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هذه مفاجأة كارول سماحة ..

بيومى فؤاد مخرج إعالنات 

كرارة يستقر على "كلبش 2"

   ق��ال املط��رب، ال�شعب��ي حكي��م، اإن جولت��ه الغنائية يف 
اأوروب��ا، املق��رر انطالقه��ا يف �شبتم��ر )اأيل��ول( اجلاري، 
ته��دف لتن�شي��ط ال�شياحة امل�رصية.  واأ�ش��اف حكيم، ، اأنه 
�شي�شتغ��ل وجوده على م�شارح اأوروبا، لدعوة الأجانب اإيل 
زي��ارة م���رص ومعامله��ا ال�شياحي��ة، لأن ه��ذا دور الفنان 
احلقيقي، بح�شب قوله، م�شرياً اإىل اأنه ي�شعر بالفخر لغنائه 
عل��ى م���رصح "اأوملبيا" بالعا�شم��ة الفرن�شي��ة باري�س يف 
23 �شبتمر اجلاري، لأن هذا امل�رصح وقفت على خ�شبته 
كوك��ب ال�رصق اأم كلثوم ع��ام 1967، حني اأ�ش�شت مبادرة 
لدع��م اجلي�س امل�رصي اآن��ذاك. يذكر اأن حكي��م قرر الترع 
بعائ��د جمي��ع حفالت��ه ل�شال��ح �شن��دوق "حتي��ا م���رص" 
وموؤ�ش�شة جم��دي يعقوب لعالج مر�ش��ي القلب وم�شت�شفي 

500500 لعالج الأورام.

اأعلن��ت الفنان��ة اللبناني��ة كارول �شماح��ة اأنه��ا ق��ررت 
الجتاه لل�شينما لأول مرة، واخت��ارت ال�شينما اللبنانيه 
لتخو���س م��ن خاللها ه��ذه التجرب��ة، حيث اأك��دت اأنها 
وقع��ت عقد لفيلم جدي��د، من تاأليف كلودي��ا مار�شليان، 
واإخراج با�شم كري�شتو. وقدمت كارول عددا من التجارب 
التمثيلي��ة بداأته��ا بعدد م��ن امل�رصحي��ات الناجحة مثل 
جتربته��ا مع م���رصح الرحباني��ة وم�رصحية "اآخ��ر اأيام 
�شق��راط" ع��ام 1998 وهن��اك م�رصحي��ة "زنوبيا" عام 
2007 و"اأب��و الطي��ب املتنب��ي" اأي�شا قدم��ت جتربتها 
ال�شه��رية فى م�شل�شل "ال�شح��رورة" والتي حققت جناحا 
كب��ريا م��ن خالله، وج�ش��دت �شخ�شي��ة املطرب��ة �شباح 

والتي اختارتها بنف�شها لتج�شد �شريتها الذاتية.

ي�ش��ور الفن��ان بيوم��ى ف��وؤاد م�شاه��ده فى فيل��م "رغدة 
املتوح�ش��ة"، م��ع الفنان رامز ج��الل فى �ش��وارع مدينة 
6 اأكتوب��ر، ويج�شد �شمن اأح��داث الفيلم خمرج اإعالنات 
ويتعر�س لعملية �شغ��وط، ويتواجه مع بطل العمل رامز 
جالل وت��دور الأحداث بينهما فى اإطار كوميدى. ويج�شد 
رامز �شمن اأحداث امل�شل�شل �شخ�شية "اإ�شماعيل"، متزوج 
ولديه طفل، وينف�شل عن زوجته لأ�شباب تك�شفها اأحداث 
العم��ل، وت�شاف��ر زوجت��ه اإىل الإم��ارات ليبق��ى ابنه معه 
وتت��واىل املواق��ف الكوميدي��ة.  "فيل��م رغ��دة متوح�شة" 
م��ن تاأليف لوؤى ال�شيد واإخراج حمم��د كرمي، واإنتاج وليد 
�ش��رى، وي�ش��ارك ف��ى بطولت��ه كل م��ن ريه��ام حجاج، 

وحممد ثروت واأحمد فتحى وانت�شار.

