
باريس هيلتون في دبي لإلعالن 
عن عطرها الجديد

براد وأنجلينا "يتفقان من جديد"

مي الغيطي: ال يهمني ما يقوله 
الناس!

عبير صبري تخدع مايا نصري 
في الزنزانة 7

 اأطل��ت النجم��ة باري���س هيلت��ون عل��ى معجبيه��ا يف 
ف�ضتيف��ال �ضيتي مول يف مدينة دبي، ال�ضت�ضافة حفل 
ح���ري الإط��الق عطرها اجلدي��د "بالتيني��وم ر�س"، 
وااللتق��اء مبعجبيها بعد غياب ع���ر �ضنوات منذ اآخر 

زيارة لها اإىل دبي.
واعت��رت هيلت��ون اأن العمل اجل��اد ومعرفة ال�ضخ�س 
مل��ا يحبه ه��و ال�ضبب االأول لتحقي��ق النجاح، ومن ثم 
معرفة الطريقة الالزم��ة للرتويج الأعمالهم من خالل 
و�ضائ��ل التوا�ض��ل االجتماع��ي الت��ي اأ�ضب��ح لها دور 
كب��ر"، وذلك يف الن�ضيحة التي وجهتها للراغبني يف 

دخول جمال امل�ضاريع التجارية.

يعتق��د متتبعو اأخبار النجوم اأن اأجنلينا جويل وبراد بيت 
باتا جاهزين للتو�ضل اإىل اتفاق حول اأهم ق�ضية خلفتها 

م�ضاألة انف�ضالهما.
وذك��رت �ضحيف��ة ديلي مي��ل، اأن اأكر مع�ضل��ة يواجهها 
جنم��ا هولي��وود، ه��ي ق�ضية تق�ضي��م ح�ضان��ة اأطفالهما 
ال�ضت��ة، وذل��ك منذ اأن ب��داأ ال�رخ يف عالقتهم��ا الزوجية 

يتفاقم قبل عامني.
واأ�ض��ارت ال�ضحيف��ة اإىل اأن "بيت" و"ج��ويل" ن�ضجا بعد 
عام��ني من بداي��ة ال�ضدع الزوج��ي وهم��ا االآن قريبان، 
اأكرث من اأي وقت م�ضى، لالتفاق ب�ضاأن ح�ضانة االأطفال، 

الذين عانوا اأي�ضا طوال تلك الفرتة.

اأعلن��ت املمثل��ة امل�ري��ة ال�ضاب��ة، م��ي الغيطي، عر 
�ضفحتها الر�ضمية على اإن�ضتغرام، اأنها خ�ضعت لعملية 

جراحية، ال�ضتئ�ضال ورم بالثدي.   
و�ضدم��ت الفنانة جمهوره��ا باإعالنها ع��ن اإ�ضابتها 
مبر���س ال�رطان، وذلك يف �ضياق تو�ضيححها ل�ضبب 
ارتدائه��ا ف�ضتان��ا مفتوحا اأعلى منطق��ة ال�ضدر، اأثناء 
ح�ضورها افتتاح مهرجان القاهرة ال�ضينمائي الدويل 

يف دورته االأربعني.
الفنان��ة امل�رية قالت اإنها اأجرت عملية جراحية يف 
منطقة ال�ضدر بعد اإ�ضابتها مبر�س "�رطان الثدي".

