
وفاء عامر: ليس هناك رقم 1 
في الفن

عابر سبيل ُيعاير فاروق 
الفيشاوي بمرضه

مؤلفة هاري تكشف خطتها 
إلطالق عشر روايات بوليسية 

كاظم الساهر يطرح "صباح 
الخير"

قال��ت �لفنان��ة �مل�رصية وف��اء عام��ر، �إنها ال 
توؤم��ن مبقولة "رق��م 1 يف �لفن"، �لتي يطلقها 

عدد من �لفنانني على �أنف�سهم من حني الآخر.
و�أ�ساف��ت عامر، �أن لو هناك ممث��ًا �أطلق تلك 
�ملقول��ة عل��ى نف�س��ه، فه��ذ� يعني �أن��ه يطالب 
زم��اءه باالعت��ز�ل وت��رك �ل�ساح��ة �لفنية له، 
م�س��رة �إىل �أن كل فن��ان ل��ه طعم��ه ومذ�ق��ه 
�لفن��ي، مدللة عل��ى كامها بقوله��ا: "�ملطرب 
�لكب��ر �أحم��د عدوي��ة "من��ر و�ن" يف �لغن��اء 
�ل�سعب��ي، و�أحم��د �ل�سقا "من��ر و�ن" يف �أفام 

�الأك�سن.... �إلخ".

تهج��م جمه��ول كان مي��ر قريب��ًا من��ه �أثن��اء 
جلو�سه على �أحد �سو�طيء مدينة �الإ�سكندرية، 
وعاير ف��اروق �لفي�ساوي مبر�سه بال�رصطان، 
وهو �ل��ذي �أعلن �إ�سابته ب��ه يف حفل �فتتاح 
�الإ�سكندري��ة  ملهرج��ان   34 �ل���  �ل��دورة 

�ل�سينمائي لدول حو�ض �لبحر �ملتو�سط.
وح�سب م�سدر �أن �لفي�س��اوي كان جال�سًا مع 
�سدي��ق وفوج��يء ب�سخ���ض يعاي��ره مبر�سه 
دون �ساب��ق معرفة بينهم��ا، و�تهمه �ملتهجم 
بتق��دمي �أعم��ال هابط��ة عل��ي م��د�ر م�س��و�ره 

�لفني.

ك�سفت �ملوؤلفة �لريطاني��ة جي رولينغ عن نيتها 
الإط��اق 10 رو�ي��ات بولي�سية م��ن تاأليفها خال 
�لف��رة �لقادم��ة، وياأت��ي ذلك يف ظ��ل ��ستعد�دها 
لاحتفال بطرح �جلزء �جلديد من �ل�سل�سلة �ملتممة 
لرو�ي��ات �أفام هاري بوت��ر، "�لوحو�ض �ملذهلة"، 

�لتي ي�سارك يف بطولتها �لنجم جوين ديب.
ت�ستعد �ملوؤلفة رولينغ الإطاق رو�ياتها �لبولي�سية 
�لقادم��ة حت��ت عن��و�ن "روبرت غالري��ث"، وهي 
�لرو�ي��ة �خلام�س��ة م��ن �سل�سلة مغام��ر�ت �ملحقق 
و�ملخ��ر �خلا�ض كورمور�ن �سر�يك، بعد رو�يتها 
�لر�بع��ة بعن��و�ن "ليث��ل و�يت"، حي��ث مت �قتبا�ض 
�لرو�ي��ات �لث��اث �الأوىل يف �ل�سل�سل��ة يف حلقات 

تلفزيونية على �سبكة )بي. بي. �سي( 2017.
توفيت �ملمثلة �ل�سورية دينا هارون  يف م�ست�سفى �الأ�سد �جلامعي بالعا�سمة دم�سق، بعمر 44 عامًا، بعد �رص�ع مع مر�ض �رصطان �الأمعاء، ت�ساربت �لرو�يات ب�ساأنه خال 

