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    هاج��م �لفن��ان �لأردين �إي��اد ن�ص��ار منتق��دي زميله 
�لفن��ان حمم��د �ل�رشنوب��ي، ع��ر �ص��فحته �ل�صخ�ص��ية 

بفي�س بوك.
ون�رش ن�ص��ار �ص��ورة لل�رشنوب��ي، وعلق عليه��ا قائاًل: 
"�ل�رشنوبي ممثل �صاطر وجمتهد، بينجح وبيخفق زي 
�أي فن��ان، يف �أف��ر�ح �لقب��ة كان ر�ئ��ع، وكمغني عنده 
��رم، لو حمب��ط وم�س ع��ارف حتلم ما  حال��ة بحث حتحُ

تهاجم�س �أحالم غريك كمرر لك�صلك".
يذكر �أن حممد �ل�رشنوبي يو�جه حملة �نتقاد�ت ب�صبب 
�نت�ص��اره يف �لأعم��ال �لفنية و�لغنائي��ة دون �متالكه 
للموهب��ة �لت��ي توؤهل��ه لذل��ك، بح�ص��ب �أ�ص��حاب ه��ذه 

�لنتقاد�ت.

ن���رش �لنجم �مل�رشي حمم��د رم�صان مقط��ع فيديو من 
كو�لي���س �أح��دث �أغاني��ه "�لقم��ر". وعل��ق رم�صان، عر 
ح�صابه يف موق��ع "�إن�صتغر�م" قائ��ال: "�صيادة �جلمهور 
�لغ��ايل، �لأ�صب��وع �لقادم مل��يء باملفاج��اآت". وي�صتعد 
رم�ص��ان لطرح �أح��دث كليباته �لغنائي��ة "فري�س"، كما 
�أنه وع��د جمهوره باإقامة حفل غنائ��ي يف �صهر مار�س 
�جل��اري. يذك��ر �أن �لفنان �مل���رشي طرح مطل��ع �لعام 
�جل��اري كلي��ب "مافي��ا"، ع��ر قنات��ه �لر�صمي��ة مبوقع 
80 مليون  "يوتيوب"، �لذي ح�صل على ما يقرب من 
م�صاهدة، فيما �أث��ارت �أغنيته "منر 1" جدل و��صعا يف 
�لبالد بني زمالئه من �لنجوم �لذين �عترو �أن رم�صان 
مغ��رور وبت�صنيفه لنف�صه يف �ملرك��ز �لأول �أق�صى بقية 

�لنجوم يف م�رش.

�نتاب �لغ�صب م�صوؤويل �جلهة �ملنتجة مل�صل�صل "�لعملية 
36"، بطول��ة �لفن��ان عمرو يو�صف، بع��د �إعالن �لأخري 

�عتذ�ره عن بطولة �مل�صل�صل بد�عي �صيق �لوقت.
وقال م�صدر م��ن د�خل �جلهة �ملنتجة، ل�24، �إن يو�صف 
مل يعت��ذر ع��ن م�صل�صل��ه حت��ى �لآن، ولكن��ه �أدىل به��ذ� 
�لت�رشي��ح حفاظًا على م��اء وجهه، ل�صيم��ا �أن م�صل�صله 
و�ج��ه �أزم��ة يف ت�صويق��ه �إىل �ملحط��ات �لف�صائي��ة، ما 
دف��ع م�ص��وؤويل �لإنتاج �إىل عدم عر�ص��ه يف �صباق در�ما 

رم�صان �ملقبل.
يذك��ر �أن �آخ��ر م�صل�ص��الت عم��رو يو�ص��ف كان م�صل�ص��ل 
ر�س يف رم�صان �ملا�صي، و�صارك يف  "طايع"، �لذي عحُ
بطولت��ه �صبا مبارك و�صهري �ملر�صدي وعمرو عبد�جلليل 

و�أحمد د��س ومي �لغيطي، من �إخر�ج عمرو �صالمة.