ا�شتق��ر النج��م امل�رصي اأمري كرارة عل��ى "كلب�س 2" ا�شمًا 
مل�شل�شل��ه اجلديد بدًل من ا�شم "با�ش��ا م�رص"، بعد و�شول 
املفاو�ش��ات بني املنتج تامر مر�ش��ي واملنتج حممد عبد 
احلمي��د اإىل مرحل��ة متقدم��ة، للح�ش��ول على تن��ازل عن 

ال�شم من الأخري، مبا اأنه كان منتجًا للجزء الأول. 
و يذك��ر ان ك��رارة رف���س التدخ��ل يف ه��ذه املفاو�شات، 
ب�شب��ب غ�شبه م��ن املنتج حممد عبد احلمي��د، الذي خ�شم 
جزءاً من اأجره يف "كلب�س"، بعد علمه بتعاقده مع املنتج 
تامر مر�شي على بطولة م�شل�شل جديد، اإل اأن الأخري يبذل 
ق�ش��ارى جهده للح�ش��ول على تنازل ع��ن ال�شم، ل�شيما 
اأن امل�شل�ش��ل حقق جناحًا كب��رياً وقت عر�شه يف رم�شان 

املا�شي.

"�إمر�أة غري �سوّية" ، وذلك خالل  رّدت جنمة تلفزيون �لو�قع كيم كارد��سيان على تعليقات مقّدمة �لرب�مج �سارون �أوزبورن �لتي �أ�سارت بالقول 
�إلقاءها كلمًة حفل يف باز�ر هاربر خالل �حتفال 

بغداد
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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�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يب��دو اأن املغني��ة العاملي��ة ريهان��ا Rihanna ق��ّررت 
�شم��ان انت�ش��ار منتجاتها لأك��ر عدٍد ممكٍن م��ن الن�شاء ، 
فعمدت اإىل اإطالق جمموعتها اجلديدة من املكياج بطريقٍة 

مبتكرة.
ريهانا وّجهت ر�شالًة عنوانها "التنوع" من خالل الإعالن 
الرتويج��ي ملجموعتها اجلديدة ، فال اأح��د م�شتثنى براأيها 
، وظه��رت ن�ش��اٌء م��ن كل الأل��وان والأع��راق يف اإعالنه��ا 
الرتويج��ي الأول، ال��ذي احت��وى عل��ى عار�ش��ات اأزي��اٍء 
بي�ش��اوات و�شم��راوات واآ�شيوي��ات بالإ�شاف��ة اإىل فت��اٍة 
م�شلم��ة ترت��دي احلج��اب، وه��ي العار�ش��ة ال�شومالي��ة 
الأمريكي��ة حليم��ة اآدن. حليم��ة البالغ��ة م��ن العم��ر 20 
عام��ًا، و�شل��ت اإىل ع��امل النجومية بع��د اأن اأ�شبح��ت اأّول 
مت�شابق��ة تدخل املناف�ش��ة للح�شول على لقب ملكة جمال 
ولي��ة ميني�شوت��ا الأمريكي��ة، والتي خا�شته��ا باحلجاب 
والبوركين��ي يف نوفمر/ت�رصي��ن الثاين م��ن عام 2016. 
لت�شبح بع��د ذلك واحدة م��ن اأ�شهر العار�ش��ات الواعدات، 

.Allureالعربية، و Vogue بعد اأن ظهرت على غالف
وحتم��ل ماركة املاكياج ا�ش��م Fenty هي اآخر امل�شاريع 
غ��ري الفنية التي اجتهت اإليها ريهانا واأثبتت فيها براعتها 

حي��ث لقي��ت رواجًا كبرياً . و ت��وزع منتجات 
املارك��ة على متاجر 150 دولة يف العامل، 
ب�شبب تعّدد منتجاتها وخ�شو�شًا كرميات 

