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   قال��ت �رشكة دي��زين �أم�س �لأربعاء عل��ى تويرت، �إنها 
�س��تطرح �جل��زء �لثاين من فيل��م "ماليف�س��نت"، بطولة 

�أجنلينا جويل، يف 18 �أكتوبر )ت�رشين �لأول( �ملقبل.
ياأتي ذلك بعد �أن �أعلنت ديزين 29 مايو )�آيار( 2020 
لطرح��ه، جتنب��ًا لتز�م��ن عر�سه مع �جل��زء �لتا�سع من 
فيل��م "فا�ست �ن��د فيور�س". وي�س��ارك يف بطولة �جلزء 
�لث��اين �إىل جان��ب �أجنلينا جويل ع��دد من جنوم �جلزء 
�لأول، مث��ل �يل فانينغ، و�سام ر�يلي وعدد من �لوجوه 
�جلدي��دة، وه��و من �إخ��ر�ج، خمرج قر��سن��ة �لكاريبي 
جو�كي��م رونينغ. يذكر �أن ميز�ني��ة �إنتاج �جلزء �لثاين 
من فيلم "ماليف�سنت" و�سلت �إىل 180٠ مليون دولر 
�أمريكي، وبلغت �إير�د�ت �جلزء �لأول يف 2014 حو�يل 

754 مليون دولر.

�ألغ��ت �جله��ة �ملنتج��ة مل�سل�س��ل "�أف��ر�ح �إبلي���س" فكرة 
تقدمي ج��زء ثالث منه، بع��د �ل�سعوبات �لت��ي و�جهتهم 
يف ت�سوي��ق �جلزء �لث��اين، و��سطرته��م �إيل عر�سه على 
ف�سائي��ة OSN �مل�سف��رة. وقال �أحد �أبط��ال �مل�سل�سل، 
ل�24، رف�س ذكر ��سمه، �إن جهة �لإنتاج قررت �لكتفاء 
باجلز�أي��ن �لأول و�لثاين، و�ألغت فكرة �جلزء �لثالث رغم 
تعاقده��ا مع �ملخرج خالد �حلجر علي �إخر�جه، م�سيفًا 
�أن عدد�ً من �لأبط��ال �نتابتهم حالة من �حلزن �إز�ء هذ� 
�لق��ر�ر �ملفاجئ بالن�سبة لهم، بح�سب قوله. وي�سارك يف 
بطول��ة "�أف��ر�ح �إبلي�س 2" جم��ال �سليم��ان و�سابرين، 
وحمم��ود عبد�ملغن��ي، ومن��ة ف�س��ايل و�أحم��د �سف��وت 

وكمال �أبو رية، من تاأليف جمدي �سابر.

�أعل��ن �لنج��م �مل���رشي حممد رم�س��ان، ح�س��ول قناته 
عل��ى موق��ع "يوتي��وب" عل��ى �ملرك��ز �لث��اين عاملي��ًا، 
كاأك��ر �لقن��و�ت م�ساهدة عل��ى �ملوقع. وق��ال رم�سان، 
ع��ر �سفحته �لر�سمية مبوقع في�سب��وك: "بف�سل ربنا ثم 
�سيادة �جلمهور قناتي عل��ى Youtube �ملركز �لتاين 
10 قن��و�ت  �لعامل��ي لأك��ر  يف ت�سني��ف �مل�ساه��د�ت 
)ممثل��ن( على Youtube عل��ى م�ستوى �لعامل". يذكر 
�أن رم�سان ي�سور حاليًا م�سل�سله �جلديد "زلز�ل" �ملقرر 
عر�س��ه ف��ى رم�سان �ملقب��ل، وي�سارك ف��ى بطولته حال 
�سيح��ة ون�رشي��ن �أمن، م��ن تاألي��ف عبد �لرحي��م كمال 
و�إخ��ر�ج �إبر�هيم فخر. ويو��سل حمم��د رم�سان ت�سوير 
م�سل�سل��ه �جلدي��د "زل��ز�ل" حالي��ًا، �ملق��رر عر�س��ه يف 
رم�سان �ملقب��ل، وي�سارك رم�س��ان �لبطولة حال �سيحة 