حتدث��ت �لنجم��ة �لأمريكية تايل��ور �صويفت، عن �صل�صلة من �لدرو�س �لتي تعلمته��ا خالل حياتها وم�صريتها �لفنية، وذلك من خالل مق��ال يف جملة "ELLE"، موؤكدة �أن 
�أبرزها هو �أن �للطف مع �لأخرين �أحيانًا يكون �أمر�ً غري �إيجابي.

�أثار �لنج��م جا�صتني بير حالة من �لقلق بني متابعيه، 
بعد ن�رشه ل�صورة له عر ح�صابه على �ن�صتغر�م، مطالبًا 
�جلمه��ور بالدعاء له للخروج من ه��ذه �لفرة �لع�صيبة 
�لتي مي��ر بها. ك�صف جا�صنت بي��ر جلمهوره يف �صورة 
جمعت��ه م��ع مدي��ر �أعمال��ه و�ملغن��ي كاين وي�ص��ت، عن 
معانات��ه من �ل�صط��ر�ب �لنف�ص��ي و�لكتئ��اب �ل�صديد، 
وذل��ك بعد �صه��ر م��ن خ�صوعه للع��الج، قائ��اًل: "�أعاين 
ب�ص��دة، و�أ�صع��ر باأّنني غريب ومتف��كك". وتابع مو�صحًا 
"�أري��د �أن �أخرك��م �أحبائي باآخر تط��ور�ت حالتي وما 
�أم��ر ب��ه، ولكني ل�ص��ت قلقًا"، لفت��ًا �إىل �أن تل��ك �حلالة 
�نتابت��ه �صابق��ًا وتعاف��ى منه��ا، كما ���رشح �صابقًا �أن 
�لأزمة �حلالية �لتي مير بها لي�س لها عالقة بزو�جه من 

عار�صة �لأزياء هايلي بالدوين.  
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

تطلق اإلعالن األول لفيلم كارثة 
"تشيرنوبيل"

جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من 
الكس رودريغيز

نجوم عالميون في إطالق نشيد 
األولمبياد الخاص بأبوظبي

"نبض األبطال" يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني 
للفيلم بطنجة

يسبح مع أسماك القرش

�أطلقت �صبكة "HBO" �لإع��الن �لت�صويقي �لأول ل�صل�صلة برناجمها 
�لتلفزيوين �لوثائق��ي �ملقبل بعنو�ن "ت�صرينوبيل"، و�لذي ي�صتعر�س 
�أح��د�ث و�ح��دة من �أبرز و�أك��ر �لكو�رث �لنووية �لت��ي �صهدها �لعامل 
قب��ل �أكرث من ثالثة عقود يف ع��ام 1986، وذلك �صمن خم�س �أجز�ء 
منف�صل��ة. ومن �ملقرر �أن يتناول �مل�صل�صل �لأ�صباب و�لتد�عيات �لتي 
�أدت �إىل ح��دوث ه��ذ� �لتفج��ري و�لتعامل من جان��ب �حلكومة حينها 
لحت��و�ء �لأزم��ة و�حلف��اظ عل��ى حي��اة �ملو�طنني، من خ��الل �صور 
حقيقي��ة ومو�قف موؤرخة من �أر�صيف هذ� �حل��ادث �مل�صوؤوم. ي�صارك 
يف �لفيل��م جمموع��ة م��ن �لنج��وم �أبرزهم �لنج��م �لريط��اين جاريد 
هاري���س، وذلك بدور �لع��امل �لكيميائي فال��ريي ليغا�صوف، �لذي مت 
تكليفه للتحقيق يف �أ�صباب �لكارثة و�لتخطيط للتخل�س من عو�قبها، 
�إىل جانب �لنجمة �إمييل��ي و�ت�صون، وهو من �إخر�ج �ل�صويدي يوهان 

رينك، ومن �ملقرر �أن يبد�أ عر�صه يوم 6 مايو )�أيار( �لقادم.  