الأ�شا���س التي و�شل عدد األوانها اإىل 40 
لون��ًا تغط��ي كاف��ة احتياج��ات الب�رصة 
عل��ى اخت��الف األوانه��ا، وترّك��ز عل��ى 

�شاحبات الب�رصة الداكنة.
وكان��ت ريهانا �شاف��رت اإىل العا�شمة 
الريطانية لندن يوم ال�8 من �شبتمر/

اأيلول 2017، حل�شور الفتتاح الر�شمي 
قائل��ة":  و�رصح��ت  هن��اك،  للمارك��ة 

اجلدي��د  اجلي��ل  ه��ي   Fenty
يف �شناع��ة التجمي��ل، هناك 

درجات كثرية م��ن الألوان.. 
اجلمه��ور  يح��ب  اأن  نري��د 

اأن  املنتج��ات، ول نري��د 
يق��ال اأن هذا لون جميل 
لكن��ه ل��ن يب��دو جمي��اًل 
عل��ي ب��ل عل��ى غريي" 

ح�شب تعبريها.
اختي��ار  لق��ى  وق��د 
للعار�ش��ة  ريهان��ا 
يف  امل�شلم��ة 
ا�شتح�شانًا  اإعالنها، 
جمهوره��ا  م��ن 
الذي��ن  العري���س، 
عّلق��وا بتعليقات 
عل��ى  اإيجابي��ة 
مه��ا  ا حرت ا
بينم��ا  لالآخ��ر. 
البع���س  رب��ط 

اأي�ش��ًا  ذل��ك 
قته��ا  بعال
اجلدي��دة برج��ٍل 

م�شلم .

ريهانا تطلق مجموعتها 
الجديدة من المكياج بطريقة 

مبتكرة

المصري رجل أعمال 
والسبب..

تعلن تفاصيل 
مهرجان شرم الشيخ 

ب��داأ الفن��ان ماجد امل���رصي ت�شوير م�شاه��ده الأوىل من 
الفيلم اجلديد "عقدة اخلواجة"، فى الديكورات املخ�ش�شة 
للعمل، ويق��وم ببطولته الفنان ح�شن ال��رداد، اإنتاج اأحمد 
ال�شبك��ى، وتاألي��ف ه�ش��ام ماج��د و�شيكو. ويج�ش��د ماجد 
امل���رصى �شم��ن اأح��داث الفيل��م �شخ�شي��ة رج��ل اأعم��ال 
مع��روف يدعى "احلناوى"، ويتعر�س للعديد من املواقف 
ال�شعب��ة مع بطل العمل ح�شن ال��رداد، ومن املقرر عر�س 
الفيل��م فى اإجازة منت�شف الع��ام، وتدور اأحداثه فى اإطار 
ور ح�ش��ن الرداد من  رومان�ش��ى واجتماع��ى واأك�ش��ن. و�شّ
اأح��داث الفيلم  حتى الآن ما يقرب م��ن اأ�شبوع، وي�شاركه 
ف��ى بطولة العم��ل الفنان بيوم��ى فوؤاد وماج��د امل�رصى 

و�شامية الطرابل�شى وهنا الزاهد، واآخرون.

اأه��دت رئي�ش��ة ال��دورة الأوىل ملهرجان �رصم ال�شي��خ الأفريق��ي الآ�شيوي، 
الفنان��ة امل�رصي��ة �شهري املر�ش��دي، فعاليات ال��دورة اإىل �شهداء م�رص من 
ال�رصط��ة واجلي�س، وذلك يف كلمته��ا باملوؤمتر ال�شحفي ال��ذي اأقيم، اليوم 
ال�شب��ت، داخل الهيئة العام��ة لال�شتعالمات يف القاهرة.  وقالت املر�شدي، 
اإن ال��دورة الأويل الت��ي حتم��ل �شع��ار "م���رص اآمنة ق��ادرة عل��ى مواجهة 
الإره��اب"، واملق��رر اإقامته��ا مب�شارك��ة 30 دولة يف الفرتة م��ن 14 اإيل 
20 �شبتم��ر اجل��اري، تهدف اإىل عودة الروح ب��ني قارتي اإفريقيا واآ�شيا 
ع��ر الف��ن، م�شيف��ة اأن الإره��اب ي�شعى لإ�شق��اط م�رص، ولكن��ه لن ينجح 
نظ��راً لوحدة �شعبه��ا ومتا�شكه مبختلف اأطيافه وانتماءات��ه. واأعلنت اإدارة 
املهرج��ان ع��ن اختي��ار اندوني�شي��ا �شيفة ���رصف ال��دورة الأويل، وتكرمي 
الفن��ان العاملي "لوي���س جو�شت جونيور" يف حفل الفتت��اح، حيث اأعرب 