اأو�ضك��ت الفنان��ة عب��ر �ض��ري عل��ى االنتهاء م��ن ت�ضوير 
م�ضاهده��ا يف فيلم “زنزانة 7” للمخرج اإبرام ن�ضاأت، حيث 
يتبق��ى لها ع��دد من امل�ضاه��د وتنتهي م��ن ت�ضوير دورها 
بالكام��ل.   وعل��م م�ض��در اأن �ض��ري جت�ض��د دور حمامي��ة 
حقوقي��ة تدعى “ناهد”، التي تربطها �ضلة قرابة ب� “حال” 
وت��وؤدي دورها الفنان��ة مايا ن�ري، حي��ث متلك االأخرة 
قري��ة �ضياحي��ة يف مر�ض��ى عل��م، ولكنه��ا تعاين م��ن رغبة 
رجل اأعمال �ضهر يف ال�ضط��و على القرية، ومبرور االأحداث 
تكت�ض��ف اأن قريبتها ت�ضاعد رجل االأعم��ال لتنفيذ خمططه، 
وتت��وايل االأح��داث. وي�ضارك يف بطول��ة “زنزانة 7” ن�ضال 
ال�ضافع��ي واأحمد زاهر واإيهاب فهم��ي ومنة ف�ضايل واأحمد 

التهامي، من تاأليف ح�ضام مو�ضي.
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متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الفنانون العرب يعيدون حساباتهم 
بعد إلغاء حفل "جائزة الباما 2018"

حملة انتقادات ضد جنيفر لورانس بسبب 
حملة إعالنية لديور

مل ير�ض��ح اأّي �ض��يء حت��ى االآن، ع��ن حف��ل الع�ضاء ال��ذي اأقيم 
لتوزي��ع "جائ��زة البام��ا 2018 " وال��ذي كان يفرت���س اأن 
��ا، �ض��وى ال�ض��ور  يح���ره بع���س الفنان��ني الع��رب �ضخ�ضيًّ
والتعليق��ات الت��ي ن�رته��ا الفنان��ة املغربي��ة دني��ا بطم��ة 
ا،  وزوجه��ا املنتج حمم��د الرتك اللذين ح�را احلف��ل �ضخ�ضيًّ
حي��ث ت�ضلمت دنيا جائ��زة اأف�ضل فنانة �ضاعدة لعام 2018. 
ويب��دو اأّن اإلغ��اء احلفل ال��ذي كان مقرًرا اإحي��اوؤه على م�رح 
"دولب��ي" ب�ضب��ب �ضحاي��ا حرائ��ق كاليفورني��ا، وا�ضتبدال��ه 
بحفل ع�ض��اء خا�س لتوزيع اجلوائز عل��ى الفنانني الفائزين، 
دفع معظ��م الفنانني العرب الفائزي��ن اإىل التغّيب وعدم ت�ضّلم 
��ا، ويف مقدمتهم الفنانت��ان اأحالم وهيفاء  جوائزه��م �ضخ�ضيًّ
وهب��ي، اللت��ان كانتا ق��د اأعلنتا يف وق��ت �ضابق ع��ن نّيتهما 

ا. ح�ضور احلفل وت�ضلم جوائزهم �ضخ�ضيًّ
هيف��اء وهب��ي الت��ي توجهت من دب��ي اإىل لو���س اأجنلو�س يف 
كاليفورني��ا، حيث كان ُيفرت�س اأن ت�ضتل��م جائزتها من على 
م�رح "دولبي"، غ��ّرت راأيها ومل حت�ر حفل الع�ضاء، كذلك 
فعل��ت الفنانة اأحالم التي غادرت لبنان مبا�رة اإىل الدوحة. 
الفنان��ة العربي��ة الوحيدة الت��ي تاأكد ح�ضوره��ا �ضخ�ضيًّا يف 
حفل ع�ضاء الباما، هي دنيا بطمة التي حر�ضت على التوا�ضل 
م��ع "الفانز" ع��ر "ال�ضو�ضي��ال ميديا"، الإعالمه��م بتفا�ضيل 
حتركه��ا يف لو�س اأجنلو�س لت�ضّل��م جائزتها، بدًءا با�ضتعرا�س 
ف�ضتانه��ا عن��د و�ضوله��ا، اإىل امل��كان ال��ذي اأقي��م في��ه حفل 
الع�ضاء، م��روًرا بفيديو ن�رته عند ت�ضلمه��ا اجلائزة، وانتهاًءا 

ب�ضور اجلائزة واالأ�ضدقاء واملعجبني.

