف الأ�ش���بيع الأخرية 
التي تكون م�ش��ريية، ومعظمه��� ي�أتي مب��رشة 
على اله��واء. بيد اأن اأحالم لي�ش��ت الوحيدة التي 
تعرتف وفق م� ت�ش�ء، لكنه� وبعد انته�ء عر�س 

الربن�مج تعود اإىل وزنه� الزائد. 
طلبت املمثلة اللبن�نية م�غي بو غ�ش��ن، من كل 
مت�بعيه�، الكف عن اإر�ش�ل تعليق�ت تدعوه� اإىل 

التنحي��ف، ووافقته� على الف��ور زميلته� اأحالم 
الت��ي ك�أنه� انتظرت اأحداً لل�ش��د من عزيته� يف 
مواجه��ة املنتقدين ل�ش��كله� والطل��ب منه� ب�أن 
تكون كع�ر�ش��ة اأزي�ء. ل ت�ش��قط هذه التف��شيل 
عل��ى بع���س الفن�ن���ت، فمنهن م��ن اجتهن اإىل 
عي�دة التجميل، والبع�س الآخر يح�ول احلف�ظ 

على ذلك من دون جتميل. 
تظه��ر الفن�ن��ة ن�ن�ش��ي عج��رم ح�ليً� وق��د زاد 
وزنه��� بفع��ل احلم��ل، وقب��ل اأ�ش���بيع قليلة من 
و�ش��ع طفلته��� ال�ش��غرية. تعزو ن�ن�ش��ي عجرم 

التع��ب ب�ش��بب الثق��ل الذي يت�ش��بب له��� يف اأمل، 
اإ�ش���فة اإىل انتف���خ يف الوجه. حت���ول الفن�نة 
اله��روب م��ن  الأي���م الأخ��رية،  اللبن�ني��ة، يف 
ال�ش��ور الت��ي ك�ن��ت تن�رشه��� عل��ى �ش��فحته� 
اخل��ش��ة توي��رت، وهي تع��ود اإىل م��� قبل فرتة 
احلم��ل، لكن عجرم تعترب م��ن الفن�ن�ت اللواتي 
ل يعرف��ن زي�دة يف ال��وزن، على عك�س زميلته� 
اإلي�ش��� التي تن�ش��ط م�كينة النقد �ش��ده� عندم� 
تن���رش فيديوه���ت م��ن حفل��ة اأحيته���. معظ��م 
النتق�دات تت�ش�ءل عن اأ�ش��ب�ب �شمنة اإلي�ش�، اأو 

من بع�س ال�شور التي تظهر انتف�خً� يف منطقة 
البط��ن، وتك��رث هن� الأ�ش��ئلة التي ت�ش��ل اأحي�ن� 
اإىل حدود ال�ش��وؤال: هل اإلي�ش��� ح�مل؟ لتخرج يف 
الي��وم الت�يل اأو حتذف ال�ش��ورة التي اأث�رت كل 
ه��ذا اجل��دل. يف الوقت ذات��ه مل تعد اإلي�ش��� تعري 
اهتم�ًم��� لهذا اجل��دل الذي مل يوف��ر بني معجب 

حقيقي واآخر ي�شعى اإىل حتطيمه�. 
الفن�ن��ة هيف� وهبي تعرف مت�مً� كيفية احلف�ظ 
للريجي��م  اهتم�م��ً�  تع��ري  ل  ر�ش���قته�،  عل��ى 
الق��ش��ي، ب��ل حت���ول يف كل م��رة، واإن �ش��عرت 
ببع���س ال�ش��منة، اأن تقلل من �ش��عرات وجب�ته� 
الغذائي��ة، اأحي�ن��ً� تفل��ح واأحي�ن��ً� اأخ��رى تظهر 
كمي��ة الزي���دة وا�ش��حة يف احلفالت اأو ال�ش��ور 

التي تن�رش على املواقع والهواتف. 
وتوؤكد كل ال�ش��ور املتداولة اأن املغنية الكويتية 
ن��وال من اأك��رث الفن�ن�ت حف�ظ��ً� على الوزن. مل 
تخ�ش��ع ن��وال الكويتية لعملي���ت جتميل، ل يف 
الوج��ه ول يف اجل�ش��د، ب��ل ح�فظت عل��ى مظهر 
ترى فيه اأنه� مطربة ولي�ش��ت ع�ر�شة اأزي�ء، ول 
تهت��م بكمية الزي�دة التي ت�ش���ب به� بعد فرتة 

من الركود اأو قلة احلفالت يف اخلليج العربي.

