
حماقي يتوقف عن الغناء  بسبب طفلة  

إليسا ووائل جسار في القاهرة

سيلينا جوميز تخطف األنظار 

عباس ألول مرة في القلعة

اأ�شع��ل املطرب امل���ري حممد حماقي حفل��ه الغنائي 
يف غول��ف بورتو مارينا يف م�ر ، بح�شور جماهريي 
كب��ري.  وبداأ حماقي حفله باأغنية "نف�ش��ي ابقي جمبه"، 
التي يعتاد البدء بها يف حفالته الغنائية، ثم قدم بعدها 
باقة م��ن اأغنيات��ه، اأبرزه��ا "مابال�ش، ماين��ي، واحدة 
واح��دة، بعدن��ا ليه وغريهم"، و�ش��ط حالة م��ن التفاعل 
املتب��ادل بينه وبني احل�ش��ور. ويف لفتة اإن�ش��انية منه، 
اأوق��ف حماقي حفله الغنائي مل��دة دقيقتني، اإثر فقدان 
اأم لطفلته��ا خالل احلفل، حيث اأب��ى الغناء اإال بعد عثور 
االأم عل��ى ابنته��ا، ودع��ا االأخرية لل�ش��عود اإىل امل�رح 
لتقبيله��ا، حي��ث القي ه��ذا املوق��ف اإعجابًا كب��رياً من 

اجلمهور.

    اأحي��ت املطرب��ة اللبنانية اإلي�ش��ا ومواطنها املطرب 
وائل ج�ش��ار حفاًل غنائي��ًا، ، داخل اأحد الفنادق املطلة 

علي ميدان التحرير، بح�شور عدد من حمبيهما.
ب��داأت اإلي�ش��ا احلف��ل باأغني��ة "وح�ش��توين" للمطرب��ة 
اجلزائري��ة وردة، معرب��ة ع��ن ا�ش��تياقها اإىل اجلمهور 
امل���ري، ث��م قدم��ت بعدها جمموع��ة م��ن اأغنياتها، 
منه��ا "�ش��هرانة يالي��ل، اأغل��ى م��ن احلباي��ب، ياريت، 

احل�شن، ملكة االإح�شا�ش وغريهم".
واختت��م ج�ش��ار احلفل بباقة م��ن اأب��رز اأغنياته، منها 
"ع��ادي ملا اأعي���ش، اأنا احللم، متزعل���ش مني، اأخاف 
كت��ري وغريه��م"، ث��م غن��ى عدد م��ن اأغني��ات املطرب 

الراحل عبد احلليم حافظ.

خطفت النجمة العاملية �ش��يلينا جوميز االأنظار نحوها 
ال�ش��فحة  ن���رت  �ش��احرة وم�رق��ة، حي��ث  باإطالل��ة 
اأه��م  اأح��د  وه��و   ،"hung vanngo" ل���  الر�ش��مية 
"املاكيريات" علي موقع التوا�ش��ل االجتماعي ال�شهري 
"اإن�ش��تجرام" �ش��ورا جلومي��ز البالغ��ة م��ن العم��ر 25 
عام��ا، والتي ظه��رت مباكياج خاطف لالأنظ��ار بني ال� 
"smokey eyes" واأحم��ر ال�ش��فاه ذو اللون االأحمر 
ال�ش��ارخ، بينم��ا كانت ترتدي �ش��يلينا مالب�ش بي�ش��اء 
خالل جل�ش��ة املكياج التي خ�ش��عت لها. وكان �ش��ديق 
�شيلينا جوميز املغني الكندي  the weeknd من اأول 
اال�ش��خا�ش الذين القت ال�شورة اإعجابهم، يف حني قام 
ع��دد كبري من حمبيه��ا ومعجبيها بتداول �ش��ورها من 
جل�ش��ة املكي��اج ع��ر �ش��ففحاتهم ال�شخ�ش��ية مبواق��ع 

التوا�شل املختلقة .