 اأث��ارت احلمل��ة االإعالني��ة االأخ��رة الت��ي اأطلقتها دار 
االأزي��اء العاملية "ديور" بالتع��اون مع النجمة جينيفر 
لوران���س، لالإع��الن ع��ن جمموعته��ا "ك��روز 2019" 
املخ�ض�ض��ة ملو�ض��م ربي��ع، وامل�ضتوح��اة م��ن الط��راز 
املك�ضيكي، موجة عارمة م��ن االنتقادات والرف�س عر 
�ضب��كات التوا�ضل االجتماع��ي، وذلك ب�ضب��ب افتقارها 
للتن��وع العرقي. فيما حذف��ت العالمة التجارية "ديور" 
جمي��ع مقاط��ع الفيدي��و وال�ض��ور املرتبط��ة بحملته��ا 
االإعالني��ة االأخ��رة على جميع �ضفحاته��ا على و�ضائل 
التوا�ض��ل االجتماع��ي، اأكد املتحدث الر�ضم��ي اأن قرار 

احل��ذف لي���س ل��ه عالقة مب��ا اأثر حولها م��ن جدل، 
م�ض��راً اأن ردة فعل املتابعني مل تكن مررة على 

االإطالق"، بح�ضب ت�ريحه.
دي��ور  االأزي��اء  �رك��ة  اأن  مو�ضح��ًا  وتاب��ع 
تعاق��دت م��ع 8 م�ضوري��ن وعار�ض��ات م��ن 

امل�ضكي��ك، لت�ضوير حملته��ا الرتويجية 
ملتابع��ة  اجلمي��ع  داعي��ًا  اجلدي��دة، 

�ضفحاتهم عل��ى اإن�ضتغرام للتاأكد 
من �ضحة ذلك.

حمل��ة  بع��د  ذل��ك  وياأت��ي 
الت��ي  الراف�ض��ة  االنتق��ادات 
مواق��ع  رواد  بع���س  �ضنه��ا 

االجتماع��ي،  التوا�ض��ل 
اعرتا�ضهم على  ب�ضبب 

احلملة  تنفيذ  طريقة 
الت��ي  االإعالني��ة 
يف  ت�ضويره��ا  مت 
ب��داًل  كاليفورني��ا 

املك�ضي�ض��ك"،  م��ن 
بح�ضب ما اأ�ضار بع�س 

املغردي��ن عل��ى تويرت. 
كم��ا اعت��ر العدي��د من 

املتابع��ني اأن اختي��ار النجم��ة لوران�س وجه��ًا اإعالنيًا 
للحمل��ة، ال يتنا�ضب مع عنوانها ال��ذي يعر عن الرتاث 
املك�ضي�ض��ي.  يذك��ر اأن العالمة التجاري��ة ديور تعاقدت 
م��ع النجمة جنيف��ر لوران�س من��ذ ع��ام 2012، لتكون 

الوج��ه االإع��الين الأح��دث العط��ور اخلا�ض��ة بال��دار 
الفرن�ضي. 
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خليك وَيه العائلة األكبر

في عيد فيروز الـ83... تصالحت مع ابنها زياد وطاردتها شائعة الموت
احتفل��ت ال�ضي��دة ف��روز بعي��د ميالده��ا ال� 83، 
حماطة باالأحّبة، وبدع��وات جمهورها من كافة 

الدول العربّية بال�ضّحة والعمر املديد.
بعيدة ال�ضّيدة فروز ع��ن االأ�ضواء رغم اإ�ضدارها 
ا�ضرتاتيجّي��ة  "بب��ايل" الع��ام املا�ض��ي،  األب��وم 
تتبعه��ا من��ذ عق��ود، كّر�ضته��ا اأيقون��ة مبتن��اول 

