
الفيشاوي يعتذر عن تصرفه

آيتن عامر تدعم الفيشاوي 

اللوزي: تخليت عن جمالي 

العماني يطرح شعب السعادة 

اعت��ذر الفنان امل�رصي اأحمد الفي�شاوي، عن "اللفظ غري 
الالئق" الذي نطق به قبل عر�ض فيلمه "�شيخ جاك�شون" 
بحف��ل افتتاح مهرج��ان اجلونة ال�شينمائ��ي يف دورته 
الأوىل. وق��ال الفي�ش��اوي، خالل فيديو ل��ه عرب �شفحته 
الر�شمية مبوقع في�ض ب��وك:"يف البداية و قبل اأي �شيء، 
اأتقدم بال�شكر لكل من �شاهم يف اإخراج مهرجان اجلونة 
ال�شينمائ��ي به��ذا ال�ش��كل الرائ��ع وامل�رصف م��ن تنظيم 
واإعداد واهتم��ام دقيق بكل التفا�شي��ل". وتابع الفنان 
امل���رصي: "و�شكر خا�ض ل�شاحب هذا الإجناز امل�رصف 
املهند�ض جنيب �شاوير���ض الذي مل يبخل باملجهود ول 
الإمكاني��ات لإجناح مث��ل هذا احل��دث الفريد يف مكان 

عاملي على اأر�ض م�رص ا�شمه اجلونة، 

ع��ربت املمثل��ة امل�رصي��ة اأي��ن عام��ر ع��ن فرحتها 
بف��وز النادي الأهل��ي على نظريه الرتج��ي بطريقتها 
اخلا�ش��ة املجنونة العه��ودة.  ون�رصت ع��رب ح�شابها 
عل��ى "ان�شتغ��رام" مقط��ع فيدي��و ظه��رت في��ه و�شط 
جمموعة م��ن امل�شجعني، فراحت تعّد الثواين الخرية 
ب�ش��وت عاٍل وتهت��ف وت�شف��ق، وغنت اأي�ش��ًا قائلة: 
"فري��ق كب��ري فريق عظيم". وكان��ت عامر قد دعمت 
زميله��ا املمث��ل اأحمد الفي�ش��اوي، بعدم��ا اعتذر عما 
بدر منه يف حفل افتت��اح الدورة الأوىل من مهرجان 
اجلون��ة ال�شينمائ��ي. واأعادت النجم��ة امل�رصية ن�رص 
مقط��ع الفيديو ال��ذي �شاركه الفي�شاوي ع��رب ح�شابه 
عل��ى "ان�شتغرام" والذي وّجه فيه اعتذارا للجميع عن 

الكلمة غري الالئقة التي قالها.

رغ��م اجلمال الذي تتمتع به الفنانة ي�رصا اللوزي، لكنها 
تخلت عنه بكامل اإرادتها يف فيلم »�شنطة حمزة«، الذي 
يعر�ض له��ا الآن وت�شارك يف بطولته مع حمادة هالل، 
وظه��رت خالله عل��ى ال�شا�ش��ة م��ن دون اأي ماكياج اأو 
اأنوث��ة، بل بالعك�ض تعم��دت اأن تبدو اأقل جماًل، لي�شبح 
�شكله��ا منا�شب��ًا ل�شخ�شية الن�شابة الت��ي تلعبها. توؤكد 
ي�رصا اأنها كممثلة، يجب اأن تظهر يف اأقرب �شكل ينا�شب 
ال��دور الذي تلعب��ه، حتى ل��و ا�شطرها ه��ذا اإىل التخلي 
عن جمالها على ال�شا�ش��ة، مثلما فعلت يف فيلم »�شنطة 
حم��زة«، وت�شيف: اأج�شد �شخ�شية ن�شابة و�شط ع�شابة 
م��ن الرجال، لذل��ك كان ل ب��د اأن يكون �شكل��ي منا�شبًا 
لي�شدقن��ي اجلمه��ور، حتى اأدائي جاء خالي��ًا من الرقة 
الت��ي ا�شته��رت به��ا يف معظ��م اأدواري، وحركة ج�شمي 

كانت خالية من اأي اأنوثة.