ون�رشين �أمن، 

ت�ستعد �رشكتي "بالن بي" �لتي ميلكها بر�د بيت" و"�أنابورنا بيكت�رشز"، لتحويل �لرو�ية �لأكر مبيعًا يف نيويورك تاميز، بعنو�ن "�ملري�س �ل�سامت" �إىل فيلم �سينمائي.
وتدور ق�سة �لرو�ية حول ر�سامة �سهرية تدعى �أولي�سيا برين�سون، تدخل يف �سمت طويل، بعد قتلها لزوجها م�سور �لأزياء بخم�س ر�سا�سات، ما يثري �ل�سبهات فيها، و�سي�ساهم 

يف �رتفاع �أ�سعار لوحاتها �لفنية، ح�سب ما ذكرت جملة هوليوود ريبورتر. 

 تعاقدت بري لر�سون مع �رشكة "�أبل"، لإنتاج م�سل�سل 
در�م��ي، عن �سابطة �ل�ستخب��ار�ت �لأمريكية �ل�سابقة، 
�أماريلي���س فوك���س، �أثن��اء �حتفائه��ا باأ�س��د�ء عر���س 
فيلمه��ا �جلدي��د "كاب��ن مارف��ل"، بعد طرح��ه يف عدد 
من �ل��دول. وح�س��ب جملة فاريت��ي، ت�ستعر���س �أحد�ث 
�مل�سل�سل �لقادم، �لذي مل ُيتفق بعد على عنو�نه، ق�س�سًا 
وجتارب��ًا حقيقية من كتاب مذك��ر�ت �ماريلي�س فوك�س 
"�حلي��اة �ل�رشية يف وكالة �ل�ستخب��ار�ت �لأمريكية"، 
�لذي �سي�سدر يف �أكتوبر )ت�رشين �لأول( �ملقبل. وي�سلط 
�مل�سل�سل �ل�سوء عل��ى عمل �ماريلي�س فوك�س يف وحدة 
�لعملي��ات �ل�رشي��ة لوكال��ة �ل�ستخب��ار�ت �لأمريكي��ة 

وعالقتها باملقربن منها.  
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

لم أتردد في قبول تحكيم »شرم 
الشيخ للسينما اآلسيوية«

تعّرف إلى النسخة العارية من 
لوحة "موناليزا"

مجدي أحمد علي يهاجم نجل 
حسن اإلمام

ملكة "الكوزبالي" ضيفة "الشرق األوسط لألفالم"

بعد تصنيف فوربس لكايلي 
جينر "مليارديرة عصامية"

قال��ت �لفنان��ة عبري �س��ري، �إنها مل ت��رتدد يف قب��ول عر�س رئي�س 
مهرج��ان �رشم �ل�سيخ لل�سينما �لآ�سيوي��ة، �ملخرج جمدي �أحمد علي، 
مب�ساركتها كع�سو جلنة حتكيم يف م�سابقة �لأفالم �لرو�ئية �لطويلة 
بال��دورة �لثالثة �ملقرر �أن تختت��م فعالياتها، غد�ً �جلمعة، د�خل �أحد 
فن��ادق ���رشم �ل�سي��خ.   و�أ�سافت �سري، ل���24، �أنه��ا تعتر جمدي 
�أحم��د علي �أباها �لروح��ي، ولذلك و�فقت على عر�س��ه بعد �أن وفقت 
مو�عيده��ا، ل�سيما �أنها مرتبطة بت�سوي��ر �أول م�ساهدها يف م�سل�سل 
"هوج��ان"، �لأ�سب��وع �ملقب��ل، لفت��ة �إىل �أنها ��ستف��ادت كتري�ً من 
جتربته��ا �لتحكيمية يف �ملهرجان �لتي تع��د �لثالثة خالل م�سريتها 
�لفنية.   و�أو�سحت �لفنانة �أنها مل تكن ُمطلعة على �ل�سينما �لآ�سيوية 
ب�س��كل كاف، رغم م�ساهدتها لأفالم �سينية ويابانية عند ح�سورها 
ملهرجان��ات �سينمائية خارج م�رش، ولكنه��ا حتفظت عن ذكر ر�أيها 

