
روبي ودور المطربة االستعراضية 

الحجار يطرح جديده "جوه حضني"

الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى 

"شيخ جاكسون" يصل إلى 7 ماليين 

تعك��ف الفنان��ة امل�رصي��ة روب��ي عل��ى ق��راءة حلقات 
�صيناريو م�صل�ص��لها اجلديد "اأهو ده اللي �صار"، متهيداً 
للبدء يف ت�ص��ويره عقب انتهاء ت�صوير دورها يف فيلم 

اأحمد الفي�صاوي وحممد ممدوح. "عيار ناري مع 
ويك�صف م�ص��در مقرب ، ح�رصيًا، تفا�ص��يل ال�صخ�صية 
التي جت�ص��دها روبي يف م�صل�ص��لها اجلديد، حيث تلعب 
دور مطرب��ة ا�صتعرا�ص��ية متع��ددة املواه��ب، وتقع يف 
غ��رام �ص��اب يج�ص��د دوره الفنان حممد ف��راج، وتتواىل 

الأحداث التي تبداأ من نهاية القرن التا�صع ع�رص.
يذك��ر اأن م�صل�ص��ل "اأهو ده اللي �ص��ار" م��ن تاأليف عبد 

الرحيم كمال واإخراج حامت علي.

ط��رح املطرب امل�رصي على احلجار اأحدث اأغنياته "جوه 
ح�ص��ني"، م��ن األبوم��ه اجلدي��د "م��ا تاخدي بال��ك"، عرب 
�صفحته الر�صمية مبوقع في�س بوك. اأغنية "جوه ح�صني" 
من كلمات ال�ص��اعر امل�رصي �ص��امل ال�ص��هباين ومن اأحلان 
وتوزي��ع حممد حم��دي روؤوف. وتخط��ت الأغنية 90 األف 
م�صاهدة خالل �صاعات من طرحها، عرب ال�صفحة الر�صمية 
للفنان عل��ي احلجار مبوقع في�س بوك. وي�ص��م األبوم "ما 
"ج��وه  "ي��ا لدان��ه"،  تاخ��دي بال��ك" 12 اأغني��ة وه��ي: 
ح�ص��ني"، "م��ن فينا م�س حمت��اج"، "ما تخ��دي بالك"، 
"ه��و انتي معايا عل��ى الدنيا"، "داري جمالك"، "م�س ح 
اأخ�س النار ع�صانك"، "عي�صة احلنية"، "مالي�س يف العند"، 

"ل�صه ال�صتا". "ِجبلي"،  "جايلك"، 

يختتم النجم �ص��ابر الرباعي فاعليات مهرجان املو�صيقي 
العربي��ة يوم الأربعاء املقبل يف دورته ال� 26، حيث يحيى 
النجم التون�صى �صابر الرباعى حفله فى الثامنة م�صاء على 
امل���رصح الكبري مب�ص��احبة الورك�ص��را بقيادة املاي�ص��رو 
هان��ى فرح��ات. اأم��ا عل��ى م���رصح �ص��يد دروي���س "اأوب��را 
الإ�ص��كندرية "، فيقدم النجم على احلجار فا�صاًل مب�صاحبة 
فرق��ة املو�ص��يقى العربية لل��راث بقيادة املاي�ص��رو حممد 
ا�صماعيل املوجى ي�صبقه فا�صل للمطربن انغام م�صطفى ، 
احمد حم�صن ، احمد جمال ور�صوى �صعيد اآخر اأعمال �صابر 
كانت اأغنية "جرحى ما �ص��فى" من اأحلان ف�ص��ل �صليمان، 
كلمات مازن �ص��اهر، توزيع عمر �صباغ ومت الت�صوير فى 

تركيا حتت اإ�رصاف املخرج اللبنانى وليد نا�صف.

بلغ��ت اإي��رادات فيل��م "�ص��يخ جاك�ص��ون" بطول��ة اأحم��د 
الفي�ص��اوى، واأحم��د مال��ك، اإخ��راج عم��رو �ص��المة، ل��� 7 
مالين جنيه، منذ طرحه فى دور العر�س اأواخر �ص��بتمرب 
املا�ص��ى، وما زال الفيلم يحافظ على حتقيق اإيراد يومى 
جيد فى ال�ص��ينمات. "�ص��يخ جاك�ص��ون" ت��دور اأحداثه فى 
ال�ص��نوات الت��ى �ص��بقت 25 يناي��ر، حتديًدا ع��ام 2009، 
ح��ول �ص��خ�س يعان��ى اأزمة نف�ص��ية ب�ص��بب هو�ص��ه مبلك 
الب��وب الراح��ل مايكل جاك�ص��ون، وي�ص��ارك ف��ى بطولته 
ماجد الكدوانى، واأمينة خليل، اإ�ص��افة اإىل ظهور عدد من 
�ص��يوف ال�رصف مثل درة التون�ص��ية، وحممود البزاوى، 

ويا�صمن رئي�س، ومن اإخراج عمرو �صالمة.

