
الجسمي وحفالن مرتقبان    

 أحمد عز سعيد بـ "الخلية"

سعد يأمل عودة "وش السعد" 

لهذا السبب دينا تتعلم الصعيدية؟

يحيي املطرب الإماراتي، ح�سني اجل�سمي، حفاًل غنائيًا 
كب��راً داخ��ل �س��الة "ا�س��تاد اجلوه��رة" مبدين��ة جدة 
ال�س��عودية، ال�سبت املقبل، مبنا�س��بة احتفالت اململكة 

بيومها الوطني. 
واأعلن اجل�س��مي، يف بيان �س��ادر من مكتبه الإعالمي، 
اإحي��اءه حلف��ل اآخ��ر داخ��ل اأح��د فن��ادق القاه��رة يف 
ال�س��اد�س من اأكتوبر املقبل، احتفاًل بذكرى انت�سارات 
اأكتوب��ر املجي��دة، وذل��ك مب�س��اركة عدد م��ن الفنانني 

امل�رصيني والعرب.
واأع��رب املط��رب الإماراتي عن فخره ال�س��ديد بوجوده 
يف احلفل��ني الكبري��ن، حي��ث اأكد اأنه �س��يقدم عدداً من 

اأغنياته ال�سهرة ومنها الأغنيات الوطنية.

ق��ال النجم امل�رصي، اأحمد ع��ز، اإنه لي�س �سخ�س��ية انفعالية 
كالت��ي ج�س��دها يف فيلم��ه اجلدي��د "اخللي��ة"، الذي يت�س��در 
اإي��رادات اأف��الم مو�س��م العيد مب��ا يزيد عن 37 ملي��ون جنيه 
م�رصي.واأ�س��اف عز، ، اأنه يختلف مع �سخ�سية الرائد "�سيف 
ال�س��بع" يف م�س��األة انفعال��ه الزائ��د، متابع��ًا بقوله "�س��يف 
يتعام��ل مبنطق النفعال اأوًل واحل�س��اب ثانيًا، ولكنه يرتيث 
كث��راً يف انفعالت��ه حتى لو كان واقعًا حتت �س��غط هائل"، 
بح�س��ب قوله.واأعرب بط��ل "اخللية" عن �س��عادته بالإيرادات 
الت��ي حققه��ا فيلمه اجلدي��د، وا�س��فًا اإياه��ا ب��الأرزاق التي 
ل دخ��ل ل��ه فيه��ا، متمني��ًا النج��اح والتوفي��ق ل��كل الأفالم 
املعرو�س��ة حاليًا.وي�سارك يف بطولة "اخللية" حممد ممدوح 
و�س��امر امل���رصي واأمينة خلي��ل وريهام عبد الغف��ور واأحمد 

�سفوت واأحمد �سالح ح�سني والتون�سية عائ�سة بن اأحمد،

اأع��رب الفن��ان امل�رصي، حممد �س��عد، ع��ن اأمنيته 
يف تق��دمي مو�س��م ث��ان م��ن برناجم��ه امل�رصح��ي 
"و���س ال�س��عد"، ال��ذي ُعر���س مو�س��مه الأول يف 
العام املا�س��ي.  وقال �س��عد، ، اإنه يرغب يف تقدمي 
مو�س��م ث��ان من "و�س ال�س��عد"، بع��د النجاح الذي 
حققه املو�س��م الأول، بح�سب قوله، م�سيفًا "اأمتنى 
التع��اون جم��دداً م��ع املنت��ج �س��ادق ال�س��باح، 
لأن��ه فنان قب��ل اأن يكون منتجًا، واأن��ا اأقدره على 
ال�س��عيد ال�سخ�سي واملهني". ويف �سياق خمتلف، 
اأو�س��ح بط��ل فيل��م "الكنز"، ال��ذي ُيعر���س حاليًا 
ب��دور العر���س امل�رصي��ة، اأن ردود الأفعال حول 