يف م�ستوى �أفالم �مل�سابقة قبل �إعالن �لنتائج يف حفل �خلتام.

ح�س��دت عار�س��ة �لأزي��اء �لأمريكية وجنمة تلفزي��ون �لو�قع كايلي 
جي��ر، لق��ب �أ�سغ��ر ملياردي��رة يف �لتاري��خ، �إل �أن ت�سني��ف جمل��ة 
�لفورب�س باعتبارها �أول ع�سامية، �أثار حفيظة رو�د مو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي، �لذين �عرت�سو� �ل�سديد على �مل�سمى. وت�سبب تقرير جملة 
�لفورب���س، �لثالثاء �ملا�سي، عن عار�سة �لأزياء كايلي جينري، �لتي 
و�سفها ب�"�أ�سغر مليارديرة ع�سامية"، يف جدل وغ�سب على مو�قع 
 "Dictionary" لتو��س��ل �لجتماعي، خا�سًة بعد ��ستعانة موقع�
مبق��ال فورب�س مث��اًل عن مفهوم �لع�سامي��ة �ملدرجة يف قامو�سها، 
معتري��ن �أن �لو�س��ف ل ينطبق عن كايلي جي��ر. و�أو�سح متابعون 
عل��ى تويرت �أن �عرت��سه��م، هو على و�سف جي��ر بالع�سامية، �لذي 
يعن��ي �أنه��ا �سنعت نف�سه��ا من ل�س��يء ودون م�ساع��دة، لفتن �إىل 
�سه��رة عائل��ة كارد��سيان، و�مل�ساريع �ملالي��ة �ل�سخمة �لتي متلكها 

و�لتي �ساعدتها على حتيقيق �لروة.

كان ��ستودي��و �لر�س��ام �ل�سه��ري ليون��اردو د�فن�س��ي 
مكاًن��ا ممتًع��ا بالن�سبة له ومل�ساعدي��ه �ل�سبان، ومن 
بينه��م �سالي �مللقب ب� "�لل�س �لو�سيم"، حيث كانو� 
يعزف��ون �ملو�سيق��ى ويجرب��ون �ملالب���س، ويوؤلفون 
�لن��كات، �لت��ي �أدت عل��ى م��ا يب��دو �إىل ولدة لوح��ة 
Monna Vanna، �لن�سخ��ة �لعاري��ة �ملر�سوم��ة 
و�لت��ي  "مونالي��ز�" �ل�سه��رية،  بالفح��م م��ن لوح��ة 
�ستعر���س يف وق��ت لحق من هذ� �لع��ام يف معر�س 
يف باري���س، مبنا�سب��ة م��رور 500 ع��ام على رحيل 
�لفن��ان �لإيط��ايل، وفق ما ج��اء يف موق��ع �سحيفة 
"ذي غاردي��ان" �لريطاني��ة. ووجد متح��ف �للوفر 
دلي��اًل على روح د�فن�سي �لفكاهي��ة، يف لوحة "مونا 
فان��ا" �لتي يعن��ي ��سمها "�مل��ر�أة �لفارغ��ة"، ومتثل 
حم��اكاة �ساخ��رة فظ��ة، حاف��ظ فيه��ا �لر�س��ام على 
طابع��ه �خلا�س �ملوجود يف حتف��ة "موناليز�"، �لتي 
عم��ل عليها بدقة �سدي��دة ل�سنو�ت، م�س��ّوًر� فيها من 
يق��ال �إنها �ل�سي��دة �لفلورن�سية لي��ز� جري�رديني ديل 
جيوكوندو. لكن مالم��ح �ل�سيدة يف �للوحة تبدو غري 
حم��ددة �جلن���س، وهو م��ا �أع��اد �إىل �لو�جه��ة �لكالم 
عن مثلية د�فن�س��ي �جلن�سية. مثلت لوحة "موناليز�" 
�أي�س��ًا لغًز� كبرًي� بالن�سبة للكثري من �لنا�س، �إذ �عتقد 
بع�سه��م �أنها لرجل، منذ ر�سم مار�سيل دو�سامب عام 
1919 �سارًبا على وجه �لعار�سة �لتي ترتدي �ساًل 
رقيًق��ا، بالكاد يالح��ظ، وما روج له��ذه �لنظرية هي 
�ل�سائع��ات عن مثلي��ة د�فن�سي، وخا�س��ة بعد ر�سمه 
لوحة رجل عاٍر، وكان��ت �ملثلية تعتر جرمية كرى 