رح املطرب الكويتي يو�شف العماين اأغنية "�شعب 
ال�شع��ادة"، اإه��داء للمملك��ة العربي��ة ال�شعودي��ة 
يف يومه��ا الوطني. واخت��ار العماين ا�شم "�شعب 
ال�شع��ب  اأن  يعت��رب  لأن��ه  لالأغني��ة،  ال�شع��ادة" 
ال�شعودي يعي�ض ب�شع��ادة كبرية يف كنف خادم 
احلرمني ال�رصيف��ني امللك �شلمان بن عبد العزيز 
اآل �شع��ود، وويل عهده الأم��ري حممد بن �شلمان. 
وق��ال العماين، يف بيان �شحايف "فكرة الأغنية 
اأتت لتهنئة ال�شعودية بالعيد الوطني، �شائاًل اهلل 
تعاىل اأن يدمي الأم��ن والأمان لل�شعب ال�شعودي 
ليتابع م�شرية الزدهار والبناء". وتابع املطرب 
الكويتي "الكلمات لعا�ش��ق ال�شعودية، والأحلان 
ليو�ش��ف العم��اين، اأم��ا التوزي��ع املو�شيقي فهو 

لإيهاب عزمي".

حتتفل كارينا كابور بذكرى ميالدها �لـ37 حمققة �إجناز�ت فنية و�جتماعية ال مثيل لها، ودخلت الئحة �أعلى �لنجمات �أجًر� و�أكرثهّن جناًحا
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يب��دو اأن النجمة اإجنلين��ا جويل تواجه �شعوب��ة يف متابعة 
حياته��ا من دون رجل. فبعد طالقها من براد بيت، وتوليها 
م�شوؤولي��ة تربي��ة اأولدها لوحده��ا، �شع��رت اجلميلة بحجم 
الع��بء امللقى عل��ى كتفيها واعرتف��ت اأنها ل تري��د متابعة 

حياتها عزباء.
مل يك��ن العام 2016 وبداي��ة الع��ام 2017 مبثابة مرحلة 
�شعي��دة بالن�شبة اإىل اأجنلينا ج��ويل. فمنذ اإعالن طالقها من 
براد بي��ت، تعي�ض النجمة الهوليوودية حي��اة �شعبة. ل �شك 
يف اأن انته��اء عالقته��ا برباد بيت، الت��ي ا�شتمرت اأحد ع�رص 
عام��ًا، مل يك��ن بالأم��ر ال�شه��ل وقد اأث��ر �شلب��ًا يف عواطفها 

وا�شتقرارها.
وعل��ى رغ��م حماولت ج��ويل احلثيث��ة لتك��ون اأم��ًا مثالية 
لأولدها ال�شتة، ف��اإن هذه املحاولت مرهقة، ل بل منهكة، 
 Sunday بالن�شب��ة اإىل الأم العزباء التي اعرتفت ل�شحيفة

Telegraph الربيطاني��ة اأن حياته��ا اليومية مل تعد 
�شهل��ة اأب��داً. »الأم��ر �شع��ب ج��داً. ل اأحب اأن 

اأك��ون عزب��اء. مل اأرغب اأب��داً يف ذلك. لي�ض 
الأمر �شهاًل البتة. اإنه �شعب جداً«.

تك�شف جويل دومًا عن ابت�شامة �شاحرة 
كلما خرجت من املنزل، ول�شيما خالل 

والحتف��الت  الر�شمي��ة  املنا�شب��ات 
الرتويجية، بحيث يظن اجلميع اأنها 

امراأة �شعيدة. لكن هذه البت�شامات 
تخب��ئ خلفها حزنًا كب��رياً. »يظن 

البع���ض اأين اأعي���ض حي��اة �شهلة 
الواق��ع مغاي��ر  لك��ن  و�شعي��دة، 

متابع��ة  اأح��اول  متام��ًا. 
حيات��ي، يوم��ًا بع��د ي��وم، 
لكن الفرتة املا�شية كانت 