�سخ�سية "ب�رص الكتاتني"،

   قال��ت الفنان��ة امل�رصي��ة، دين��ا، اإنها تخ�س��ع حاليًا 
لكور�س��ات مكثف��ة يف تعل��م اللهج��ة ال�س��عيدية حت��ت 
اإ���رصاف اأحد م�س��ححي اللهج��ة، ا�س��تعداداً لدورها يف 

م�سل�سل "البيت الكبر" للمخرج حممد النقلي.
واأ�س��افت دين��ا،  اأنها تلقت اإ�س��ادات من امل�س��حح عن 
�رصع��ة تعلمه��ا، لفت��ة اإيل اأنه��ا فوجئ��ت ب��ه يحدثه��ا 
قائاًل: "رمبا اأن جذورك ال�س��عيدية وراء �رصعة اإجادتك 
للهج��ة"، وذل��ك رغم ع��دم زيارتها لل�س��عيد يف اأوقات 
�س��ابقة.  وي�س��ارك يف بطول��ة "البي��ت الكب��ر" لو�س��ي 
و�سو�س��ن بدر واأحمد عبد العزي��ز ورمي البارودي ومنذر 
رياحن��ة وكلودي��ا حنا وطارق �س��ري واأحمد �س��يام 
وكوكبة من النجوم، من تاأليف اأحمد �س��بحي، واإخراج 

حممد النقلي. 

فاجاأت النجمة العاملية ريهانا بظهورها باإطاللة مثرية يف نيويورك، اأثناء توجه النجمة البالغة من العمر 29 عاما لتناول وجبة الع�شاء مع عدد من 
اأ�شدقائها املقربني يف نيويورك.
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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 الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

خ�س�س��ت مقدم��ة الرام��ج الأمريكية، اإل��ني ديجينري���س، جزءاً 
م��ن برناجمها، لتتحدث فيه عن الإ�س��دارين الثامن والعا�رص من 
هوات��ف اآي ف��ون، وذل��ك يف اأح��دث حلق��ات برناجمه��ا احلواري 
الرتفيه��ي Ellen، ولك��ن ب�س��ورة هزلي��ة �س��اخرة كعادتها. ومل 
تلفت اإلني يف حديثها عن "اآي فون 8"، اإذ اعترته ل يتميز كثراً 
ع��ن طرازات��ه ال�س��ابقة 6 و7، لكنها ركزت حديثه��ا على اآي فون 
10 اأو كم��ا اأطل��ق علي��ه " iphone x"، موؤك��دة اأنه اأكرث متيزاً 
وتط��وراً ع��ن كل الط��رازات ال�س��ابقة، ويتمتع بخوا���س ح�رصية، 
ومن اأهمها اأنه يتم فتح القفل اخلا�س به عن طريق ب�سمة الوجه، 
 iphone" ولي�س الإ�سبع. و�سخرت اإلني من خا�سية فتح هاتف
x"، حيث قالت "اإن كل من ميلكه يتوجب عليه اأن يجري م�سحًا 
لوجه��ه كلم��ا اأحدث تغي��راً علي��ه، كاأن يحل��ق �س��عره، اأو عندما 
يج��ري جراحة جتميلي��ة لأنفه اأو عندم��ا يرتدي قبع��ة، اأو عندما 
يفقد 15 كيلوغرامًا من وزنه". واأ�س��ارت اإلني اإىل اأن ال�س��بب وراء 
ال�س��عر املبالغ فيه لالإ�س��دار اجلديد من "iPhone X" وجتاهل 
ت�س��ميته "اآي فون 10" ن�س��بة اإىل �س��عره الذي �س��يبلغ 1000 يف 
الأ�س��واق الأمريكي��ة، لفت��ة اإىل اأن��ه مبل��غ باه��ظ للغاي��ة، وغر 
معت��اد من جانب �رصكة "اأبل" مل�س��تخدميها. كذلك �س��خرت اإلني 
من تغا�س��ي "اأبل" عن طرحها ل� "اآي فون 9"، مت�سائلة اأين ذهب 
هذا الإ�س��دار، واأ�سافت "الكل يعرف كيفية العد، فاأين ذهبت هذه 
الن�س��خة؟" وخذل��ت اإلني جمهوره��ا يف احللقة، بع��د اأن قالت لهم 
يف بداي��ة الرنام��ج اإن لديها اإعالنًا هامًا، وه��و اإعالن "اأبل" عن 
طرازاتها اجلديدة لهاتف "اآي فون"، وهو ما جعلهم يعتقدون اأنها 
�س��تمنحهم هواتف من الطرازات اجلدي��دة 8 و 10، مثلما اعتادوا 
منه��ا اأن تهديه��م هدايا يف كل حلقة، وهو الأمر الذي ت�س��بب لهم 
بخيب��ة اأم��ل.  يذكر ان اإع��الن �رصكة "اأب��ل" عن اأحدث اإ�س��دارات 
هاتفه��ا املحمول اآي فون اك�س بن�س��ختيه الثامنة والعا�رصة، من 
اأكرث املو�س��وعات تعليقًا على و�س��ائل التوا�سل الجتماعي على 
م�ستوى العامل، ملا يتمتع به الهاتف من خوا�س خمتلفة ومنفردة 