  ط��رح �لنجم �لعر�ق��ي كاظم �ل�ساهر �أح��دث �أغنياته 
"�سب��اح �خلر"، عر �سفحت��ه �لر�سمية مبوقع في�ض 

بوك.
�أغني��ة "�سب��اح �خل��ر"، م��ن كلم��ات �ل�ساع��ر كرمي 

�لعر�قي، �أحلان طال، وتوزيع فا�سل فالح.
وتخطت �أغنية "�سباح �خلر" 80 �ألف م�ساهدة، منذ 
طرحه��ا، عر �ل�سفحة �لر�سمية لكاظم �ل�ساهر مبوقع 

في�ض بوك.
يذك��ر �أن �آخر �أغنيات كاظم �ل�ساهر كانت "دلوعتي"، 
وطرحها يف يوليو )متوز( �ملا�سي، �أما �آخر �ألبوماته 
كان "كتاب �حلب" 2016، ومل يقدم حتى �الآن �سوى 

�أغان منفردة.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامر� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

يحضر عرض خاص 
أفالمه في الرياض

أمينة خليل فخورة بعيوب 
جسدها: كلنا متشابهات 

شذى سبت تستمد القوة من 
محاربي السرطان

مخرجة »Twilight« توضح دور الفيلم في تغيير نظرة 
هوليوود لدخول المرأة عالم اإلخراج

جيمس بوند: لن يتم االستعانة 
بامرأة لبطولة العميل السري

ت�ست�سي��ف �لعا�سم��ة �لريا���ض، كرنفااًل �سينمائيًا غ��ر عادي، بعد 
غد �لثاث��اء، يتمثل بتد�سني �لعر�ض �حل���رصي لفيلم "هانر كيلر" 
بح�س��ور �لنجم �لعاملي، جر�رد بتلر، �ل��ذي �سيح�رص الأول مرة �إىل 

�ل�سعودية قادًما من �لواليات �ملتحدة.
و�سيعق��د جن��م �لفيلم موؤمت��ر�ً �سحفي��ًا يح�رصه نخبة م��ن �لفنانني 
و�ل�سحفي��ني يف دول �خلليج �لعربي، كم��ا ذكرت �سحيفة "عاجل" 

�ل�سعودية �الإلكرونية �أم�ض �الأحد.
�جلدي��ر بالذكر �أن �حل��دث تنظمه �رصكة "�إيج��ل فيلمز" يف �ساالت 
"فوك���ض �سينم��ا" مب��ول �لريا�ض ب��ارك، ومن �ملتوق��ع �أن يحظى 

مبتابعة كبرة عامليًا.
وعر���ض يف 20 �سبتم��ر )�أيل��ول( يف �ل�سينم��ا �ل�سعودي��ة �أول فيلم 
عرب��ي عل��ى �سا�ساتها، بعد �أن مت رفع حظ��ر طويل عنها، �متد الأكرث 

من 30 عامًا.

ت�ستطي��ع �مل��ر�أة �الآن �أن تفعل �أي �سيئ يف �حلي��اة، �إال �أن جت�سد 
دور �لعمي��ل �ل�رصي ٠٠٧ ، جيم�ض بوند"، �أو هكذ� تعتقد منتجة 
�لفيل��م �الأمريكية باربر� بروكويل، �لتي ح�سمت �جلدل �لذي �أثر 

موؤخر�ً حول �إمكانية �إ�سناد دور �لبطولة المر�آة.
�أو�سح��ت �ملنتج��ة باربر�، �أن��ه لي�ض من �ملمك��ن �أن تقوم �مر�أة 
باأد�ء �سخ�سي��ة "�لعميل �ل�رصي" �أبد�ً، وذلك الأن هذه �ل�سخ�سية 

ًكتبت لرجل وتتنا�سب مع �لرجل، و�ستظل كذلك �إىل �الأبد".
وتابع��ت مو�سح��ة �أن ق�س��ة �سل�سل��ة �أف��ام جيم���ض بوند متت 
كتابته��ا يف �خلم�سين��ات، لذل��ك هن��اك بع���ض �الأم��ور �لتي ال 
ميك��ن تغيره��ا، كما نا�س��دت �لكتاب و�ملخرج��ني لاإبد�ع يف 
كتابة �أفام تقوم ببطولتها �سخ�سيات ن�سائية، بداًل من حتويل 

�الأدو�ر �لرجالية لتنا�سب �ملر�آة".

