أنيستون في كواليس تصوير مسلسلها «»The Morning Show
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�ساركت النجمة العالمية جينيفر اأني�ستون ،متابعيها
وجمهورها ،ب�سور جديدة عبر ح�سابها ال�سخ�سى بموقع
اإن�ستجرام ،من كوالي�س ت�سوير م�سل�سلها The Morning
 ،Showبرفقه م�سفف ال�سعر كري�س ماكميان.
وتخلت اأني�ستون في �سورتها الجديد ،عن الن�سارة
التي اعت��ادت ارتدائها خ��ال الفترة الأخي��رة ،بينما ظهر
ماكمي��ان وهو يرت��دي قناعة الطب��ي التزام�� ًا بتعليمات

الوقاية من فيرو�س كورونا.
وكانت اأني�ست��ون عادت موؤخ��راً لت�سوي��ر كوالي�س
م�سل�سل  ،The Morning Showحيث ن�سرت منذ عدة
ا�سابيع �سوره لها ارتدت فيها ما�سك لحماية نف�سها ،وفق ًا
لما ن�سره موقع ديلى ميل موؤخراً ،والذي اأكد اأن اأني�ستون
تعي�س حالي ًا اأف�سل فتراتها ،حيث تمتلك رغبة كبيرة في
التركيز على العمل ب�سورة كبيرة.
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هيمسوورث في أستراليا لتصوير فيلمه «»Thor: Love and Thunder

�سارك النج��م العالمي كري�س هيم�س��وورث ،متابعيه وجمهوره ،بمجموع��ة �سور من اليوم
الأول له في كوالي�س ت�سوير فيلمه القادم  ،Thor: Love and Thunderداخل احدى المدن
التي تحتوى على �سكان اأ�سليين في اأ�ستراليا ،حيث ظهر برفقه عدد كبير من ال�سكان عبر ح�سابه
ال�سخ�سي بموقع ان�ستجرام .و أاعلن هيم�سوورث ،في ال�سور التى ن�سرها ،انطاق ت�سوير م�ساهده
الأولى في احدى المدن الريفيه فى ا�ستراليا ،و�سط عدد م��ن الراق�سين وال�سكان الأ�سليين الذين
يوؤدون رق�سة م��اوري ال�سهيرة .وكانت قد ك�سف��ت بع�س التقارير عن ان�سم��ام الممثلة العالمية
جايمي األك�سندر اإلى �سل�سلة  ،Thor: Love and Thunderعلى اأن تلعب دور  ،Lady Sifالتى
لعبتها من قبل فى عام  ،2011و ،2013ب� اأفام  ،Thorوبالتالى و�سلت األك�سندراإلى ا�ستراليا،
لا�ستعداد للت�سرير ،وف ًقا للتقرير الذى ن�سر على موقع .movieweb

نجمة مسلسل  Eliteتحتفل بعيد ميادها الـ  25مع أصدقائها
تحتفل النجم��ة العالمي��ة ماريا
ÉæjQÉe á``«°üî°T á``ÑMÉ°U ,GRGQó``«H
ال�سهي��رة ف��ي الم�سل�س��ل الإ�سبان��ي
 25 ```dG ÉgOÓ«e ó«©H ,Eliteاليوم،
حيث ن�سرت عبر ح�سابها ال�سخ�سى
بموقع إان�ستجرام مجموعة من ال�سور
اأثناء احتفالها برفقه اأ�سدقائها.
وظهرت بيدرازا في ال�سور وهى
تتن��اول البيت��زا م��ع اأ�سدقائه��ا ،في
ال�ساع��ات الأولى من بلوغه��ا �سن ال�
 ،25و�سرعان ما ا�ستقبلت عددا كبيرا
م��ن التلعيقات عل��ى من�سورها خال
دقائق من ن�س��ره .و أاعلن��ت ال�سفحة
الر�سمية لمن�سة نتفليك�س عن انتهاء
ت�سوير المو�سم الرابع من  ،Eliteفى
دي�سمبر الما�سى ،على اأن تعر�س عبر
المن�سة الأمريكية في الربع الأول من
العام الجارى ،حيث ن�سرت ال�سفحة
عبر تويتر ،مجموعة �س��ور من وراء
كوالي���س الت�سوي��ر ت�س��م مجموع��ة
طاب جدد لتعلن انتهاء الت�سوير.

ي �ق��وم ال �ث��اث��ي ج�ي���س��ون ك ��ارك (Zero Dark
 )Thirtyو م �ي �� �س �ي��ل م ��و ن ��ا ج ��ان (Mission:
 )Impossibleوج��اي كورتني (The Suicide
 ،)Squadبلعب دور البطولة فى فيلم الإثارة الجديد
 Black Siteمن منتجي اأفام John Wick ،وHotel
 Mumbaiو ،Baitوفقا للتقرير الذي ن�سر على موقع
{.zdeadline
يركز فيلم  Black Siteعلى مجموعة من ال�سباط
المتمركزين في متاهة موقع �سديد ال�سرية لوكالة
المخابرات المركزية يجب أان يقاتلوا من أاجل حياتهم
في لعبة القط والف أار �سد  ،Hatchetوهو محتجز
لمع و�سيئ ال�سمعة عالي القيمة ،وبالتالي عند هرب
 ،Hatchetيكون لجدول اأعماله الغام�ض والقاتل
عواقب بعيدة المدى وخيمة.