عن �شعادته مب�شاركته يف املهرجان، لكونه من اأ�شول اإفريقية.

ا"؟ التاريخ يقول نعم،  ه��ل مينح "لقب يتيم" الفن��ان "�شحًرا خا�شً
ة يتمه،  فجزء كبري من تعاطف اجلمهور مع حليم كان م�شدره ق�شّ
ورواج الق�شة املفركة ع��ن اإيداعه "داًرا لالأيتام"، ولكّن الأهّم اأّن 
ا ل ميكن ت�شّنعه، ويرتك اأثًرا يف  اليت��م مينح �شاحبه �شجًنا خا�شًّ
القل��ب، ميكنك اأن تلم�ش��ه باإح�شا�س حلي��م يف اأغانيه، ونظرة عني 
اأحم��د زكي الت��ي ل تن�شى، وابت�شام��ة خالد �شال��ح "املنك�رصة" ، 
ومل�شة حممد عبده ال�شجّية على اأوتار العود، وبراءة الوجه احلزين 

التي مل تفارق نور ال�رصيف، حتى وهو يقّدم اأروع م�شاهد ال�رص!!
ابناء املالجىء

القائمة تطول، ولكّن املفاجاأة اأّن ق�شة الن�شاأة بدور رعاية الأيتام، 
ال�شه��رية يف بع�س ال��دول العربّية با�شم "املالج��ىء"، تكررت مع 
ثالثة من جنوم الفن العربي، اأّولهم واأ�شهرهم "عبد احلليم حافظ"، 
ال��ذي راجت عنه ق�شة اإيداعه امللج��اأ، ب�شبب اعتباره "فاأل �شوؤم"، 
بع��د وف��اة اأّم��ه اأثناء ولدت��ه ورحيل وال��ده، قبل اأن ُيت��ّم ال�شغري 
عام��ه الأول، واحلقيق��ة اأّنه ول��د يف قرية احلل��وات التابعة ملركز 
الإبراهيمّية حمافظة ال�رصقية، وهو البن الأ�شغر بني اأربعة اإخوة 
ه��م: اإ�شماعي��ل وحمم��د وعلّية. توفي��ت والدته بعد ولدت��ه باأيام، 
وقب��ل اأن ُيت��ّم عبد احلليم عام��ه الأول، تويف وال��ده، ليعي�س اليتم 
م��ن جه��ة الأب، كما عا�شه م��ن جهة الأم من قب��ل، ليعي�س بعدها 
يف بي��ت خاله احلاج متويل عما�ش��ة، وكان يرتدد اإىل دار لالأيتام 
داخ��ل قريت��ه، لأّنها الوحيدة الت��ي متتل��ك اآلت مو�شيقّية، وهناك 
تعّلم مبادىء املو�شيقى وفن��ون الغناء، وللم�شادفة، كان ال�شاعر 

الراحل اأحمد فوؤاد جنم نزياًل بالدار نف�شه.
 حممد عبده

فن��ان الع��رب حممد عبده، مّر ه��و الآخر بتجربة اليت��م، والنتقال 
ل��دار رعاي��ة الأيت��ام، فبعدم��ا ول��د 12 يوني��و 1949 يف الدرب، 
وه��ي مدين��ة تابع��ة ملنطق��ة ج��ازان، ت��ويف والده وعم��ره ثالث 
�شن��وات، ومّت اإيداعه بدار الأيتام مبنح��ة من امللك في�شل، والتحق 
باملعه��د ال�شناعّي الثانوي بجّدة، وح�شل على دبلوم يف �شناعة 
ال�شف��ن، كم��ا عم��ل يف بداي��ة حيات��ه بالري��د، وبالوق��ت نف�ش��ه، 
ع��رف الطري��ق لرنام��ج الأطف��ال "بابا عبا���س" يف اإذاع��ة جّدة 