مل ت�سل��م �لفنانة �مل�رصي��ة �أمينة خليل م��ن هجوم �جلماهر 
عل��ى �إطالته��ا يف حفل خت��ام مهرجان �جلون��ة �ل�سينمائي، 
�لت��ي �أب��رزت معاناته��ا من زي��ادة يف �ل��وزن، م��ع ترهات 
و��سح��ة يف �الأجن��اب، وقررت ن�رص �سورة ب��ارزة تك�سف كل 
عي��وب ج�سده��ا، وعلقت عليها بر�سالة ثق��ة موجهة لكل فتاة 
تع��اين من ه��ذه �النتق��اد�ت. �أمين��ة علقت عل��ى �ل�سورة عر 
�سفحته��ا �ل�سخ�سي��ة مبوق��ع �لفي�ض ب��وك قائل��ة: "نعم ل�ست 
مثالي��ة، ول��دي �أجن��اب تدعونه��ا مقاب���ض �حل��ب �أو حل��وى 
�ل�)ماف��ن(، ال �أعل��م ما تطلق��ون عليه��ا �الآن، ويف �ليوم �لذي 
�رت��دي فيه قمي�ض ق�سر يك�سف بطني ال �آكل كثر�، لكن بعد 
عودت��ي من تل��ك �لليلة �أعو���ض كل ما فاتن��ي، �أتعرف ملاذ�، 
الأنن��ا كلنا نفعل ذلك". و�أ�ساف��ت: "هذه �لوجبات �خلفيفة يف 
منت�سف �لليل و�أنا و�قفة يف �ملطبخ مع فتيات يفعلن �ل�سيء 
نف�س��ه بال�سبط جتعلني �أ�سعر �أنني عادي��ة، و�أننا جميعا ب�رص 
عادي��ون، وهذ� م��ا ينبغي �أن نكون عليه. الأنن��ي لن �أبدل تلك 
�للحظ��ات باأي �س��يء �آخر، الأن �ل�سحك �أو �لن��كات �أو جل�سات 
�لنميم��ة �أثناء تناول تلك �لوجبات �خلفيفة يف منت�سف �لليل 
جتعلني �أمل��ك �حلياة، و�أنا �أحبها". وكتب��ت: "تقبلي من �أنت. 
وتقبلي �أننا جميًعا خمتلفون. وتقبلي �أنه �سيكون هناك د�ئًما 
��ا �أف�س��ل ي�سر على �ل�سجادة �حلم��ر�ء �أمامك. ولكن ما  �سخ�سً
يج��ب �أن تتقبلي��ه �أن تك��وين على ما ير�م مع ذل��ك، و ثقي �أن 
�سخ�س��ا ما يف ه��ذ� �لعامل �سوف ي��ر�ك د�ئما �أجم��ل فتاة يف 
�لع��امل، ويف �لنهاي��ة كلن��ا مت�سابهات. فنح��ن جميًعا نفو�ض 
جميل��ة، و�أحياًنا هرموني��ة، و�أحياًنا نث��ق باأنف�سنا، وبالكاد 
كامات، ولكننا د�ئًما ب�رص. �نعمي بذلك. ال �سيء ي�سيء �أكرث 

من �لثقة".