مقارنة بالإ�سدارات ال�سابقة. 

    اأعلن يف اأملانيا عن منح جائزة لودفيج�سهافن ال�سينمائية 
ه��ذا الع��ام لفيلمني اأملانيني. ويقت�س��م الفيلمان "كا�س��تينج" 
للمخرج نيكول�س فاكربارت و"في�س��رتن" "الغرب الأمريكي" 
للمخرجة فالي�سكا جري�سباخ قيمة اجلائزة التي تبلغ 50 األف 
ي��ورو. ومت منح اجلائزة الكبرة اليوم ال�س��بت خالل مهرجان 
ال�س��ينما الأملانية، ومبقت�سى املنح يقت�سم كل من املخرجني 
واملنتج��ني وغرفة تاأجر الأفالم الأملانية فيما بينهم. يعتر 
ه��ذا املهرجان ث��اين اأكر مهرجان �س��ينمائي يف اأملانيا بعد 
برلينال��ه. وذك��رت جلنة التحكي��م يف م�س��وغات حكمها: "اإن 
الفيلم��ني يعر�س��ان جتربت��ني فنيتني متعار�س��تني ب�س��ورة 
تام��ة، ويجمعهم��ا مع��ا العم��ل اجلماع��ي املتميز، وق��د قام 
عليهم��ا خمرج��ان غ��ر تقليديني ب�س��حبة كوكب��ة رائعة من 

املمثلني الذين ل ميكن اأن يكونوا بغر هذا التميز".
اأ�س��افت اللجنة اأن فاكربارت يختطف امل�س��اهدين اإىل العامل 
امل�س��غر الذي يعر�سه الفيلم ويك�س��ف ب�سورة تراجيكوميدية 

هيكلية التفاعل الب�رصي.
واأو�س��حت اللجنة اأن جمموعة املمثلني عملت ب�سورة اأملعية 

حتى يف اأ�سغر اأدوار الفيلم.

إلين ديجينيريس تسخر من 
"x آي فون"

منح جائزة لودفيجسهافن 
للسينما لفيلمين ألمانيين

سويفت تتحول 
إلى "زومبي"

يوسف تبدأ  
"كأنه إمبارح" 

 فاج��اأت النجم��ة الأمريكي��ة، تايلور �س��ويفت، جمهورها عن��د اإطالقها 
 "Look What You Made Me Do" الفيدي��و كلي��ب اجلدي��د
)اأنظ��ر اإىل م��اذا اأجرتن��ي عل��ى فعل��ه(، حي��ث ب��دت باإطالل��ة خميف��ة 
م�س��توحاة من الزومبي، مق�س��مة جمهورها بني معج��ب بهذه الإطاللة 
الغريب��ة، وم�س��تهجن لها كونه��ا ل تليق ب�سخ�س��يتها. "اأنظ��ر اإىل ماذا 
اأجرتن��ي على فعله" ترجمت تايلور �س��ويفت عن��وان اأغنيتها من خالل 
ظهوره��ا يف بداي��ة الفيديو كليب وهي تخرج من الق��ر، مع لفتة ُكتب 
عليها "هنا ترقد �س��معة تايلور �س��ويفت". وبعد تاأديتها لدور الزومبي، 
ج�ّسدت �سويفت جمموعة متنّوعة من ال�سخ�سيات مثل �سارقة م�سارف، 
جنم��ة، قائدة فرقة روبوتات. وح�س��د فيديو كلي��ب الأغنية منذ اإطالقه 
27 اأغ�س��ط�س )املا�س��ي( عر �س��فحتها على يوتيوب لغاية اليوم ما 
يقرب ن�سف مليار م�ساهدة، وهذا رقم قيا�سي جديد للمغنية بالرغم من 

