
هالل يطرح "شنطة حمزة"

دياب يحسم الجدل حول زواجه 

شمس تهاجم أحالم مجددًا

نجوى تصاب بأرق وإرهاق 

  طرح الفنان امل�رصي حمادة هالل برومو فيلمه 
اجلديد "�سنطة حمزة"، عرب قناته الر�سمية مبوقع 
يوتيوب. ومن املقرر عر���ض فيلم "�سنطة حمزة" 

يف مو�سم اأفالم عيد الأ�سحى املقبل.
وت��دور اأح��داث فيل��م "�سنط��ة حم��زة" يف اإط��ار 
الع�ساب��ات  اإح��دى  ح��ول  كومي��دي،  اجتماع��ي 
امل�سه��ورة بالن�س��ب، اإىل اأن يقع��وا يف ف��خ كبري 

ويتعر�سون لعملية ن�سب.
 وي�س��ارك حم��ادة ه��الل بطول��ة الفيل��م كل م��ن 
ي�رصا الل��وزي، بيومي فوؤاد، اأحم��د فتحي، �سامية 
طرابل�سي، وهنا الزاهد، ومن تاأليف اأحمد عبد اهلل، 

واإخراج اأكرم فاروق.

ح�سم النجم امل�رصي عمرو دياب اجلدل احلا�سل حول 
اأغنية "اأجمل عيون" خالل حفله الغنائي ال�سخم الذي 
اأقيم بال�ساحل ال�سمايل. �سوخالل تقدميه الأغنية التي 
بات��ت معروف��ة ب�"ب��رج احل��وت"، حت��دث كعادته مع 
اجلمهور وقال: "اأنا ع��ارف الأغنية دي عملت م�ساكل 
كت��ري م���ض عارف ا�سا�س��ه ايه لكن عاجبن��ي، هو فيلم 
ال�سهرة عل�سان ايه، لكن اأنا ا�ستغل واأتعب واأنتم تطلعوا 
اإ�ساعات"، لينفي بذلك كل الأقاويل عن توجيه الأغنية 
لدين��ا ال�رصبين��ي. وجل���ض عل��ى امل�رصح وه��و يحدث 
اجلمه��ور وقام ب��كل طرافة بتغيري مقط��ع برج احلوت 
لي�ستبدل��ه بالعدي��د من الأب��راج وق��ال "اهلل اأنا برجي 
املي��زان وعاجز اأغني لنف�سي، واهلل وحبك بان.. وبحب 

برج امليزان، واهلل بحبك حلو وبحب برج الدلو".

ن���رصت الفنان��ة الكويتي��ة �سم���ض ع��رب ح�سابه��ا عل��ى 
"توي��ر" تغري��دة هاجم��ت م��ن خاللها كل م��ن انتقد 
األبومها "�سقيت ثوبي" الذي اأطلقته اأخرياً. وكتبت: "من 
بع��د ما اأعلنت عن "�سقيت ثوب��ي" والعقليات الرخي�سة 
تهاجمن��ي ب�سب��ب تفكريها ال�سطحي ب��دون ما يعرفون 
�سن��و الق�سد من الأغنية". كما تابعت يف تغريدة اأخرى: 
"يا كرث الكذب اإيل يف عاملنا. يبووه يف الفن كذب يف 
ال�سيا�سة كذب يف الدين كذب يف الطب كذب يف كل �سي 
ك��ذب. لك اهلل يا اأيه��ا الإن�سان العربي ك��م اأنت هطف". 
ُيذكر اأن النجم��ة كانت تفوقت على اأحالم يف ا�ستطالع 
لل��راأي اأج��ري ع��رب موق��ع "توير" ح��ول "م��ن الأجمل 

ح�سوراً و�سوتًا: الفنانة �سم�ض اأم الفنانة اأحالم؟".