اجلميع ولي�ضت مبتناول اأحٍد.
ه��ذا الع��ام، منح��ت ال�ضّيدة ف��روز لق��ب "اأعظم 
قب��ل جمل��ة  الع�ض��ور" م��ن  ل��كل  الف��ن  جن��وم 
"فورب���س"، يف اع��رتاف عامل��ي جدي��د مبكانة 
�ضفرتن��ا اإىل النجوم، كما اأ�ض��درت ترتيلة دعمًا 
للقد���س، لتختتم عامها مب�ضاحلة مع ابنها زياد 
الرحب��اين، بعد خالف اأرادته بعي��داً عن االإعالم، 
واأراده زي��اد عك���س ذلك، ليقول قل��ب االأم كلمته 

االأخرة.
2018 كان��ت ع��ام ياأم��ل في��ه حمّب��و الفنانة 
الكب��رة اأن ي�ضاهدوه��ا يف حف��ٍل، ابنه��ا زي��اد 

وع��د بالتح�ض��ر ملنا�ضب��ة كرى الع��ام املقبل، 
وبانتظ��ار احلفل املوعود، ما هي اأبرز املحطات 

التي طبعت �ضنة ال�ضيدة فروز؟
-يف �ضن��ة 2018، طاردت �ضائعة املوت ال�ضّيدة 
فروز اأكرث من مّرة، كانت اآخرها يف �ضهر يوليو 
املا�ض��ي، حي��ث قام��ت و�ضائ��ل اإع��الم بتاأكي��د 
اخل��ر، ما اأح��دث حالة م��ن الرع��ب يف �ضفوف 
حمّب��ي الفّنان��ة الكبرة، قب��ل اأن ي�ضدر نفي عن 
مقّربني منه��ا للخر. وكانت ال�ضائعة قد انطلقت 
من م���ر، وحتديداً م��ن خالل موق��ع اإلكرتوين، 
ومّت تناق��ل اخل��ر عل��ى نط��اق وا�ضع، كم��ا قام 
كث��رون بن�ر نع��وة للفنان��ة الكب��رة، و�ضاهم 
يف انت�ض��ار ال�ضائعة، اأن اخل��ر ن�ر يف منت�ضف 

الليل، ومل يتم نفيه اإال مع �ضاعات ال�ضباح.
-بع��د �ضنوات من القطيعة، و�ضل��ت اإىل االإعالم، 
اأعلن الفنان زياد الرحباين م�ضاحلته مع والدته 
ال�ضّي��دة ف��روز. وكان اخل��الف ق��د اندل��ع ب��ني 

الرحب��اين ووالدت��ه، عل��ى خلفية ظه��ور اإعالمي 
للفنان وّرط خالله والدته بت�ريحات �ضيا�ضّية، 
رغم��ًا ع��ن رغبتها يف الناأي بنف�ضه��ا عن االأمور 
االإع��الم من��ذ  اعت��زال و�ضائ��ل  ال�ضيا�ضّي��ة ويف 
�ضن��وات. فقد اأعل��ن الرحباين يف مقابل��ة له قبل 
اأ�ضابي��ع، اأن اخلالف م��ع والدته و�ضل اإىل طريق 

احلل، واأّنه يقوم باإعداد اأغنية لها.
-رغ��م م�ضاحلة زي��اد ووالدته، يب��دو اأّن الفنان 
مل يتعّل��م الدر�س جي��داً، ومل يتفّه��م رغبة والدته 
يف االإبق��اء على اأمور العائل��ة بعيداً عن االإعالم، 
فق��د حت��ّدث زياد يف مقابل��ة اأجراه موؤخ��راً، عن 
امل�ض��اكل التي كانت حت�ضل ب��ني والديه، والتي 
دفعت��ه اإىل ت��رك املن��زل. يف ا�ضتع��ادة مل�ض��اكل 
والدي��ه وت�ري��ع الأب��واب من��زل االأ���رة عل��ى 
و�ضائ��ل االإعالم رغ��م اإرادة الوالدة، م��ع اأّن زياد 
ق��ال اإّن��ه بات يتاأّن��ى يف ت�ريحات��ه خوفًا من 

غ�ضب والدته.