عام1960 وعمل كمرّدد كور�س يف ق�شم املو�شيقى، حتى اكت�شفه 
الإعالمّي والدبلوما�شّي ال�شهري "عبا�س فائق غزاوي"، وبارك هذا 
الكت�شاف، ال�شاعر والأدي��ب ال�شعودي الراحل "طاهر زخم�رصي"، 
وتبّن��اه امللح��ن عمر كدر���س ع��ام 1960 وكانت اأغني��ة "�شكبت 
دموع عيني" هي اأغنية البداية، بالإ�شافة اإىل اأغنية "اأعّلل قلبي" 
ع��ام1961، وحّلن اأول عمل من تاأليفه "خال�س �شاعت اأمانينا" 
وه��و يف الثانية ع���رصة من عم��ره 1962م، من اإنت��اج توزيعات 

ال�رصق.
رول �شعد "املاأ�شاة الكاملة"

و�ش��ف "املاأ�شاة الكاملة" ينطبق على النجمة اللبنانّية رول �شعد، 
التي عرفت اليتم قبل اأن تتجاوز ال�شهر اخلام�س من عمرها، بوفاة 
والده��ا، وبع��د �شنة ون�ش��ف ال�شنة، هجرته��ا اأّمها ه��ي واإخوانها 
"زين��ة" ،و"م��اري روز"، و"جورج" ، من اأج��ل الزواج، ومّت اإيداع 
رول ، دي��ًرا للراهب��ات، حت��ى و�ش��ل عمره��ا �شتة ع���رص عاًما، ثّم 
عا�ش��ت مع جّدته��ا وعّمه��ا، واأول احتكاك لها بالفن��ون، كان من 
خالل افتتاحها لوكالة اأزياء جورجيو، بامل�شاركة مع اإخوتها، ثم 
عمل��ت عار�شة اأزياء ومودي��ل، وظهرت يف ت�شوير بع�س الأغاين، 
مث��ل فيديو كلي��ب "ح��رّيوين" ل�شاب��ر الرباعي، وبعده��ا ح�شلت 
عل��ى دور �شغري يف م�شل�شل "الكن��ز والف�شول الأربعة" و �شاهدها 
املو�شيقار فوؤاد عواد، واأُعجب ب�شوتها، ون�شحها بتقوية موهبتها 
الغنائّي��ة، وبعدها التقت رول باملنت��ج ال�شهري حم�شن جابر، الذي 
اأ�ش��در لها اأول األبوم، وعنوان��ه "على ده احلال"، وا�شُتهرت بعد اأن 

غّنت اأغنية "يانا يانا" مع الراحلة �شباح.
خالد �شالح

الفنان الراحل خالد �شالح، مل ين�شاأ بدار رعاية اأيتام مثل النجوم 
ال�شابق��ني، ولكّن��ه مثله��م عرف يت��م الأبوين باك��ًرا، حيث توفيت 
والدت��ه اأثن��اء ولدته، وتويف وال��ده بعدها ب�شن��وات قليلة، وتوىّل 
رعايت��ه �شقيق��ه "اإن�شان" الذي تويف منذ ما يق��رب الأربع �شنوات 
مبر���س القل��ب، ال��ذي م��ات به خال��د �شال��ح، وروى خال��د نف�شه 
اأّن��ه كان زمياًل بفرق��ة امل�رصح بكلّية احلقوق م��ع خالد ال�شاوي، 
ل العمل باملحاماة،  وحممد هنيدي، وع��الء ويّل الدين، ولكّنه ف�شّ
وال�شفر للعمل يف اخلليج، بحًثا عن ثروة �رصيعة خوًفا من تعّر�س 

اأولده للم�شري نف�شه !!