تداول النا�سطون عرب مواقع التوا�سل الجتماعي فيديو 
ظهرت فيه الفنان��ة اللبنانية جنوى كرم اأثناء وجودها 
يف مط��ار يف ُعم��ان حي��ث اأقام��ت حفلها اأخ��رياً وذلك 

ا�ستعداداً للعودة اإىل لبنان.
وب��دت جن��وى يف املقط��ع امل�س��ور وق��د ظه��رت عل��ى 
وجهه��ا عالمات التعب. وذك��رت اأنها حتاول النوم منذ 
7 �ساع��ات. اإل اأن �رصاخ اأحد الأطفال منعها من ذلك. 
وقالت: "رح موت، رح منوت، ونامي يا جنوى اإذا فيكي 
تنامي". ورغم ذلك اأب��دت تعاطفها مع الطفل. واأ�سارت 
اإىل اأن��ه مل يه��داأ رغم كل املحاولت الت��ي قام بها اأهله 
م��ن اأجل ذلك. واأ�سافت: "وحي��اة اهلل هّديل قلبي. لّوايل 

قلبي… �سبع �ساعات وما عم نقدر ننام ".

فازت ممثلة منطقة بياو موناليزا األكانرتا Monalysa Alcantra من الن�سخة 63 للقب ملكة جمال الربازيل للعام 2017.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

ت��ويف اأ�سط��ورة الكوميدي��ا الأمريكي، جريي لوي���ض، عن عمر 
يناه��ز ال���91 عام��ًا وذل��ك يف منزل��ه مبدين��ة ل���ض فيغا�ض 
الأمريكي��ة.  وذكرت جمل��ة "هوليوود ريبورت��ر" الأمريكية اأن 
لوي���ض فارق احلياة ال�ساع��ة التا�سعة وربع �سب��اح اليوم، يف 
منزل��ه لأ�سب��اب طبيعي��ة، وذلك ح�س��ب بيان اأ�سدرت��ه عائلته 
بع��د الوفاة ف��وراً. وتده��ورت �سح��ة لوي�ض على م��دار العقود 
الأخ��رية، حي��ث خ�س��ع جلراح��ة قل��ب مفت��وح ع��ام 1983، 
وا�ستئ�سال ورم خبيث يف الربو�ستاتا عام 1992، كما عانى 
من نوب��ة قلبية ع��ام 2006، خ�سع على اإثره��ا لعالج طويل 
امل��دى.  جريي لوي���ض من موالي��د 16 مار���ض )اآذار( 1926، 
وهو ممثل كومي��دي اأمريكي احرف التمثيل والغناء والنتاج 
ال�سينمائ��ي وكتاب��ة ال�سيناري��و والإخ��راج، كم��ا ع��رف عن��ه 
ا�ستخدامه للكوميديا التهريجية ال�ساخرة يف الأفالم والأعمال 
التليفزيونية وامل�رصحيات والربامج الإذاعية. وعمل جريي يف 
البداية مع اأ�سطورة الغناء الراحل دين مارتن يف عام 1946، 
و�س��كال الفريق الكوميدي ال�سهري مارتن اآند لوي�ض، وف�ساًل عن 
عملهم��ا الثنائي امل�سرك الذي حقق لهم��ا �سهرة يف املالهي 
الليلية، فقد قاما ببطولة �سل�سلة ناجحة من الأفالم الكوميدية 

ل�رصكة اأفالم باراماونت.

خ��الل مقابل��ة تلفزيوني��ة اأجرته��ا مع��ه قن��اة ON قال 
الفنان البورتريكي لوي�ض فون�سي �ساحب الأغنية ال�سهرية 
"دي�سبا�سيت��و" اإن��ه مل يتوق��ع اأن حتق��ق اأك��رث من مليون 
م�ساهدة يوميًا بعد اإطالقها. واأ�سار اأثناء اللقاء الذي اأجري 
معه على هام�ض احلفل الذي اأحياه يف م�رص: " كان هديف 
الو�سول اإىل مليون م�ساهدة. لكنني فوجئت بارتفاع العدد 
حت��ى بلغ 5 ماليني يف الي��وم الأول". واأ�ساف: "كان هذا 
قيا�سيًا. ويف اليوم الثاين حققنا 8 ماليني ويف الثالث 12 
مليون��ًا. ثم اأ�سبح متو�س��ط امل�ساهدات اليومية 20 مليون 
م�ساه��دة وهذا ل ُي�سدق". وك�سف الفنان البورتوريكي اأنه 
تلقى مكامل��ة اأثناء وجوده يف اإيطاليا من املغني الكندي 
جا�س��ن بي��رب يطل��ب من��ه اأن ي�سمح له 
بغن��اء "دي�سبا�سيت��و". وقال: "كانت 
فرحت��ي ل ت�س��دق. كان ه��ذا رائعًا 
فلم اأت�س��ور اأن مطرب��ًا عامليًا مثل 
جا�سن بيرب ُيغنيه��ا. وحني �سمعت 
اأداءه وجدت اأنه اأعطى الأغنية نكهة 
خمتلفة. واأعتقد اأن هذا ما فتح 
اأمامه��ا الأبواب لتنت�رص يف 
بلدان تعرفه ول تعرفني. 
اأن��ا حقًا ممن ل��ه ولكل 
�سخ���ض ع��رف الأغنية 
 " وخت��م:  واأحبه��ا". 
اأغن��ي من��ذ 20 عامًا 
فنانًا  مازل��ت  لكنني 
اإىل  بالن�سب��ة  جدي��داً 
واأطم��ح  الكثريي��ن. 
اإىل احل�س��ول عل��ى جائزة 
"غرامي" الأمريكية، علمَا اأن 