    اأحي��ا املط��رب امل���ري، ه�ش��ام عبا���ش، حف��اًل 
غنائيًا، �شمن فعاليات الدورة ال�26 ملهرجان القلعة 
للمو�ش��يقى والغن��اء على م�رح "املحكي"، بح�ش��ور 

جماهريي كبري من خمتلف االأعمار.
وغن��ى عبا�ش عدد من اأبرز اأغنياته، منها "متبطلي�ش، 
فين��ه، زم��ان واأن��ا �ش��غري، ن��اري نارين، ق��ول عليا 
جمن��ون" وغريها م��ن االأغنيات التي اأ�ش��علت حما�ش 
احل�ش��ور. واأع��رب املطرب عن �ش��عادته بامل�ش��اركة 
الأول م��رة يف مهرجان القلع��ة، موؤكداً بقوله: "اأ�ش��عر 
با�ش��طراب �ش��ديد منذ وقوفى على امل�رح وال اأعرف 
ال�ش��بب حتى االآن". ويختت��م املطرب امل�ري مدحت 
�شالح، الليلة، فعاليات الدورة 26 ملهرجان "القلعة" 

للمو�شيقى والغناء، 

ترّبع املمثل جورج كلوين وزوجته اأمل مبليون دوالر ل�صالح منظمة "�صاوثرن بوفرتي لو �صنرت" مل�صاعدته يف جهود مكافحة جرائم العن�صرية 
والكراهية.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

يعود النجم جمال �ش��ليمان اإىل بالتوه م�شل�ش��له اجلديد "اأفراح 
اإبلي�ش2"، االأيام املقبلة ال�ش��تكمال ت�ش��وير م�ش��اهده �ش��من 
اأحداث امل�شل�ش��ل، بعد اإجازة 3 اأيام ل�ش��فره خارج م�ر، حيث 
اإنه انتهى من ت�ش��وير بع�ش امل�شاهد فى احلى الريفى مبدينة 

االإنتاج االإعالمى ومنطقة الزمالك.
وي�ش��ارك فى بطولة حلقات م�شل�شل "اأفراح اإبلي�ش 2"، بجانب 
النج��م جم��ال �ش��ليمان كل م��ن الفنانني حممود عب��د املغنى 
و�ش��ابرين ومن��ة ف�ش��اىل واأحم��د �ش��فوت وكم��ال اأب��و ري��ة 
وعمرو �شح�ش��اح وحممد ال�ش��اوى وعبد اهلل م�رف وعفاف 
ر�ش��اد وتامر �شيائى ونادية ر�شاد و�ش��ياء املريغنى وماجد 
ال�ريف وهن��ادى هانى مهنى، للكاتب الكبري جمدى �ش��ابر، 

من اإنتاج لوؤى عبد اهلل، واإخراج اأحمد خالد اأمني.
يذك��ر اأن اجل��زء االأول من "اأفراح اإبلي���ش" عر�ش عام 2009، 
وق��ام ببطولت��ه جمموع��ة كب��رية م��ن الفنان��ني منه��م جمال 
�ش��ليمان وعبل��ة كام��ل واأحمد �ش��عيد عبد الغن��ى وريهام عبد 
الغفور، واأحمد �ش��فوت واآينت عامر و�ش��ماح ال�ش��عيد وحممود 
م�ش��عود وغريه��م، تاأليف الكات��ب الراحل حممد �ش��فاء عامر، 

واإخراج الراحل �شامى حممد على.

 قالت الفنانة داليا م�ش��طفى ل�"اليوم ال�ش��ابع"، اإنها �ش��تبداأ 
ت�ش��وير م�ش��اهدها االأوىل من م�شل�ش��ل "الكري��ت االأحمر2" 
ال��ذى مت تغي��ريه اإىل "الكارم��ا" بع��د مو�ش��م عي��د االأ�ش��حى 
ف��ى اإحدى �ش��قق القاه��رة وهو الديك��ور اخلا�ش بها �ش��من 
ب��داأ  ق��د  ال�ش��عدنى  اأحم��د  الفن��ان  امل�شل�ش��ل. وكان  اأح��داث 
ت�ش��وير م�ش��اهده فى اأح��داث امل�شل�ش��ل االأيام املا�ش��ية فى 
اأحد الديكورات املخ�ش�ش��ة للعمل، حيث ن�ر �ش��ورة له عر 
�شفحته الر�ش��مية "اإن�ش��تجرام"، وعلق عيها قائال: "ب�شم اهلل 
اأول م�ش��هد فى الكري��ت االأحم��ر2" .."الكارما". وي�ش��ار اإىل 
اأن امل�شل�ش��ل �ش��يعر�ش فى �ش��هر نوفمر املقب��ل على قنوات 
on، حي��ث اإن املخ��رج �ش��يف يو�ش��ف ي�ش��ع خط��ة زمنية 
للت�ش��وير لت�ش��ليم ال�10 حلقات االأوىل للقناة الف�شاية التى 
يعر�ش عليها امل�شل�ش��ل. يذكر اأن م�شل�ش��ل "الكريت االأحمر" 
�ش��ارك فى بطولته اأحمد ال�ش��عدنى، وداليا م�شطفى، وريهام 
حجاج، وهانى عادل، وعبد العزيز خميون، وزكى فطني عبد 
الوه��اب، وابتهال ال�ريطى، واأحم��د عبد اهلل حممود، ووفاء 
قمر، و�ش��مرية مقرون، �ش��رى عب��د املنعم، وتاأليف ع�ش��ام 