كارك وموناجان
وكورتني أبطال
الفيلم الجديد
«»Black Site

كيرا نايتلي ترفض تصوير مشاهد خارجة مع مخرجين رجال

خرج��ت المغني��ة والممثلة الأميركي��ة جنيفر
لوبيز عن �سمتها ،لترد على من اتهموها بالخ�سوع
إلبر «البوتوك���س» للحفاظ عل��ى �سبابها ،خا�سة
واأنه��ا ت�سته��ر بلياقته��ا ون�س��ارة ب�سرته��ا رغ��م
تجاوزها الخم�سي��ن من العمر ،داعي��ة النا�س اإلى
عدم و�سفها ب�»الكاذبة».

وكان اأحد م�ستخدمي تطبيق «اإن�ستغرام» ،قد
علق على من�سور ل�جنيفر لوبيز ،قائا إانها بالت أاكيد
حقنت وجهه��ا ب�» أاطنان» م��ن م��ادة البوتوك�س،
للح�سول على ب�سرة ن�س��رة وم�سدودة ل تجاعيد
فيها.
اإل اأن النجم��ة لم تت��ردد هذه الم��رة عن الرد،

قائلة« :ه��ذا وجهي! ..للم��رة ال� 500ملي��ون اأكرر
أانني لم أاخ�سع ألي حقن بوتوك�س أاو أاي عمليات».
وعقب التعليق الذي تداولته و�سائل ا إلعام،
عادت لوبيز لتوؤكد وجهة نظرها في لقاء مع مجلة
«بيب��ول» الأميركية ،مطالبة النا���س بالتوقف عن
نعتها ب�»الكاذبة».

جين فوندا تنال جائزة
في «غولدن غلوب» عن مجمل أعمالها
�ستنال الممثلة والنا�سط��ة ا ألميركية جين فوندا
جائ��زة فخرية ع��ن مجم��ل أاعمالها في حف��ل جوائز
غولدن غلوب ال�سهر المقبل ،احتفاء بم�سيرتها الفنية
في ال�سينما والتلفزيون وموقفها الريادي من ق�سايا
اجتماعية على مدى نحو  60عاما.
وقالت رابطة هوليوود لل�سحافة الأجنبية التي
تنظم الحفل إان فوندا �ستح�سل عل��ى جائزة �سي�سل
بي .دوميل خال المرا�سم التي �ستقام يوم  28فبراير.
وق��ال عل��ي �س��ار رئي���س الرابط��ة ف��ي بي��ان
«موهبته��ا الت��ي ل ينكره��ا اأ ح��د اأ ك�سبته��ا اأ عل��ى
م�ستوى من التقدير ،ورغم اأن حياتها المهنية �سهدت
تقلبات عديدة ظل التزامها المتفاني باإحداث التغيير
را�سخا».
بد أات فوندا ( 83عاما) م�سيرتها الفنية عام 1960
على م�سارح برودواي وال�سينما ثم اأ�سبحت واحدة
من اأهم نجمات ال�سينما في ال�ستينيات وال�سبعينيات
باأفام مث��ل (بارباريا) .وكان اأح��دث ظهور لها في
الم�سل�سل الكوميدي (جري�س وفرانكي) الذي تنتجه
من�سة نتفليك�س.
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نقل موقع جا�ست جيرد ت�سريحات
كيرا نايتلي بطلة فيلم Pirates of the
 Caribbeanالبالغ��ة م��ن العم��ر 35
عام ًا حول اأنها لم تعد ترغب في القيام
بم�ساهد عارية مع مخرج رجل.
و أاو�سحت كيرا أانها ل��م تعد ت�سعر
بالرتياح وهي ت�سور وجهة نظر مخرج
رجل في الم�ساهد الخارج��ة ،واأ�سافت
كيرا اأنها تف�سل ت�سوير تلك الم�ساهد مع
مخرجة خا�سة واأنها اأ�سبحت اأم لأبنتين
إايدي� 5 ،سن��وات ودليلة ع��ام ،م ؤوكده
أانها لي�ست �س��د ت�سوير تل��ك الم�ساهد
ولكنه��ا تف�س��ل اأن تك��ون م��ع مخرجة
ولي�س مخرج.
من اأحدث اأفام كيرا نايتلى ،فيلم ،
 ،Misbehaviorالذى ي�سم طاقم ًا من
النجوم بما فى ذلك Gugu Mbatha-
 Rawو Jessie BuckleyوKeeley
 Hawesو Phyllis Loganو Lesley
 Manvilleو  Rhys IfansوGreg
 ،Kinnearوالفيل��م يتبع ق�سة حركة
تحرير المراأة ،التي عطلت م�سابقة ملكة
جمال العالم في ال�سبعينيات.

جنيفر لوبيز ترد على اتهامها باستخدام «طن بوتكس»