لدي الالتينية".

وفاة أسطورة الكوميديا 
"جيري لويس"   

صاحب "ديسباسيتو" يخرج 
عن صمته 

تبتعد عن أهلها والسبب؟   The Nut Job 2 إيراد 

تنتظ��ر النجمة ال�سورية �سالف فواخرج��ي معرفة م�سري م�سل�سلها 
اجلدي��د "هجرة ال�سعايدة"، الذي تاأج��ل انطالق ت�سويره اأكرث من 
م��رة، رغم اأنه كان م��ن املفر�ض عر�سه يف �سباق دراما رم�سان 
املا�س��ي.  وق��ال م�س��در ان ال�سخ�سي��ة الت��ي جت�سده��ا �س��الف، 
حيث تلع��ب دور راق�سة يف موالد ال�سعي��د، وحتب "زين" املر�سح 
لتج�سي��ده الفنان امل�رصي عمرو عبد اجللي��ل، حيث حتمل منه اإثر 
عالق��ة غري �رصعية بينهما يف اجلب��ل، وحينما تخربه باأمر حملها 
ليتزوجها وفاء لعه��ده معها، يتنكر منها ويهددها بف�سحها حال 
ذكره��ا ل�سمه، مما يدفعه��ا للهروب اإيل القاه��رة خوفًا من بط�ض 
اأهله��ا، وهناك تتخذ حياتها منحنيات جدي��دة، وتتواىل الأحداث. 
وي�سارك يف بطولة "هجرة ال�سعايدة" وفاء عامر و�رصيف �سالمة 
ومي ن��ور ال�رصيف ور�سوان توفيق واأحمد ف��وؤاد �سليم وكوكبة من 

النجوم، من تاأليف نا�رص عبد الرحمن، واإخراج عمر ال�سيخ.

ا�ستط��اع فيل��م The Nut Job 2: Nutty by Nature اأن 
يحققق اإيرادات يف �سباك التذاكر العاملي 14 مليون دولر اأمريكي 
، وذلك بعد عر�سه فى اأكرث من 4،003 دور عر�ض �سينمائى داخل 
الولي��ات املتحدة، من��ذ طرحه يوم الثنني املواف��ق 11 اغ�سط�ض 

اأوفي�ض موجو" الأمريكي "بوك�ض  2017، وفًقا ملا ذكره موقع 
الفيل��م ينتمى لفئة الأنيمي�سن الكومي��دى، وهو من تاأليف واإخراج 
كال برنك��ر وبوب بارن وي�سارك فى بطولته عدد كبري من النجوم 
اأبرزهم، جيف دونهام، مايا رودولف، كاثرين هيجل، �سبا�ستيان، 

ماني�سكالو، جاكى �سان، ويل ارنيت.
ق�س��ة الفيل��م تدور ف��ى اإطار كومي��دى وا�ستمرارا لأح��داث ما بعد 
اجل��زء الأول، حي��ث يحاول )�س��ورىل( برفق��ة اأ�سدقائ��ه الت�سدى 
لعم��دة املدين��ة )اأوكات��ون( ومنع��ه م��ن تدم��ري منزله��م واإحالله 

بحديقة ترفيهية.