ال�شماع واإخراج �شيف يو�شف.

جمال سليمان يبدأ  
"أفراح إبليس2" 

داليا تبدأ الكبريت األحمر بعد 
العيد 

تعود إلى السينما  يبدأ السعدني يومه

ي�ش��هد فيلم "ليل خارجي" وهو ا�شم موؤقت على عودة الفنانة 
منى هال من جديد بعد غياب، وي�شارك يف بطولة الفيلم كرمي 

قا�شم وحممد اإبراهيم ي�ري، وهو من اإخراج اأحمد عبداهلل.
من��ي هال ممثل��ة ومذيع��ة م�رية م��ن اأب من�ش��اوي، ظهرت 
يف بدايته��ا كمذيعة يف برنامج لالأطف��ال بعنوان )يال بينا(، 
لت�ش��ارك بعدها بالتمثيل يف فيلم )البا�ش��ا تلمي��ذ(، ثم توالت 
اأدواره��ا بعد ذل��ك واأبرزها كان يف اأفالم )ليل��ة البيبي دول، 
قل��ب ميت، اإذاعة حب( ويف جمال الرامج التلفيزيونية قدمت 

الرنامج الكوميدي )ربع م�شكل( باأجزائه.
من��ى هال والتي دائما ما تثري اجلدل ب�ش��ورها وت�ريحاتها 
داف��ع عنه��ا البع���ش معتري��ن اأن ارتدائه��ا املاي��وه حري��ة 
�شخ�شية.ُيذكر اأن الفنانة امل�رية نيللي كرمي اأثارت بدورها 

غ�شب اجلمهور بعد ظهورها وهي ترتدي مايوه يف اجلونة.

عاد الفنان اأحمد ال�ش��عدنى من اإجازته فى ال�ش��احل ال�ش��ماىل، ومع 
بداية ت�ش��وير اأوىل حلقات م�شل�شله "الكريت االأحمر"، توجه �شباح 
الي��وم لتن��اول االإفطار عل��ى اإحدى عرب��ات الفول، ون�ر ال�ش��عدنى 
�شورة، عر �شفحته ال�شخ�شية على موقع تبادل ال�شور "اإن�شتجرام" 
اأثن��اء تناول��ه االإفط��ار على عربة الف��ول وعلق عليها قائ��ال، "تانى 
ميني بعد نزلة املحور ميدان لبنان.. وادعوىل". وبداأ اأحمد ال�ش��عدنى 
وداليا م�شطفى ت�شوير م�شاهدهما فى م�شل�شل "الكريت االأحمر 2"، 
والذى مت تغيريه اإىل "الكارما"، فى الديكورات اخلا�ش��ة بامل�شل�ش��ل، 
حيث جتمع امل�ش��اهد بينهما، وي�ش��مل اجلزء الثانى تغيريا كبريا فى 
االأحداث، ولكن بنف�ش اأجواء الدجل وال�ش��حر وال�ش��عوذة. ومن املقرر 
اأن يعر���ش امل�شل�ش��ل فى نوفم��ر املقبل على قن��وات on، وهو من 
اإخ��راج �ش��يف يو�ش��ف، والذى ي�ش��ع خطة زمنية للت�ش��وير لت�ش��ليم 

احللقات للقناة لعر�شه.