�خت��ار �لنج��م �لأمريكي وي��ل �صميث، ج��زر �لبهاما �لوجه��ة �لثانية 
بع��د مدين��ة دب��ي، لقهر �أك��ر خماوفه وحتقي��ق و�حدة م��ن �أمنياته 
وه��ي �ل�صباحة مع �أ�صماك �لقر���س يف �أعماق �لبحار، وذلك يف حلقة 
برناجم��ه �جلدي��د بعنو�ن "قائمة �أمنيات وي��ل �صميث" �لذي يعر�س 
ع��ر من�ص��ة "Facebook Watch". وحت��دث وي��ل �صميث )50 
عام��ًا(، يف مقط��ع �لفيدي��و عن مغامرت��ه �ملقبلة لفت��ًا �أنها مل تكن 
�صم��ن خمططات��ه �لأولي��ة، �إل �أن رغبته �ملتز�ي��دة يف قهر خماوفه 
�ملرتبطة باملجهول دفعته للتفكري للقيام بها، قائاًل: "عندما نو�جه 
�للحظة �لتي يخاف فيها �ل�صخ�س من �ملوت، فاإنه ي�صبح قادر�ً على 
�لعي���س ب�صعادة بدون خماوف". ول يعد ذلك �ل�صبب �لوحيد بالن�صبة 
ل�صميث �لذي دفعه للقيام بتلك �ملغامرة، حيث �أو�صح �أن بعد حديثه 
مع عدد من �خلر�ء تو�صل �إىل �أن �أ�صماك �لقر�س تعلب دور�ً كبري�ً يف 
�ملحافظ��ة على �لنظم �لإيكولوجية �ملائية وبخا�صة يف �ملحيطات، 

�أعلن��ت جنمة �لب��وب و�ملمثلة و�ملنتجة جنيف��ر لوبيز ولعب 
�لبي�صب��ول �ل�صاب��ق بفريق نيويورك يانكي��ز �أليك�س رودريغيز 
خطبتهم��ا على و�صائ��ل �لتو��صل �لجتماع��ي، �ل�صبت، ون�رش� 
�صورة خل��امت م�صنوع م��ن �لأملا�س، خطف �لأنظ��ار. وقالت 
�صحيف��ة "ديلي ميل" �لريطاني��ة �إن �أليك���س رودريغيز)43 
عام��ًا( ولوبي��ز، �لبالغ��ة من �لعم��ر 49 عام��ًا، �أعلن��ا ر�صميًا 
خطوبتهم��ا بعد عالقة د�مت �أكرث من �صنتني. ون�رش �حلبيبان 
�ص��ورة مي�صكان فيها بيد بع�صهم��ا �لبع�س، فيما ت�صع لوبيز 
خامت��ًا �صخم��ًا من �أملا�س، ي��زن ح��و�يل 15 قري�طًا، رجحت 
"ديل��ي مي��ل" �أن تك��ون قيمته تناه��ز ملي��ون دولر. وذكر 
رودريغي��ز على ح�صاب��ه �لر�صمي يف توير "قال��ت نعم". كما 

ن�رشت جنيفر لوبيز نف�س �ل�صورة مع عدة قلوب.
و�أو�صح��ت �ل�صحيف��ة �أن رودريغي��ز، �لذي �صيدخ��ل "�لقف�س 
�لذهب��ي" للمرة �لثانية، �قرح عل��ى لوبيز فكرة �لزو�ج خالل 

رحلة لهما �إىل �إحدى جزر �لبهاما.
وق��ال ممث��ل لوبيز، بين��ي ميدين��ا "�إنهما يف عطل��ة، وخطبا 
�لي��وم". ويتو�ع��د �لثن��ان من��ذ �صه��ر فر�ي��ر 2017. وبد�أت 
لوبيز حياتها كر�ق�صة ومغنية، قبل �أن تتحول �أي�صًا �إىل عامل 
�لتمثي��ل و�لإنت��اج يف �ل�صينما و�لتلفزي��ون.  وكانت لوبيز قد 
تزّوج��ت قبل ذلك 3 م��ر�ت. �أوّل زو�ج لها كان من �أوجاين نو� 
و��صتمّر لعاٍم و�ح��ٍد فقط )1998-1997(. �أّما �لزو�ج �لثاين 
فكان يف �لعام 2001 من كري�س جود، وقد ��صتمّر حتى �لعام 
2003، فيما كان �لزو�ج �لثالث من مارك �أنتوين �لذي يعتر 
ه��و �لأطول يف حياة لوبيز، �إذ ��صتمّر من �لعام 2004 وحتى 
�لع��ام 2011. �أّم��ا �ألكي�س رودريغيز ف��كان متزوجًا ب�صينثيا 

�صكرتي�س بني عامي 2002 و 2008.