2017 ه��ي ع��ودة  الع��ام  الأب��رز يف �سي��ف  الظاه��رة 
احلف��الت الغنائية لأ�سه��ر جنوم الطرب، وتن��وع اأماكنها 
م��ا بني م�رص، ولبنان، وتون�ض، واملغرب، والأردن، ولكّن 

املح��زن اأّن عدًدا كب��رًيا من النج��وم، �سقط �سحية 
املر�ض اأو الإ�سابات اأثناء هذه احلفالت، 

واآخرهم النجم��ة �سريين عبد الوهاب، 
و�سبقها الفنان هاين �ساكر، واملطرب 
تامر ح�سن��ي، والفنان اللبناين ملحم 

زين !!
�سريي��ن عبد الوه��اب خطفت الأنظار 

طوال الأيام القليلة املا�سية، ب�سورة 
نف�سه��ا  ت�س��ف  الت��ي  القوي��ة  امل��راأة 

ب"اله��رم"، يف مواجه��ة اله�سبة "عمرو 
دي��اب"، وانتظ��ر اجلمي��ع اطاللتها 

الأوىل على امل�رصح �سمن 
يف  ال�سي��ف  حف��الت 
م���رص، ولك��ّن املر�ض 
غ��ادرت  فقد  هزمه��ا 
امل�رصح بعد تعر�سها 

لأزم��ة �سحي��ة، حي��ث 
يف  �سيًق��ا  عان��ت 

امل���رصح،  عل��ى  التنف���ض 
تعر�س��ت  نزوله��ا  وف��ور 

حلال��ة قيء �سدي��دة ودخلت يف 
حال��ة اإغم��اء، ومت نقلها ملقر 

اقامته��ا، وا�ستدع��اء طبيب 
عل��ى  بو�سعه��ا  ق��ام 

التنف���ض  جه��از 
 ، ع��ي �سطنا ل ا

قدرته��ا  لع��دم 
التنف���ض  عل��ى 

الطبيعي، واحتاجت للراح��ة 48 �ساعة فقط، حيث توّجب 
عليه��ا ال�سف��ر للعا�سم��ة الربيطاني��ة لن��دن، لإحياء حفل 
فني م�سرك مع النج��م ماجد املهند�ض، علًما باأّن �سريين 
�سب��ق وعان��ت احلال��ة ال�سحي��ة نف�سه��ا يف حف��ل زفاف، 
ا�سط��رت ملغادرت��ه بع��د ن�س��ف �ساع��ة فقط م��ن الغناء. 
نقيب املو�سيقيني امل�رصيني املطرب هاين �ساكر، خلع 
قل��وب ع�ساقه بعدما مت ت��داول �سور له من داخل 
م�ست�سف��ى اأردين، بع��د انته��اء حفل��ه ال�ساه��ر 
�سم��ن فعالي��ات مهرج��ان جر���ض، وا�سطر 
للخ��روج بنف�س��ه لتو�سي��ح الأمر، موؤك��ًدا اأنه 
عل��ى  ال�سق��وط  م�ساعف��ات  ويع��اين  بخ��ري، 
الأر�ض بع��د انزلق قدمه، م�س��رًيا اإىل اإ�سابته 
ببع���ض الر�سو�ض والآلم، م��ا ا�سطره للذهاب 
للم�ست�سفى لالطمئنان على حالته ال�سحية، 
وق��د تبني اإ�سابته بكدمة �سديدة 
يف ال�سلع الأي�رص.   هاين اأكد 
اأّن الواقعة كلها تتّلخ�ض 
تعر�سه لنزلق  يف 
انتهاء  بع��د  قدم��ه 
ال�ساهر يف  حفل��ه 
جر�ض،  مهرج��ان 
وت�سبب��ت ال�سقطة يف 
�سدي��دة مبنطقة  اآلم 
نقل��ه  ومت  ال�س��در، 
اإىل اح��دى امل�ست�سفي��ات 
يف الأردن ، حي��ث خ�س��ع 
وق��ام  الطب��ي،  للفح���ض 
باإج��راء الأ�سع��ة الالزم��ة، 
بكدم��ة  اإ�سابت��ه  وتب��ني 
�سدي��دة يف ال�سلع الأي�رص وتلّقى العالج 
ال��الزم وغادر امل�ست�سف��ى على الفور. 
املطرب تام��ر ح�سني قّدم واحدة من 
اأجن��ح حف��الت ال�سي��ف يف ال�ساحل 