�أك��دت �سذى �سبت �أنها حت��اول �أن ت�ستمد قّوتها، من �أ�سخا�ض 
ا، ولكن من دون �أن تك�سف عن طبيعة مر�سها. يعانون �أمر��سً
�س��ذى �سبت �لتي ال ت��ز�ل يف �مل�ست�سف��ى يف �لبحرين، ن�رصت 
ع��ر ح�سابه��ا �لر�سمي على موق��ع "�ن�ستق��ر�م" مقطع فيديو 
لزي��ارة قام بها لها مر�سى من حمارب��ي �ل�رصطان، و�أ�سارت 
�إىل �أنه��ا ت�ستم��د قّوته��ا ب�سب��ب �إ�رص�ره��م عل��ى �لتغلب على 
�لوج��ع، كم��ا تقدمت بال�سك��ر �إىل كل من ق��ام بزياتها و�ساأل 
عنها، ووقف معها يف حمنتها، موؤكدة �أنها �سوف تعود �أقوى 

مّما كانت عليه يف �ل�سابق، كما متّنت لها �لدعاء .
كما لفتت �سذى �إىل �أّن �الهتمام باالآخر و�خلوف من خ�سارته 
�أم��ر جميل، ويجعل �الإن�سان يحب �حلياة ويتم�سك بها، ودعت 
�إىل ع��دم ت�سديق �لكام �ملع�س��ول، مو�سحة �أّن ثروة �الإن�سان 

هي مبحبة �لنا�ض له، وباأخبار مفرحة و�سدف جميلة.
وعلق��ت �سذى على �لفيديو: "�سك��ًر� حماربي �ل�رصطان، �لقوي 
�لغ��ايل حمم��د وحبيبة قلبي ح��ور�ء على �لزي��ارة .. زيارتكم 
عن��ت يل �لكثر، منك��م ��ستمدت قّوتي من قّوتك��م و�إ�رص�ركم 
للتغّل��ب عل��ى �أوجاعكم و�أملكم و�سفائك��م .. �سكًر� لكل �سخ�ض 
وقف معي مبحنتي �سو�ء بالزيارة �أو باالت�سال، �أو مبا�سج، �أو 
بالدع��اء، جّد �لنا�ض تبنّي باملو�ق��ف، ويبنّي معدنهم �الأ�سيل 
كلم��ة �سك��ر ال تكفي بحقكم، �أحبك��م و�ي��د .. و�إن �ساء �هلل ر�ح 

�أكون قوّية و�أرجع �أح�سن من قبل وال تن�سوين بدعائكم".
وكتب��ت يف تعلي��ق �آخر: "حني تعتق��د �أّن �حلياة مل تعد جميلة 
بالن�سب��ة ل��ك، تذّك��ر �أّن هن��اك م��ن يعتق��د �أّن حيات��ه جميلة 
لوج��ودك فيه��ا .�الهتم��ام جميل و�الأجم��ل �أن ت�سب��ح ثميًنا 

ل�سخ�ض يخاف فقد�نك يوًما.

�ن�سم��ت �لفنان��ة �للبناني��ة �إلي�س��ا �إىل قائم��ة �لنجم��ات �للو�تي 
�أم��ام  حارب��ن �رصط��ان �لث��دي، بينم��ا يق��ف �ملر���ض عاج��ًز� 
�بت�سامته��ن، ومل تكتِف �إلي�سا مبقاوم��ة �ملر�ض و�النت�سار عليه 
فح�سب، و�إمنا ج�سدت رحلتها من �الأمل �إىل �الأمل، يف كليب جديد 
بعن��و�ن "�ىل كل �لل��ي بيحب��وين"، لتوؤكد مثل زمياته��ا �أّن �لفن 

"دو�ء" قادر على حتدي �ملر�ض �للعني.
ويف ر�سال��ة للجمي��ع ختم��ت �إلي�سا كليبه��ا قائلة: "�أن��ا تعافيت 
وقاوم��ت �ملر���ض وغلبته، �لك�س��ف �ملبّكر ل�رصط��ان �لثدي قادر 

على �إنقاذ حياتك".