ي�ص��ارك عدد م��ن �أبرز جن��وم �لع��رب و�لع��امل يف �أد�ء �لن�صيد 
�أبوظب��ي  �لعاملي��ة  �لألع��اب  �خلا���س  لالأوملبي��اد  �لر�صم��ي 
2019، وذل��ك خالل حفل �لفتتاح �لر�صمي �لذي ت�صت�صيفه 
�لإم��ار�ت يف مدين��ة ز�ي��د �لريا�صي��ة يف �لفرة م��ن 14 �إىل 
21 مار���س )�آذ�ر(، و�ل��ذي يعل��ن �نط��الق �حل��دث �لإن�ص��اين 
و�لريا�ص��ي �لأك��ر يف �لع��امل له��ذ� �لعام، مب�صارك��ة ما يزيد 
عل��ى 7500 ريا�ص��ي م��ن �أكرث م��ن 90 دول��ة للمناف�صة يف 
 Right" 24 ريا�ص��ة. وي��وؤدي �لن�صي��د �لذي يحمل عن��و�ن
Where I’m Supposed To Be" �أب��رز جنوم �لغناء 
�ملعروف��ني على �مل�صتويني �لعرب��ي و�لعاملي، وذلك بح�صور 
�أك��رث م��ن 40 �أل��ف متف��رج، خ��الل حف��ل �لفتت��اح �لر�صمي 
لالأوملبي��اد �خلا���س، حي��ث ي�صارك ثالث��ة من جن��وم �لغناء 
يف �لع��امل �لعرب��ي وه��م �لفن��ان �لإمار�تي ح�ص��ني �جل�صمي، 
وجن��م م���رش و�لوطن �لعرب��ي تامر ح�صن��ي و�لفنان��ة �أ�صالة 
ن���رشي �إىل جان��ب �لفنان��ة �لعاملي��ة �أفريل لف��ني، و�ملغني 
�ل�صهري لوي���س فونزي. كما ميثل �لن�صي��د �لر�صمي تعاونًا بني 
ع��دد من منتجي �ملو�صيقى و�لنج��وم �لعامليني ومن �صمنهم 
جري��ج ويلز، �ملنتج �ملو�صيق��ي �حلائز على جائزة غر�مي عن 
The Greatest Sho -"  �ملو�صيق��ى �لت�صويرية لفيل��م
man"، وكوين�صي جونز، �ملنتج �ملنفذ �لفخري �حلائز على 
28 جائ��زة جر�مي. وكان��ت �لفنانة �لعاملي��ة �أفريل لفني، 
ق��د �أدت �أغني��ة "Fly" و�لتي كانت �لن�صي��د �لر�صمي لالألعاب 
�لعاملي��ة 2015، فيما حاز لوي�س فونزي، على �صهرة عاملية 
بعد �أد�ء �لأغنية �ل�صهرية "دي�صبا�صيتو، �لتي حققت �أعلى ن�صبة 

م�صاهد�ت على يوتيوب.