ال�سم��ايل، ولكن��ه ا�سيب ا�سابات بالغ��ة يف احلفل نف�سه، 
بعدم��ا تدافع اجلمه��ور للتقاط ال�سور مع��ه، واأكد �ساهد 
العي��ان الفن��ان اأحمد زاهر، ا�سابة تام��ر ب�رصخ يف الظهر 
ومت��زق يف اأربط��ة الق��دم اليمن��ى، بعدما ح��اول الهروب 
م��ن هجوم اأكرث من 30 األف معج��ب طلبوا الت�سوير معه، 
بالقف��ز من اأعلى خ�سبة م�رصح حفله الأخري بغولف بورتو 
مارين��ا، بينم��ا ك�سف تامر عن ا�سابت��ه بتمزق يف اأربطة 
الركب��ة، وا�ستب��اه كدمة عنيف��ة يف فقرات الظه��ر، بعدما 

تلقى �رصبات عدة فوق امل�رصح!!
 واك��د تام��ر يف بيان ر�سمي لتو�سيح الأم��ر، اأنه مل يهرب 
م��ن جمهوره، ولكنه حاول التوج��ه ل�سيارته اخلا�سة بعد 
انتهاء احلف��ل، وقال اإنه تلّقى العالج ف��ور انتهاء احلفلة، 
بع��د ا�ستدعاء طبي��ب اأو�سى ب���رصورة نقل��ه اإىل القاهرة 
باأ���رصع وق��ت لإج��راء ال�سع��ة الالزم��ة، وع��اد بالفع��ل 
للقاهرة وتب��ني اأّن الإ�سابة يف الظهر مل ت�سل حّد ال�رصخ 
يف فق��رات الظه��ر، واأنها جمرد كدمة قوي��ة ب�سبب اندفاع 
اجلمه��ور، و�سيتم عالجها بجل�س��ات العالج الطبيعي، كما 
ُطل��ب من��ه ال�ستعانة بع��كاز لع��دم التحميل عل��ى اأربطة 
الركب��ة وجزع القدم اليمنى.  املط��رب اللبناين ملحم زين 
كان يف طريق��ه حلف��ل غنائ��ي يف "بارك اأوتي��ل �ستورا"، 
لكنه تعّر���ض حلادث �سري مدّمر على طري��ق �سهر البيدر، 
بعدم��ا ا�سطدم��ت ب�سيارته �ساحنة فَق��د �سائقها ال�سيطرة 
عليه��ا بع��د تعطل املكاب��ح، واأظهرت ال�س��ور ا�سابته يف 

يده، وتبني اأنه لي�ض امل�ساب الوحيد.
 الفنان ال�سعبي �سعبان عبد الرحيم تعّر�ض لآلم قوية يف 
الق��دم، اأثن��اء احيائه حفل زفاف، ومت نقل��ه هو الآخر اإىل 
م�ست�سف��ى املع��ادي الع�سكري، ليظل حت��ت الرعاية ثالثة 
ايام كامل��ة، بخا�سة واأّن الت�سخي�ض الطب��ي اأكد ا�سابته 
يف اأع�س��اب الق��دم، وح��ذر م��ن تك��رار الأمل، كلم��ا وقف 
�سعب��ان على امل�رصح لفرة طويلة، ومتت التو�سية مبنحه 
ا لأع�ساب القدم.  حفالت ال�سيف  برناجًما عالجيًّا خا�سًّ
الفنية ناجحة .. ولكّن معّدل ال�سابات يتزايد بني النجوم 

..و"�سيدتي نت" تتمنى ال�سالمة لكل النجوم العرب.

باألسماء والتفاصيل: خمسة مطربين أصيبوا أثناء حفالتهم الفنية العام الحالي سالف 14 مليون
دوالر

االن , وملتابعة اخر امل�س����تجدات التي تظهر على ال�س����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتابة اآرائك اخلا�س����ة, كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل االإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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