يف ع�رش �لنه�سة باأوروبا. 

هاج��م رئي���س مهرج��ان ���رشم �ل�سي��خ لل�سينم��ا 
�لآ�سيوي��ة، �ملخ��رج جمدي �أحمد عل��ي، �ملو�سيقار 
م��ودي �لإم��ام بع��د قيام��ه بتحري��ر حم���رش �سد 
�إد�رة �ملهرج��ان ملنعه��م م��ن �لحتف��ال مبئوي��ة 
و�ل��ده �ملخرج ح�س��ن �لإمام، و��سفًا ه��ذ� �لإجر�ء 

بالت�رشف غري �ملفهوم.
وقال جمدي، ل���24، �إن �لإمام مل ُيحب �إعادة ن�رش 
مذ�ك��ر�ت و�لده، �لتي �سب��ق �أن ن�رشها �لأخري منذ 
40 عام��ًا، م�سيفًا: "��سطررت لإلغاء �لحتفالية 
م��ع كام��ل �حرت�مي لقيم��ة ح�سن �لإم��ام، ولكني 
وج��دت �أنه ل د�عي لل�سو���رشة و�إثارة �مل�ساكل يف 

�لدورة �لثالثة من �ملهرجان".
و�أكد رئي�س �ملهرجان �أن �أهد�ف �لدورة حتققت من 
وجهة نظره، وحتديد�ً فيم��ا يخ�س طبيعة �لأفالم 
�ملعرو�س��ة و�لن��دو�ت وكذل��ك �أ�سم��اء �ملكرم��ن، 
لفت��ًا �إىل �أنه و�جه �سعوبة يف دعم �ملهرجان من 

�لدولة �مل�رشية، بح�سب قوله.
يذك��ر �أن �ل��دورة �لثالثة م��ن �ملهرج��ان �ختتمت 
فعالياته��ا، �أم���س �جلمعة، بع��د �أن �سه��دت تكرمي 
لطفي لبيب وهال��ة �سدقي و�ملخرج علي �لغزويل 
و�لناقد يو�س��ف �رشيف رزق �هلل و�ملخرج �ل�سيني 

�سيه يف.

لل�سينم��ا  �ل�سي��خ  ���رشم  مهرج��ان  �إد�رة  �أعلن��ت 
�لآ�سيوي��ة برئا�س��ة �ملخ��رج جم��دي �أحم��د علي، 
�أ�سماء �لفائزين بجو�ئز �لدورة �لثالثة للمهرجان 
�لذي �أقي��م حفل ختامه د�خل بورت��و �رشم م�ساء 

�ليوم �جلمعة.
يف م�سابق��ة �لطلب��ة، ح�س��ل فيل��م "و�أن��ا ر�يحة 
�ل�سينم��ا"، للمخرجة �سند�س ط��ارق، على جائزة 
�أف�سل فيلم، و�كتف��ت �للجنة بجائزة و�حدة لهذه 