كان��ت �إذ�ع��ة NRK من بني �لأو�ئل حني ق��ررت �لتوقف عن 
�إذ�ع��ة �أغاين ملاي��كل جاك�صون ملدة �أ�صبوع��ني، ح�صبما �أعلنت 
�لإذ�ع��ة مبدئي��ًا يف �أو�صل��و، ثم تبعته��ا �إذ�عات م��ن نيوزلند� 

وكند�.
وبع��د �لفيل��م �لوثائق��ي �ل��ذي يته��م جاك�ص��ون بالعت��د�ء�ت 
�جلن�صي��ة على �لأطف��ال، �أ�صبح��ت �أ�صهر �أغ��اين جاك�صون ذ�ت 
م��ذ�ق م��ر، وبرز �ل�صوؤ�ل عم��ا �إذ� كان من �ملمك��ن ف�صل �لعمل 
�لفن��ي عن �لفنان، يط��رح نف�صه �أي�صًا مع �أحد �أجنح �لنجوم يف 

تاريخ �ملو�صيقى.
فنانون.. �عتد�ء�ت.. هد�يا

ول ي��ز�ل لق��ب "مل��ك �لب��وب" يعن��ي �لع��امل 
بالن�صب��ة للبع�س، يف ح��ني �أن �آخرين 

عندم��ا  �لأح��الم  يف  يهيم��ون 
ي�صمع��ون �أغني��ة R&B للمغني 

�آر كيلي.
كما يحتفي �لنا�س بق�ص�س 

�لفكاهي��ة  �لغ��ر�م 
�ألين���س،  ل��وودي 
للمث��ل  ويتحم�ص��ون 

كيفن �صبي�ص��ي، ويعترون 
فيل��م "خي��ال رخي���س" ملنتج��ه 

�ملف�ص��ل،  فيلمه��م  وين�صت��ني،  ه��اريف 
بي��ل كو�صب��ي  �صل�صلت��ا حلق��ات  وكان��ت 

ولوي�س �ص��ي كيه �لكوميدية �ثنتني من �أف�صل 
كوميديا جيل كل منهما.

ن��ع �أعم��ال ه��وؤلء �لفنان��ني  نف��ى �أو متحُ فه��ل يج��ب �أن تحُ
بع��د �لتهام��ات �ملوجهة له��م وبع��د �لتحقيقات 

بارتكاب �عتد�ء�ت جن�صية؟
�أب��د�ً، هكذ� ترى �لناقدة جو�صفني ليفنج�صتون، 

�لت��ي توؤك��د �أن �أف��الم وودي �أل��ني �أو روم��ان 

بولن�صكي هد�يا لهم ولعامل �لثقافة، ح�صبما كتبت ليفنج�صتون 
يف �صحيفة "نيو ريبابليك" م�صيفة: "لن �أتخلى عنها �أبد�ً".

وذهب��ت �لناق��دة �إىل �أنه لي���س �ألني ول بولن�صك��ي هما �للذ�ن 
ميتلكان �صلط��ة حتليل �أفالمهما و�لرك��ة �خلا�صة بفنهما، بل 
�جلمه��ور، وبذلك تن�صم ليفينج�صت��ون �إىل جانب �لناقد �لأدبي 
�لفرن�صي رولن بارت، �لذي �أعلن "موت �ملوؤلف" عام 1967.

جاك�ص��ون.. �لر�بط �لعجيب  :: ولك��ن جاك�صون نف�صه كان عماًل 
فني��ًا جمم��اًل.. �ل�صفائر.. �لقف��از�ت �لبي�صاء �لر�ق��ة.. �لرق�س 
�ل��ذي يب��دو وكاأن��ه ل يتاأثر باجلاذبي��ة.. حيث �رتق��ى �ملغني 
�لأمريك��ي �لذي ولد يف مدينة جاري، ولية �نديانا، و�أ�صبحت 

له مكانة هائلة عند �جلماهري �ل�صاخبة.
�أ�صب��ح لدى معجبيه �صعور باأنهم ر�فق��وه من �أيام �لطفولة 
م��ن خ��الل فرق��ة "جاك�ص��ون 5"، وم��ن خ��الل �لأرقام 
�لقيا�صي��ة �لت��ي حققه��ا جاك�ص��ون يف ع��امل �ملو�صيقى، 