موجة النتقادات املحيطة باإطاللتها يف الفيديو الكليب،

تعاق��دت الفنان��ة رانيا يو�س��ف على امل�س��اركة فى بطولة 
م�سل�س��ل "كاأن��ه اإمب��ارح" املق��رر عر�س��ه خ��الل الأ�س��هر 
القليل��ة املقبل��ة عل��ى جمموع��ة م��ن القن��وات الف�س��ائية. 
وينتمى م�سل�سل "كاأنه اإمبارح" لنوعية امل�سل�سالت طويلة 
احللقات، وي�سارك يف بطولته جمموعة كبرة من الفنانني 
منهم ال�ساب حممد ال�رصنوبي، واأحمد وفيق، واإخراج حامت 

على، 
وتاألي��ف ور�س��ة كتاب��ة حت��ت اإ���رصاف م��رمي نع��وم. يذكر 
اأن راني��ا يو�س��ف توا�س��ل حاليا ت�س��وير دوره��ا يف فيلم 
"�سندوق الدنيا" الذى ي�سارك فى بطولته كل من فاروق 

الفي�ساوى، 
وعاب��د فهد، واأحم��د وفيق، واأحم��د فوؤاد �س��ليم، واملغربية 

جيهان خليل، وال�سورى جهاد �سعد.

م�س��مم ومنفذ ازياء يع�سق الت�سميم والتنفيذ واملعروف 
عن��ه يف هذا الةو�س��ط انه حمب لالآخرين وخ�سو�س��ا اأي 
م�س��مم لديه خره يف هذا املجال ويعم��ل بجد متعاون 
م��ع اجلميع ،�س��مم العديد من الف�س��اتني للم�س��اهر من 
الفنانات العربيات وكذلك العالميات و�س��يدات جمتمع 
ب��ارزات عمله متق��ن وبطريقة احرتافي��ة وعمل مع كبار 
م�س��ممي الزي��اء ابرزه��م العامل��ي زهر م��راد ويطمح 
ماأم��ون الو�س��ول اىل العاملية من خ��الل مايقدمه ..انه 
م�س��مم الزياء ال�سوري ماأمون الذي كان لنا هذا احلوار 

معه .. ماأمون من مواليد دم�سق 1986
-متى بدات م�سرتك يف جمال الزياء ؟

 بداأت م�سرتي يف جمال ت�سميم وتنفيذ ف�ساتني ال�سهرة 
والأف��راح كهواي��ة يف ع��ام 2011 ودر�س��تها يف ع��ام 
2005 على اأيدي خراء يف جمال الت�س��ميم والبرتون 

حتى اأ�سبحت مهنة بعد ماكانت جمرد هواية .
 متى احرتفت تنفيذ الزياء ؟ 

احرتف��ت مهنة التنفيذ يف بروت مع الإ�رصار للو�س��ول 
العامل��ني  اأعم��ل م��ع امل�س��ممني  اأن  اإىل 

مثل زهر م��راد / داين اأطر�س وتعلمت 
منهم الكثر حتى اأ�س��بحت من ع�ساق 
تنفيذ الت�س��اميم و�ساركت بتنفيذ اأهم 

الف�س��اتني من كلك�سن اأ�س��بوع املو�سه 
يف باري�س 

-ماهي اهم خطوات تنفيذ القطع ؟ 
اأه��م اخلط��وات لتنفيذ اأي ت�س��ميم 
وتن�س��يق  الت�س��ميم  درا�س��ة  ه��ي 
اأبعاد اجل�س��م مع الت�سميم والبدء 
الأ�سا�س��ية  اخلط��وط  و�س��ع  يف 
للب��رتون واملودي��ل م��ع مراعاة 
خامة القما���س والتعامل معها 
ب�س��كل �س��حيح  من ثم تف�سيل 