 بعد عام عانت خالله من انف�شال عاطفى وعالقة غرامية 
مل ت��دم طويال وخالف��ات مع م�ش��اهري ومعركة ق�ش��ائية، 
تتوج��ه املغني��ة االأمريكي��ة ال�ش��هرية تيل��ور �ش��ويفت اإىل 
احلاقدي��ن عليه��ا باأغني��ة منف��ردة جديدة تت�ش��م باجلنون 

واحلدة.
وطرحت �ش��ويفت اأغنية )ل��وك وات يو ميد مى دو( تخاطب 
فيه��ا م��ن حاول��وا الني��ل منها، لكنه��ا ال تذكرهم باال�ش��م 
فتق��ول "جعلتمون��ى األع��ب دور احلمق��اء واأن��ا ال اأحبكم... 
لكننى اأ�شبحت اأكرث دهاء مبرور والوقت وُبعثت من جديد. 

اأفعل ذلك دائما".
كانت �ش��ويفت )27 عاما( قد توارت عن ال�شاحة هذا العام 
بع��د انف�ش��الها عاطفي��ا ع��ن من�ش��ق االأغان��ى الريطانى 
كاليف��ن هاري���ش وبعد عالقة غرامية ق�ش��رية م��ع املمثل 
الريطان��ى توم هيدل�ش��تون، وخالفات م��ع املغنية كاتى 
ب��ريى والزوج��ني كي��م كاردا�ش��يان وكانى وي�ش��ت.وجاء 
طرح هذه االأغنية بعد اأ�ش��بوع من حتقيق �ش��ويفت انت�شارا 
ق�ش��ائيا �ش��د من�ش��ق اأغانى اتهمته باالإم�ش��اك مبوؤخرتها 
العاري��ة اأثناء جل�ش��ة ت�ش��وير معها فى 2013. وح�ش��لت 
�ش��ويفت التى اأدلت ب�شهادة جريئة فى حمكمة مبدينة دنفر 
عل��ى تعوي�ش رمزى ق��دره دوالر واحد كانت قد طالبت به 

بعد اأن حكمت هيئة حملفني احتادية ل�شاحلها.
وعر�ش��ت لقط��ات ح�ري��ة مدته��ا 13 ثاني��ة م��ن فيديو 
االأغني��ة اجلدي��دة ل�ش��ويفت ف��ى برنام��ج )ج��ود مورنينج 
اأمريكا( اأم�ش اجلمع��ة وتظهر فيها املغنية االأمريكية وهى 
تق�ش��م قالدة من املا�ش ويبدو عليها �ش��حر هوليوود وهى 
فوق اأرجوحة، وفى م�شهد اآخر ترتدى ثوبا اأ�شود وتقف فى 

مقدمة راق�شيها.
و�ش��يعر�ش الفيدي��و كام��ال للم��رة االأوىل فى حف��ل جوائز 
اإم.تي.ف��ى لالأغان��ى امل�ش��ورة ي��وم االأح��د، والذى �ش��وف 
تقدم��ه كاتى بريى مم��ا عزز تكهنات ب��اأن املغنيتني رمبا 
تدفن��ان اخلالف��ات القائم��ة بينهما منذ ف��رة طويلة على 

امل�رح فى هذا احلفل
و�رع��ان م��ا اأ�ش��بحت اأغني��ة )ل��وك وات يو مي��د مى دو( 
االأك��رث ت��داوال عل��ى و�ش��ائل التوا�ش��ل االجتماع��ى اأم���ش 
اجلمع��ة. واالأغنية من األبوم �ش��ويفت املقبل الذى �ش��يكون 
بعنوان )ربيوتي�ش��ن( و�ش��يطرح فى نوفمر. وتن�شد �شويفت 
هذه االأغنية ب�شوت يغلب عليه االنفعال مع كلمات �شديدة 

اللهجة وهو ما يعد ا�شتكماال الأغنيتها )باد بلود( من األبوم 
)1989( ال��ذى طرحته عام 2014.وت�ش��ري �ش��ويفت، التى 
بزغت كنجمة ملو�ش��يقى البوب الريف��ى فى عمر 16 عاما، 
فى االأغنية اجلديدة اإىل اأنها تغريت متاما اإذ تقول الكلمات 
"ع��ذرا فتيلور القدمي��ة ال ميكنها الرد عل��ى الهاتف االآن. 

ملاذا؟ الأنها ماتت".

تيلور سويفت تستهدف الحاقدين بأغنية منفردة جديدة منى هال هكذا

االن , وملتابع����ة اخر امل�صتجدات التي تظهر عل����ى ال�صاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا, واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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