وعناوين �ل�صحف �ل�صفر�ء.
وي��رى وي�صل��ي موري���س من �صحيف��ة "نيوي��ورك تاميز" 
�أن �لر�ب��ط �ل��ذي ي�صعر به �ملعجب��ون بجاك�صون جتاهه 
ل يد�ني��ه ر�ب��ط مع �أي ممثل �آخر، وق��ال �إن هذ� �لر�بط 
هو �أح��د �أ�صباب �لعر��س �ل�صدي��د من قبل �جلماهري 
على �لفيلم �لوثائقي "ليفينج نيفرلند" �لذي يتناول 
�تهامات �لعتد�ء�ت �جلن�صية �ملوجهة لنجم �لبوب.
م�صي��ة �لقم��ر: كم��ا �أ�صبح��ت مو�صيق��ى جاك�صون 
بع��د ع���رش �صنو�ت م��ن وفات��ه، حا���رشة يف كل 
م��كان، عل��ى �لأق��ل يف �لثقاف��ة �لغربي��ة، حيث 
تنق��ل �قتبا�صات��ه ويقلد يف �لغ��رب، وكان 
جاك�ص��ون يوؤث��ر عل��ى قم��ة �لب��وب، بدًء 
م��ن جا�صت��ني بي��ر وم��رور�ً بجا�صت��ني 

تيمرليك، و و�صوًل برونو مار�س.
ويب��دو �ملغني "ذ� ويكند"، غ��ري قادر على 
�مل�صارك��ة يف مقابل��ة دون �أن يتح��دث ع��ن 
ماي��كل جاك�ص��ون، وقام��ت جانيل م��وين قبل 
ب�صع��ة �أ�صابي��ع فق��ط ب��اأد�ء م�صي��ة �لقم��ر "مون 
ووك" عل��ى م�رشح جر�م��ي، تلك �مل�صية �لت��ي ��صتهر بها 

جاك�صون.
ل��ن يك��ون با�صتطاع��ة كل متج��ر وكل مرق���س ح��ذف �أغ��اين 
جاك�ص��ون من قائمة �أغاني��ه، رمبا مل يكن ذلك �رشوريًا �أي�صًا، 
طامل��ا �أن �ملعجب��ني ي�صتمتع��ون، م��ع �لتحفظ، مبو�صيق��اه، �أو 

�أفالم هاريف وين�صتني ووودي �ألني.
عو�قب وخيمة.. �صالح �ملوهبة

وتن�ص��ح �صحيفة "جارديان" �لريطانية بامللحوظة �جلانبية 
�لتالية: "ميكن �أن ي�صنع �لفن �لر�ئع باأيدي �أ�صخا�س مرعبني، 

ميكن ��صتخد�م �ملوهبة ك�صالح ب�صكل مريع".
ور�أت �ل�صحيف��ة �أن "م��ن يح��ب عم��اًل فني��ًا وي�صتنت��ج منه �أن 
�لفن��ان ه��و �لآخر يج�ص��د �خلري تلقائي��ًا، يرتكب خط��اأ مرعبًا، 
رمب��ا كانت ل��ه عو�قب خميف��ة"، ورمبا �حتاج مذيع��و �لر�ديو 
ه��ذه �مللحوظ��ة م�صتقب��اًل عندما يق��ررون �إذ�عة �إح��دى �أغاين 

جاك�صون.
�أملانيا تر�قب

ل تعت��زم �لإذ�ع��ات �لأملاني��ة �لكب��رية WDR و NDR و 
SWR و BR حذف �أغاين "جنم �لبوب" مبدئيًا من بر�جمها، 

ولكنها �صر�قب �ملو�صوع.
كم��ا �أن �إذ�عة NRK �لرنويجي��ة �لتي توقفت عن �إذ�عة �أغاين 
جاك�ص��ون مل��دة �أ�صبوعني، �أكدت هي �لأخ��رى على ل�صان مدير 
�لإذ�عة، تور جريموند، �أن "علينا �أن نفرق بني �لفن و�لفنان".