�شعب��ة ج��داً بالن�شب��ة اإيّل«. 
موؤ�شف اأن ج��ويل تعاين، اإ�شافة 

اإىل الإرهاق العاطفي والتوتر 
الكبري، م�شكالت �شحية 

عديدة. فهي تعاين 
ارتف��اع  م��ن 

�شغ��ط 
 ، م ل��د ا

وعواقب �شلل 
اأ�ش��اب جزءاً  الوجه الذي 

من ع�شالت وجهها.
حالي��ًا  ال�شائع��ات  ت���رصي 

ح��ول اإمكاني��ة ع��ودة الأمور 
اإىل جماريه��ا ب��ني ب��راد بيت 

واأجنلينا جويل، علمًا اأن جويل 
طلب��ت الطالق من براد بيت يف 
15 اأيلول/�شبتمرب 2016 بعد 
اثن��ي ع���رص عام��ًا م��ن احلياة 

امل�شرتكة وعامني من الزواج.

إنجلينا جولي تعترف: ال أحب 
أن أكون عزباء

استعديت فنيًا ونفسيًا 
لحفل »األولمبيا«

المصري ينضم 
للـ "كارما"

ق��ال املطرب امل�رصي، حكيم، اإنه خ�شع لربوفات ملدة �شهر من 
اأج��ل حفله الغنائي الذي يحييه، م�شاء اليوم، علي خ�شبة م�رصح 
الأوملبي��ا بالعا�شم��ة الفرن�شي��ة باري���ض، للو�ش��ول اإىل اأف�ش��ل 
مرحلة ا�شتعداد فني ونف�شي، ل�شيما اأن هذا امل�رصح �شهد وقوف 
املطرب��ة الراحل��ة اأم كلثوم واملطرب الراحل عب��د احلليم حافظ، 

بح�شب قوله.
واأ�شاف حكيم ، اأنه ا�شتعد جيداً لهذا احلفل التاريخي يف م�شريته 
الفنية، متمنيًا اأن يك��ون اأداوؤه مميزاً عند تقدميه لالأغنيات التي 
ا�شتق��ر عليها ب�شكل نهائي، لأنه ي�شعر بفخ��ر �شديد لوقوفه علي 

هذا امل�رصح العمالق.
يذك��ر اأن حكي��م قرر تخ�شي���ض دخل حفالت جولت��ه الأوروبية 
يف اأ�شباني��ا وفرن�شا وهولندا ل�شال��ح موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

والأعمال اخلريية

ق��ال الفن��ان ماج��د امل�رصي اإن��ه تعاق��د ر�شميا مع املخ��رج خالد 
يو�ش��ف عل��ى فيلم "كارم��ا"، واملقرر ب��دء ت�شويره الأي��ام املقبلة، 
لفت��ا اإىل اأن املخ��رج خال��د يو�شف انته��ى من معاين��ة الديكورات 
املخ�ش�شة للعمل فى اإحدى الأماكن فى القاهرة. واأ�شاف امل�رصي 
ف��ى ت�رصي��ح خا�ض اأنه يظه��ر �شمن اأح��داث الفيلم ب��دور رئي�شي، 
حي��ث يج�شد �شخ�شي��ة رجل اأعمال ويواجه العدي��د من املواقف مع 
بط��ل العمل الفن��ان عمرو �شعد، وي�ش��ارك فى بطول��ة الفيلم كل من 
خالد ال�شاوي وزينة وح�شن حرب واآخرون من النجوم. والفيلم يعد 
ع��ودة قوية للمخ��رج ال�شينمائي بع��د غياب 6 �شن��وات عن ال�شاحة 
ال�شينمائية لن�شغاله بعامل ال�شيا�شة، ويتناول الفيلم الفرتة احلالية 
الت��ى يعي�شها املجتمع امل�رصي ف��ى اإطار درامى وت�شويقي، كما اأن 
فيل��م "كارما" مبثاب��ة تعاون جديد بني خالد يو�ش��ف وعمرو �شعد، 

حيث اكت�شف الأول الثاين وقدمه بفيلم "خيانة م�رصوعة"،

  طرح��ت الفنان��ة اللبنانية ف��ريوز األبومه��ا املنتظر 
"بب��ايل" يف املوعد املق��رر ل�شدوره، على عك�ض ما 
اأ�شي��ع موؤخ��راً عن احتمال تاأجيل �ش��دوره اإىل ال�شهر 
املقب��ل. وجاء الألبوم بعد حوايل 7 �شنوات من غياب 