رحل��ة �إلي�س��ا يف مو�جه��ة �ملر�ض، تك��ررت �سابًقا م��ع �ملطربة 
و�ملمثل��ة �مل�رصي��ة �سادي��ة، �لت��ي �أ�سيبت ب�رصط��ان �لثدي قبل 
�عتز�له��ا �لفن، فقد مت ت�سخي�ض �إ�سابتها �أثناء تاألقها يف عر�ض 
م�رصحيتها �لوحيدة "ريا و�سكينة"، ومع ذلك ��ستمرت يف �إ�سعاد 
جمهوره��ا، بينم��ا ه��ي تخط��ط للخ�س��وع جلر�حة �إز�ل��ة �لثدي، 
وجل��اأت بالفعل �إىل فرن�سا، وعادت من رحلة �لعاج بعد �لتعايف 
من �ملر���ض، لتقّدم فيلمها �الأخر "ال ت�ساألن��ي من �أنا"، وبعدها 
قّدمت �أوبريت �لليلة �ملحمدية، وخرجت منها بقر�ر �العتز�ل، ثم 

ترعت مبنزلها ليكون مركًز� الأبحاث �الأمر��ض �ل�رصطانية.
مطرب��ة ثالث��ة قاوم��ت �ملر���ض �للع��ني بالغناء، وه��ي �ملطربة 
�ل�سوري��ة �الأ�س��ل فاي��زة �أحمد، �لت��ي �أخفت �آالم �ملر���ض طويًا، 

وكان��ت ت���رص عل��ى �لغن��اء وتق��دمي �حلف��ات �لفني��ة، وت�سجيل 
�الأ�سطو�ن��ات، موؤكدة �أّن �ملر�ض �حلقيق��ي هو �لتوقف عن �إمتاع 
جمهورها، وبالفعل تعاطت فايزة �أكر كمية ممكنة من م�سّكنات 
�الأمل، حتى تتمكن من ت�سجيل �أغنيتها �ل�سهرة "ال ياروح قلبي"، 
باإ�رص�ف �ملو�سيقار ريا�ض �ل�سنباطي ومن بعده �بنه �أحمد، وبعد 
�أن �أنه��ت �الأغنية بك��ى كل من يف �ال�ستودي��و عندما بكت فايزة 

من �سدة �الأمل.
�ملمثل��ة �لكويتية زه��رة �خلرجي �نت�رصت عل��ى �رصطان �لثدي، 
بعدما �أم�ست عامني يف م�ست�سفيات لندن، تلقت خالهما �لعاج 

حتى متاثلت لل�سفاء عام 2007.
�ملطرب��ة �ملغربية رج��اء بلمليح تلقت �لع��اج يف فرن�سا، وظنت 
�أنه��ا �نت���رصت علي��ه، لت�ستاأن��ف �أعماله��ا �لغنائي��ة، ليهاجمها 
�ملر���ض من جديد بعد حدوث م�ساعف��ات �رصيعة، لتغيب بعدها 

عن عاملنا.
�ملمثل��ة �مل�رصية ناه��د �رصيف، �ساحبة جترب��ة طويلة وقا�سية 
� يف مو�جهة �رصطان �لثدي، �لذي دهمها عام 1979، وبد�أت  جدًّ
رحل��ة عاجها يف �ل�سوي��د، وظلت تقاومه خم���ض �سنو�ت كاملة 
قّدم��ت فيها جمموع��ة من �أف�س��ل �أعماله��ا �لفني��ة، �آخرها فيلم 
"مر�س��ي ف��وق مر�سي حتت" و�أ�رصت عل��ى ت�سويره كامًا رغم 
�س��دة �الأمل، ولكنه��ا مل تتمك��ن م��ن ��ستكمال و�س��ع �سوتها على 
�رصي��ط �ل�س��ورة، لرحل يف 8 �إبري��ل 1981 وهي مل تتعدَّ �ل�43 

عاًما فقط.