كما مت�صك��ت �ل�صالة �لحتادية للف��ن يف مدينة بون �لأملانية 
باملعر���س �ملق��رر يف 22 مار�س )�آذ�ر(، و�ل��ذي يتناول تاأثري 
جاك�ص��ون عل��ى �لفن��ون �ملرئي��ة، وقال��ت �إن �ملعر���س "لي�س 

تكرميًا ل�صخ�س جاك�صون".
و�ته��م جاك�ص��ون يف حياته مر�ر�ً بارتكاب �عت��د�ء�ت جن�صية، 
ويف �لق�صي��ة �لت��ي �تهم فيها عام 1993 بارت��كاب �عتد�ء�ت 
جن�صية بحق فتى يف �لثالثة ع�رشة من عمره، تو�صل جاك�صون 
لتف��اق مع �أ�رشة �لفتى على دف��ع تعوي�س باملاليني، رغم �أنه 

كان ينفي �لتهامات بقوة.
و�صط��ر ماي��كل جاك�ص��ون ف��ن ب��وب ر�ئع��ًا، وهو رمب��ا �عتدى 
عل��ى �أطفال جن�صيًا، وم��ع ذلك �أ�صبح حمب��وه �ليوم م�صطرين 

لال�صتماع ملو�صيقاه على هذه �خللفية.

ف��از فيلم "نب�س �لأبطال" للمخرجة هند ب��ن �صاري باجلائزة �لكرى 
للمهرج��ان �لوطن��ي للفيل��م بطنج��ة �ل��ذي �أ�ص��دل �ل�صت��ار عل��ى دورته 
�لع�رشي��ن �أم���س �ل�صب��ت مبدينة طنج��ة �صم��ال �ملغرب. �لفيل��م وثائقي 
مدت��ه 80 دقيقة و�صبق عر�ص��ه يف مهرجان دربان �ل�صينمائي بجنوب 
�أفريقي��ا ومهرجان ه��وت دوك�س لالأف��الم �لوثائقية يف كن��د�. ويتتبع 
�لفيل��م خطى بطل �ألعاب �لق��وى �ملغربي عز �لدين �لنويري �لذي �صارك 
يف دورة �لألعاب �لأوملبية لذوي �لحتياجات �خلا�صة 2016 يف ريو 
دي جان��ريو بالر�زيل. ويف باق��ي جو�ئز م�صابقة �لأفالم �لطويلة، فاز 
فيل��م "�مباركة" للمخرج حممد زين �لدين بجو�ئز �لإخر�ج و�أف�صل دور 
رج��ايل للمه��دي �لعروبي و�أف�ص��ل دور ن�صائي لفاطم��ة عاطف �إ�صافة 
جلائ��زة جلنة �لتحكي��م. كما فاز فيلم "جمال عفين��ة" بجو�ئز �لت�صوير 

و�ل�صيناريو و�ملو�صيق��ى ت�صويرية �إ�صافة جلائزة �لعمل �لأول للمخرج 
يا�ص��ني مارك��و ماروكو. وذهبت جائ��زة �ل�صوت �إىل �صم��ري بنعبيد عن 
فيل��م "نذيرة" للمخرج كمال كمال. ويف م�صابقة �لأفالم �لق�صرية �لتي 
�صم��ت 15 فيلمًا، فاز باجلائ��زة �لكرى فيلم "�أبن��اء �لرمال" للمخرج 
�لغ��ايل �كرمي���س، بينم��ا ذهب��ت جائ��زة �ل�صيناري��و لفيل��م "مر�صحون 
لالنتح��ار" �إخ��ر�ج حم��زة عاطف��ي. ومنح��ت جلن��ة حتكي��م �مل�صابق��ة 
جائزتها �خلا�صة لفيلم "يا�صمينة" �إخر�ج علي �ل�صميلي وكلري كاهني 
كم��ا نوهت �للجنة بفيلمي "قلق" �إخر�ج علي بنجلون و"�أغنية �لبجعة" 
�إخ��ر�ج �ليزي��د �لقادري. �أما جائ��زة �لنقاد فذهب��ت يف م�صابقة �لأفالم 
�لطويل��ة لفيل��م "نذي��رة" ويف م�صابقة �لأف��الم �لق�صرية لفيل��م "�أغنية 

�لبجعة".
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