�مل�سابقة ب�سبب تقارب م�ستوى باقي �لأفالم.
�لفيل��م  ح�س��ل  �لق�س��ري،  �لفيل��م  م�سابق��ة  ويف 
�مل���رشي "ر�سالة لو�لدي"، �ملخ��رج لوؤي جالل، 
عل��ى تنويه خا���س، وح�س��ل �لفيل��م �لفل�سطيني 
�أم��ن نايف��ة، عل��ى �ملركز  "�لعب��ور"، للمخ��رج 
�لثالث يف �مل�سابق��ة، وح�سل على جائزة �ملركز 
�لثاين �لفيلم �ل�سوري "نخب ثاين، للمخرج �أ�سامة 

عبيد، �أما �لفيلم �لفائز باملركز �لأول فهو �لإير�ين 
"ن�سيان" للمخرج فاطمة حممدي.

ويف م�سابق��ة �أفالم �لتحريك، ذهبت جائزة �أف�سل 
فيلم حتريك طويل للفيلم �لإير�ين "�خليال �لأخري" 

للمخرج �أ�سكان ر�هوجز�ر.
و�أعلن��ت جلن��ة حتكيم م�سابق��ة �لفيل��م �لت�سجيلي 
�لطويل عن جو�ئزه��ا، حيث ح�سل �لفيلم �لإير�ين 
"76 دقيقة و15 ثانية مع عبا�س كيارو�ستامي"، 
للمخرج �سيف �هلل �سمديان، على تنويه خا�س، 
وذهبت جائزة �أف�سل فيلم وثائقي طويل للفيلم 
�لأفغان�ست��اين "روك كاب��ول"، للمخ��رج تر�فيز 
بريد، وذهبت جائزة جلن��ة حتكيم �لنقاد للفيلم 

�لفيتنامي"�سونغ لنغ" للمخرج ليون يل.
ويف جو�ئ��ز م�سابقة �لور�س، ح�س��ل فيلم "لقاء 
�لثال��ث، وح�س��د فيل��م  عائل��ي" عل��ى �ملرك��ز 
"حار�س �مل���رشح" �ملركز �لثاين، وكنت �ملركز 

�لأول من ن�سيب فيلم "ذ�كرة �لغروب".
كم��ا �أعلنت جلنة حتكيم  م�سابقة �لفيلم �لرو�ئي 
فيل��م  ح�س��ل  حي��ث  جو�ئزه��ا،  ع��ن  �لطوي��ل 
"بايجال" للمخرج �إلد�ر فجفاروف، على تنويه 
خا�س، وح�س��ل �لفيلم �لياباين" �مل�سد�س" على 
جائزة �أح�سن �سيناريو لكاتبي �لفيلم ما�ساهارو 
تاكي وهايديكي �سي�سيدو، وح�سلت على جائزة 
"�سع��اد ح�سني" لأح�س��ن ممثلة، وقيمتها ثالثة 
�آلف دولر مقدم��ة من نقابة �مله��ن �لتمثيلية، 
�لطفلة "كن �سي �آه"، بطلة فيلم "�لآن�سة بايك"، 
وح�س��د جائ��زة "�أحم��د زك��ي" لأح�س��ن ممث��ل، 
وقيمته��ا ثالث��ة �آلف دولر مقدم��ة م��ن نقابة 
�ملهن �لتمثيلية، "هو�نغ جن جي"، بطل �لفيلم 
�ل�سين��ي "�ل�سلع"، �أما جائزة �أح�سن خمرج فقد 
ذهب��ت �إىل "ليون يل" خمرج فيلم "�سونغ لنغ" 
م��ن فيتن��ام، وح�س��د فيل��م "م�ساف��رو �حلرب"، 
للمخ��رج جود �سعيد، جائ��زة �أف�سل فيلم عربي، 
و�أخ��ري�ً جائ��زة �أف�س��ل فيل��م، وقيمته��ا ثالث��ة 
�آلف دولر مقدم��ة م��ن قن��اة �لغ��د، وف��از بها 
فيلم "رون��ا.. �أم عظيم" م��ن �أفغان�ستان، �إخر�ج 

جام�سيد حممودي.