وانقطاع "جارة القمر" عن ال�شاحة الغنائية. 
�ش��م الألب��وم 10 اأغنيات م��ن اإنتاج رمي��ا الرحباين 
وه��ي "رح نرجع نتالقى، وميكن، وببايل، وما تزعل 
من��ي، وملني، واأن��ا وي��اك، وحكايات كت��رية، وبغري 
دين، وزغ��ري"، علم��ًا ان��ه �شب��ق اأن مت ط��رح "ملني"، 
و"ميك��ن"، "اأنا وّياك" يف يوني��و )حزيران( املا�شي 
ب�شكل منف�شل. وت�شدر الألبوم، الذي غاب عنه متامًا 
زياد الرحباين ابن فريوز، وحمتكر تقدميها منذ وفاة 
زوجه��ا، قوائ��م اأف�ش��ل الألبومات مبيع��ًا على متجر 
اأيتون��ز بعد ت قليلة من طرح��ه يف الأ�شواق ومتاجر 
البي��ع الإلكرتوني��ة، اإل اأن��ه وعل��ى الرغم م��ن ذلك مل 
تك��ن الآراء جميعه��ا اإيجابية، بل تفاوت��ت بني موؤيد 
ومهاجم لختيارات الألبوم، اإذا اعترب البع�ض �شدور 
الألب��وم يف ه��ذا التوقيت، والذي تع��اين فيه املنطقة 
العربية من اأو�شاع غري م�شتقرة �شيا�شيًا واقت�شاديًا، 
مبثاب��ة بادرة اأمل، حيث غ��رد البع�ض "فريوز منارة 

اإبداع ورقي يف هذا ال�رصق املظلم".
فيم��ا اعت��رب البع���ض الآخ��ر، اأمث��ال ال�شحف��ي جان 
خم��ول، الألب��وم "�شقط��ة فنية ل تلي��ق بتاريخ جنمة 
كب��رية بحج��م ف��ريوز"، وخا�ش��ة بعد غي��اب طويل 
ع��ن ال�شاح��ة الغنائي��ة، داعي��ا املجل���ض الد�شت��وري 
اإىل اإبط��ال األب��وم فريوز و�شط مطالب��ات من البع�ض 
باإط��الق عري�ش��ة وطنية لوقف ه��ذه "املهزلة" على 

حد و�شفهم.
وانتق��د ال�شحفي جان خمول ب�شدة، عرب ح�شابه على 
في���ض بوك، اختيارات رميا الرحب��اين والكلمات التي 
كتبته��ا، وه��ي كلم��ات واأحل��ان "مرتجم��ة بالكامل 

من اأغان لأعم��ال اأجنبية عاملي��ة ومعروفة"، ح�شب 
تاأكي��ده. و�ش��ّورت جان خم��ول فريوز، كما ل��و اأنها 
عاجزة ع��ن اتخاذ الق��رار، وتتلق��ى قرارته��ا باأوامر 
م��ن ابنتها رمي��ا الرحباين، حتى لو اآل��ت النتيجة اإىل 

الف�شل، مو�شحًا اأن كلمات الأغاين "ركيكة للغاية".
واأعادت الفنانة اللبنانية اإلي�شا املعروفة ب�رصاحتها 
وجراأته��ا، ن�رص تدوينة ج��ان خمول على ح�شابها يف 
تويرت، لتظه��ر بذلك تاأييدها لراأي��ه وانتقادها ب�شكل 

غ��ري مبا�رص العم��ل الفني اجلديد ال��ذي قدمته فريوز 
بعد غياب طويل.

يف املقاب��ل، رف���ض ع�شاق فريوز اعتب��ار اأن اأغنيات 
الألب��وم م�رصوق��ة، معتربين اأنها اأغ��اين مت اقتبا�شها 
م��ن بع���ض الأعم��ال الغنائي��ة الأجنبية لتت��م اإعادة 
توزيعه��ا، يف اعترب املعار�شون اأن �شّناع الألبوم مل 
ينجح��وا حت��ى يف القتبا�ض على نح��و يليق بتاريخ 

فريوز، والفنانني الذين مت اقتبا�ض اعمالهم.   

ألبوم فيروز الجديد يواجه انتقادات حادة.. هل السبب غياب ابنها   حكيم ماجد
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