نور ال�رصيف ذاق مرارة اليتم مرتني
الفن��ان الكبري الراحل نور ال�رصيف تيّتم مرتني، قبل اأن يبلغ عامه 
ال�شاب��ع، فه��و مل يَر وال��ده، ول يتذكر مالحمه، لأّنه ت��ويف قبل اأن 
يبل��غ ال�شغري عامه الأول، وتركت��ه والدته ورحلت من اأجل الزواج 
برج��ل اآخر، وتكّف��ل برعايته و�شقيقته، عّمه ال��ذي تويف هو الأخر 
بع��د �شن��وات قليلة، وحتّم��ل بعدها عّمه الث��اين رعايته مبنزله يف 
ح��ي ال�شي��دة زين��ب، ويتذكر ن��ور م�شاع��ره يف هذه الأي��ام بحوار 
مط��ول، ع��ن �شريت��ه الذاتّية قائ��اًل: يف طفولتي ُحرم��ت من عطف 
ا لزواج  الأب، وكن��ت �شدي��د احلاجة اىل حنان الأم، وق��د تاأثرت جدًّ
والدت��ي وابتعادها عّني، وكنت بدافع من اأنانّيتي الطفولّية، اأوّجه 
اإليه��ا اللوم ال�شديد، ولكن بعد اأن كرت، وجدت لها العذر، واأدركت 
اأّن��ه لي���س ع��دًل اأن تنتهي حياة اأّي��ة �شاّبة، اإذا م��ا خ�رصت زوجها 

باملوت اأو الطالق
غادة عادل يتيمة ول تعرف

الفنانة غادة عادل، �شاحبة اأغرب ق�شة يتم من بني جنمات الفن، 
فق��د فقدت والدتها قب��ل اأن تتجاوز عامها الث��اين، وتزّوج والدها 
�رصيًع��ا م��ن �شيدة اأخ��رى، وظّلت غ��ادة تظّنها والدته��ا احلقيقّية، 
بخا�ش��ة واأّن الأ���رصة كان��ت تقيم مبدين��ة بنغ��ازي يف ليبيا، ول 
توجد عائلة اأو جريان يروون احلقيقة، حتى تعّرفت على التفا�شيل 

كاملة، بعد العودة للقاهرة اأثناء ا�شتخراج اأوراق ر�شمّية!!
اأحمد زكي

الفت��ى الأ�شمر "اأحم��د زكي"، ي�شارك العندلي��ب الأ�شمر عبد احلليم 
حاف��ظ الكثري من تفا�شيل الطفول��ة، فكالهما من مواليد حمافظة 
ال�رصقّي��ة، وكالهم��ا فق��د والده بالوف��اة قبل اأن يت��ّم عامه الأول، 
والف��ارق الوحيد اأّن وال��دة اأحمد زكي مل متت اأثناء ولدته، ولكّنها 
اختف��ت م��ن حيات��ه بعدما ق��ررت ال��زواج، وتركت ال�شغ��ري جلّده 
ال��ذي توىّل تربيت��ه ورعايته، وكان مقّدًرا ل��ه احل�شول على تعليم 
�شناعي ق�شري، حتى يعول نف�شه ب�رصعة، ولكّن موهبته التمثيلّية 
اأج��رت املعهد الع��ايل للفنون امل�رصحّية على تغي��ري قواعد قبول 
الطالب، و�شمح له بالتقّدم لالختبارات، وجنح يف النتقال ملدينة 
القاه��رة، ليبداأ طري��ق العمل واملذاكرة، وجن��ح بالفعل يف حتقيق 
املرك��ز الأول عل��ى دفعت��ه باملعه��د، كم��ا ان�شم لفرق��ة الفنانني 

املّتحدين.

قصص نجوم عاشوا حياة صعبة بال والدين.. وأصعبهم عبد الحليم حافظ  ماجد المرشدي
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