   ك�س��ف ع��ن ��ست�ساف��ة معر���س �ل���رشق �لأو�س��ط لالأف��الم و�لق�س���س 
�مل�س��ورة له��ذ� �لعام، يف دب��ي، لو�حدة من �أب��رز �ل�سخ�سي��ات �ملوؤثرة 
و�حلا���رشة يف وهي �ألوديا جو�سينغف��او، �ملعروفة عامليًا. وبالإ�سافة 
كونه��ا رمًز� عاملًيا معروًفا يف ف��ن �لأد�ء �لأ�سطوري "كوزبالي"، حيث 
يرت��دي �مل�ساركون �أزي��اء �سخ�سي��ة كارتونية معروف��ة وو�سع زينتها 
لتب��دو وكاأنها من عامل بر�مج �لأطفال، تت�سم �ألوديا بر�عتها يف �لكثري 
من �ملجالت فقد كانت لها م�ساهمات يف تقدمي �أهم �لر�مج �لتلفزيونية 
وُعرف��ت �أي�س��ًا بغنائه��ا، كم��ا �أنها قدم��ت �أدو�ر متثيلي��ة وذكرت جملة 
UNO �أنها و�حدة من �أكر �ل�سخ�سيات �لن�سائية تاأثري�ً يف �لفلينن. 
ومتتل��ك ملكة �ألعاب �لفيديو، كم��ا لقبها مالين �ملعجبن، �أكر من 40 
�سخ�سي��ة كرتوني��ة يف �سل�سة من جمموعة من �أف��الم �لفيديو �ملتحركة، 
ولق��د ب��د�أت �سعودها �إىل عامل �لنجومية من خ��الل �لتو��سل مع ع�ساق 
�لألع��اب و�لفيديوهات �ملتو�جدون �سمن منت��دى على �سبكة �لإنرتنيت 

مع��روف با�س��م �أنيم��ا "Animé". وحظي��ت �ألودي��ا بت�سج��ع كبري من 
ع�ساقها و�أ�سدقائها، منذ �نطالقها �لأول عام 2003 عندما كان عمرها 
15 عامًا، حيث �ن�سمت �إىل �لعديد من �مل�سابقات يف �لعا�سمة مانيال، 
ومن��ذ ذلك �لوق��ت ��ستطاعت �أن ت�سط��ع يف �سماء �لفليبن لتن��ال �أعد�د�ً 
كب��رية من �لأ�س��و�ت جعلتها ت�سغل مكانًا �سم��ن �أف�سل 10 �سخ�سيات 
�سعبي��ة يف �لعامل. وحققت خ��الل م�سريتها �ملهني��ة �لعديد من �جلو�ئز، 
وكان له��ا ظهور د�ئ��م يف عامل �لكوزبالي، �إذ� �أنه��ا �ستحل �سيفًا مميز�ً 
على معر�س �ل���رشق �لأو�سط لالأفالم و�لق�س�س �مل�سورة للمرة �لثانية. 
وميك��ن لزو�ر معر�س �ل���رشق �لأو�سط لالأفالم و�لق�س���س �مل�سورة من 
مقابلة �ألوديا على مد�ر ثالثة �أيام، وذلك من خالل �ملقابالت �ملبا�رشة 
�لتي ينظمها �ملعر�س ليمن��ح جماهريه �إمكانية طرح �لأ�سئلة و�لتعرف 
عل��ى �سخ�سيته عن قرب، يف �حلدث �ملرتقب �لذي يقام يف دبي من 11 

حتى 13 �أبريل، يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
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