�ملمثل��ة �مل�رصية مديح��ة كامل هاجمها مر���ض �رصطان �لثدي 
وه��ي يف �أوج جناحها، و�ساف��رت �إىل لندن وبالفع��ل ��ستاأ�سلت 
�لث��دي، وع��ادت ال�ستكمال حياته��ا �لفنية بالق��وة نف�سها، حتى 
ق��ررت �عت��ز�ل �لفن و�رتد�ء �حلج��اب، وبعده��ا عاودها �ملر�ض 

وظلت تقاومه حتى �ملوت.
�إلي�س��ا �آخ��ر �لنجم��ات �ملن�سم��ات �إىل قائم��ة �لفنان��ات �للو�تي 
حارب��ن �رصط��ان �لث��دي، ولكنه��ا �أ�ساف��ت �إىل جتربته��ّن معًنى 

جديًد�، بعدما جعلت فنها "دو�ًء" ملقاومة �ملر�ض �للعني.

�أعل��ن �لقائم��ون على فيل��م" "Twilight �إع��ادة عر�سه يف 450 
�سينم��ا بالوالي��ات �ملتحدة ملدة يوم��ني، وذلك تز�من��ًا باالحتفال 

بالذكرى �ل�سنوية �لعا�رصة الإطاقه.
وح��ددت �ل�رصك��ة �ملنتجة للفيل��م يوم��ي 21 و23 �أكتوبر )ت�رصين 
�الأول( �حل��ايل لعر���ض �لفيلم يف �س��االت �ل�سينم��ا، وذلك بح�سور 
�ملخرج��ة كاثرين هاردويك و�ملمثل جاك�سون ر�ثبون، كما طرحت 
�ل�رصك��ة تذ�ك��ر �لعر�ض للبي��ع لع�ساق �سل�سل��ة �لدر�م��ا و�لفانتازيا 
"The Twilight" ع��ر �الإنرن��ت، م��ع توف��ر فر�س��ة ح�سول 
�مل�سركني على مل�سق �لفيلم �لدعائي كتذكار جماين مع كل تذكرة 
�رص�ء. و�أعلنت �ل�رصكة توف��ر ن�سخة �سينمائية عالية �جلودة للفيلم 
بتقني��ة �لر� �ت�ض دي "4K"، و�لت��ي �سيتم طرحها يف جميع منافذ 

�لبيع �بتد�ء من ٢٣ �أكتوبر �جلاري.
وقال نائ��ب رئي�ض �لعاقات يف ��ستوديو �رصك��ة "فاثوم �إيفنت�ض"، 
�لت��ي ت�ست�سي��ف �لعرو���ض: "نري��د �أن منن��ح �مل�ساهدي��ن جتربة ال 
ميكنه��م تكر�ره��ا يف �ملن��زل، كما �أنه��ا فر�سة لعر���ض �لفيلم على 
جي��ل جديد م��ن �ملعجبني �لذي��ن مل ت�سنح له��م �لفر�س��ة مل�ساهدة 
�لفيلم قبل 10 �سنو�ت".  و�أ�سارت خمرجة �لفيلم، كاثرين هاردويك، 
�إىل �أن فيل��م تواليت �ساهم يف تغير نظرة هوليوود الأفام �لبطولة 
�لن�سائي��ة �أو تل��ك �لت��ي تقوم �مل��ر�أة باإخر�جها وتنفي��ذه، الفتة �إىل 
توقع��ات �لعدي��د �أن ال تتجاوز �إير�د�ت �لفيل��م 30 مليون دوالر، �إال 
�أن��ه ��ستطاع بع��د �الأ�سبوع �الأول م��ن طرحه حتقيق �إي��ر�د�ت بلغت 

400 مليون دوالر حول �لعامل. 
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