القما�س والدقة يف اخلياطة ليظهر الت�س��ميم باأف�سل ما 
يكون ال�سعوبات تكون اأحيانا يف عدم توفر اخلامات اأو 

عدم توفر الكادر املحرتف يف هذا املجال 
ماهي اأبرز املراحل التي مررت بها يف عامل الأزياء ؟

ه��ي متع��ة العمل يف ب��روت م��ع اأهم م�س��ممني العامل 
العربي  حيث املتعة يف العمل والإهتمام باأدق تفا�سيل 

القطعة املنفذة
مما اأ�س��اف يل اخل��رة الكافي��ة يف تنفيذ اأهم واأ�س��عب 

ف�ساتني ال�سهرة والزفاف 
ماهي اول قطعة نفذتها ؟

اأول قطعة نفذتها مبفردي كانت ف�س��تان �س��هرة للفنانة 
مريام فار�س مما اأعطاين ثقه بالنف�س وحب التنفيذ 

-ماهي ن�سيحتك للم�سممني املبتداأين ؟؟
امل�س��ممني واملنفذين املبتدئن اأن�س��حهم بدرا�سة وفهم 
اأدق تفا�س��يل الر�س��م والب��رتون والتف�س��يل واخلياط��ة 
بامل�س��توى الإحرتايف كي يك��ون لديهم الفر�س��ة الأكر 

بالإ�ستمرار والتميز .
كيف يتم اختيار جودة القم�سة للتنفيذ ؟ 

القما�س بكافة اأنواعه هو بالن�س��بة يل جمهود لأ�سخا�س 
لديهم فكر يف ت�سنيع اخلامات واأنا بدوري اأحمل نف�سي 

امل�س��ووؤلية اأن اأعمل جاهدا على اأن اأوظف هذه اخلامات 
ب�س��كل �سحيح حتى ن�س��ل جميعا اإىل ف�ستان ترتديه اي 

فتاة فتكون بقمه ال�سعادة على هذا املجهود املتكامل .
 ماالذي مييز  ماأمون عن غره يف العمل ؟ 

الطاب��ع املع��روف عن��ي يف العمل ه��و اله��دوء والتفكر 
ال�س��امت من بدايه مراحل تنفيذ الت�سميم الأوىل وحتى 

اآخر مرحله وهيي و�سع اللم�سات الأخرة.
-ماهي الر�سالة التي تود ان ت�سلها من خالل عملك ؟ 

الر�سالة التي اأرغب دائما اأن اأو�سلها من خالل عملي يف 
جمال الأزياء هو حب املهنة واأن اأي �س��خ�س يعمل بجد 

واإخال�س هو الذي �سيحقق مايرغب 
ماهي م�ساريعك احلالية ؟ 

م�رصوع��ي  ه��و �س��من اأقامت��ي احلالي��ة يف اإ�س��طنبول 
وقمت بتاأ�س��ي�س م�سغل لت�س��ميم وتنفيذ ف�ساتني ال�سهرة 
والزف��اف وتكري�س كل هذه ال�س��نوات من العمل واخلره 

mamon fashion يف
 كلمة اخرة ؟ 

اأ�سكر جزيل ال�سكر كل من وقف بجانبي كل هذه ال�سنوات 
من اأ�س��دقاء وزمالء يف الوطن العربي لدعمهم امل�س��تمر 

واأمتنى لهم النجاح ودوام ال�سحة و�سكرا لكم .

منفذ األزياء السوري مأمون : أول قطعة نفذتها بمفردي كانت فستانًا للفنانة مريام فارس تايلور رانيا

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

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�شواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�شًا الدخول اإىل اأي �شفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ش����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�شة، كما ميكنك م�شاركة اخلرب اأو اإعادة ن�شره على ح�شاباتك اخلا�شة 

على �شبكات التوا�شل االإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً
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