ت��داول رواد مواق��ع التوا�ش��ل الجتم�عي 
�ش��ورة ل��كل م��ن الفن�نت��ني �ش��هري رمزي 
و�ش��هرية يف اإح��دى احلف��الت اخلريية يف 
�شف�رة الكويت، مبن��شبة عيد احلب، ك�شفت 
عن تخليهم� عن احلج�ب، م� اأدى اإىل ردود 
اأفع�ل متن�ق�ش��ة ل��دى كثريي��ن. وتزايدت 
�ش��ديد  بتهك��م  ال�ش��ور  عل��ى  التعليق���ت 
وب�ش��خرية، فق���ل اأحد املت�بع��ني: "وي�أتي 

الزم���ن الق�ب���س عل��ى دين��ه ك�لق�ب���س 
عل��ى جمر، �ش��دقت ي��� ر�ش��ول اهلل". فيم� 
��ة"  ع��رّبت اأخرى عن ده�ش��ته� من "اخل�شّ
التي حدثت له� من ال�شورة التي �ش�هدته� 
لهم���.  الالف��ت ه��و اأن��ه ورغ��م التعليق�ت 
على ال�ش��ور الت��ي مت تداوله��� اإل اأن اخلرب 
مل يك��ن مبث�بة مف�ج�أة جلمهور الفن�نتني؛ 
اإذ اإنهم��� �ش��بق اأن مّهدت� له��ذه اخلطوة يف 
العدي��د م��ن لق�ءاتهم�، كم��� اأن كاًل منهم� 
ك�ن��ت ق��د ب��داأت يف الظه��ور بغط���ء راأ�س 

خمفف يك�ش��ف العديد من خ�شالت ال�شعر. 
فق�ل��ت �ش��هرية يف ت�رشي��ح �ش���بق له��� 
اإنه��� تري��د اأن تتخّلى عن احلج���ب، لكنه� 
تخ�ش��ى من ردود فعل الن����س، واإنه� ل بد 
اأن حت�ف��ظ عل��ى م�ش���عر الآخري��ن كونه� 
�شخ�ش��ية ع�مة. واأو�ش��حت لالآخرين اأنه� 
حني ارت��دت احلج�ب منذ اأكرث من ع�رشين 
ع�م��ً� مل تكن جمربة، فال اأحد و�ش��يٌّ على 
الآخ��ر، معت��ربة اأن �ش��عر امل��راأة ه��و "اأقل 
"اهلل ينظ��ر  اأن  ع��ورات امل��راأة"، وموؤك��دة 

اإىل داخ��ل الإن�ش���ن ومع�مالته، ولي�س اإىل 
ظ�هره". 

وعل��ى الرغ��م م��ن اإع��الن الفن�ن��ة �ش��هري 
رمزي، يف ت�رشيح �ش�بق له�، اأنه� مل تفكر 
اأب��داً يف التخلي عن احلج�ب، اإل اأنه� اأكدت 
اأن م��� ترتدي��ه عل��ى راأ�ش��ه� لي���س حج�بً� 
بل غط���ء راأ�س فق��ط، معتربة نف�ش��ه� اأنه� 
�شيدة حمت�ش��مة فقط، ومو�شحة اأن ال�شيدة 
املحجبة احلقيقية من املفرت�س اأن ترتدي 

مالب�س من��شبة ول ت�شع م�كي�جً�.

ب���ت ب�إم��ك�ن جمهور النجمة الأمريكية بيون�ش��يه وزوجه� املو�ش��يقي 
ج�ري زي ال�ش��تمت�ع بح�ش��ور حفالت النجم��ني بتذاكر جم�نية مدى 
احلي���ة، ب���رشط اتب�ع حمي��ة نب�تي��ة يف الأ�ش����س ملدة �ش��هر. واأعلنت 

بيون�ش��يه ع��ن امل�ش���بقة ملت�بعيه��� عل��ى 
ع��ن  123مليون���  وعدده��م  »اإن�ش��تغرام« 
اجل�ئزة دعم� مل�رشوع )غرين برنت(، الذي 
ي�شجع الن��س على احلد من الإ�رشار ب�لبيئة 
بتن���ول وجب�ت نب�تي��ة. و�ش��تمنح التذاكر 
ب���رشط اتب���ع حمي��ة نب�تي��ة يف الأ�ش����س 
ملدة �ش��هر ك�مل. وتعهدت النجمة الع�ملية 
بتن���ول وجب���ت اإفط���ر اأ�ش��ش��ه� نب�ت��ي، 
وبع��دم تن���ول اأي وجب���ت به��� حل��وم يف 
اأي�م الثن��ني، بينم� وع��د زوجه� ج�ي زي 
بتن�ول وجبتني نب�تيتني ب�لأ�ش��س يومي�. 

وامل�رشوع من بن�ت اأفك�ر م�ركو بورج�س، مدرب بيون�ش��يه ال�شخ�ش��ي 
ال��ذي ن�رش كت�ب��ه »اخلطة اخل�رشاء« )غرين برنت( يف دي�ش��مرب، والذي 
ي�رشح فيه حميته النب�تية وخطته ملم�ر�ش��ة التم�رين. وكتب النجم�ن 
الغن�ئي���ن مقدم��ة الكت�ب. وك�نت درا�ش��ة 
ن�رشته��� دورية �ش���ين�س يف يونيو حزيران 
امل��ش��ي قد خل�ش��ت اإىل اأن جتن��ب اللحوم 
ومنتج���ت الألب�ن �ش��يقطع اأكرب �ش��وط يف 
احل��د من الأثر البيئي عل��ى الكوكب، نتيجة 
تقليل النبع�ث���ت الن�جمة عن احليوان�ت، 
وت�ش��نيع الأغذي��ة والنق��ل. ووفق��� لقواعد 
امل�ش���بقة �شيح�ش��ل الف�ئ��ز عل��ى تذكرتني 
حلفل واحد �شنوي�، �ش��من جولت بيون�شيه 
اأو ج�ي زي الغن�ئية، اأو جولتهم� مع� على 

مدى 30 ع�م�.
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