احتفلت عار�ضة الأزياء الأمريكية من اأ�ضل فل�ضطيني، بيال حديد Bella Hadid، بذكرى ميالد �ضديقتها عار�ضة الأزياء اجلميلة، كيندال جينري 
والع�ضرين. الثاين   ،Kendall Jenner
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
 اأطلقت الفنانة الفل�ص��طينية نورا اأبو ما�ص��ي اأغنية اإن�ص��انية جديدة 
بعنوان "طفل ما فاق" للفت انتباه العامل حول �صحايا احلروب من 
الأطف��ال يف كل املناطق، و���رصورة الهتمام اأك��ر بهذه ال�رصيحة 
التي تعد الأكر ت�رصراً من ال�رصاعات ل �صيما يف املنطقة العربية.
وتق��ول الأغني��ة الت��ي كت��ب كلماتها رام��ي العا�ص��ق، وحلنها خالد 
عرامن: "ملا ال�ص��بح بتفيق، اتذكر طف��ل ما فاق، واتخيلو عم يلعب 
بنار ال�صم�س وعيونو مفتوحة عم يكرب بعك�س احللم والريح مرجوحة، 
فاق ال�صبح تا يرك�س بح�صن املدى، ويتعلم حروف احلكي ، ل�صاتو 
ع��م يق��رط حكي، تذكر طفل م��ا فاق". وقالت اأبو ما�ص��ي يف تقدمي 
الأغنية: " كل طفل يف عاملنا يحلم، ويف هذا العامل اأي�ص��ًا من يقتل 
تلك الأحالم من اأجل ال�صالم، من اأجل احلرية، من اأجل اأطفال العامل، 
اأغني )...( لعّل ر�ص��التي ت�صل لكّل اأولئك ال�صغار احلاملن النائمن، 
من اأجل عامل مليء باحُلب وال�ص��الم، �ص��نغني: تذك��ر طفل ما فاق". 
ولفتت اإىل اأنها حتاول اأن تو�صل من خالل �صوتها ر�صائل اإن�صانية، 
ب�رصورة اللتفات اإىل ما يحدث يف املنطقة من حروب و�رصاعات، 
واأنها تطمح اأن ي�ص��ل �ص��وتها لكل بيت عربي، واأن تكمل ر�ص��التها 

الفنية على ال�صعيد العربي والعاملي.

   و�ص��ع جن��وم هولي��وود ف�ص��ائح التحر���س اجلن�ص��ي جانب��ًا 
مل��دة ليلة واحدة واحتفلوا م�ص��اء اأم�س ال�ص��بت، باأعمال املمثل 
دونالد �ص��اذرلند واأربعة خمرجن اآخرين ح�ص��لوا على جوائز 
اأو�صكار �رصفية.  وظهر �صاذرلند )82 عاما( يف اأكر من 140 
فيلمًا منه��ا )ذا ديرتي دازن( و)ما�س( و)دونت لوك ناو(، وهو 
معروف بن اجليل الأ�ص��غر �صنًا ب�صل�ص��لة اأفالم )هانغر غيمز(، 
لكن��ه مل يف��ز اأب��داً بجائزة اأو�ص��كار. وقال �ص��اذرلند يف احلفل 
ال�ص��نوي لتوزي��ع اجلوائ��ز ال�رصفي��ة، الت��ي متنح فيه��ا متاثيل 
الأو�ص��كار احتف��اًء مبجم��ل اأعمال الفن��ان على م��دى تاريخه: 
"هذا اأمر مهم جدا بالن�صبة يل ولأ�رصتي"، واأ�صاف: "اأرغب يف 
توجيه ال�ص��كر لل�صخ�ص��يات التي قمت باأدوارها اأ�صكرهم لأنهم 
�ص��كلوا حيات��ي". وقالت جنيف��ر لوران�س بطل��ة )هانغر غيمز(: 
"اإن اأعمال �صاذرلند، �صحر ال�صينما يف اأروع اأ�صكاله". وقدمت 
املمثلة اجنلينا ج��ويل املخرجة البلجيكية املولد اأنيي�س فاردا 
)89 عام��ًا( الت��ي ح�ص��لت عل��ى جائ��زة اأو�ص��كار �رصفي��ة عن 
جممل تاريخها الفني الذي بداأ يف خم�ص��ينات و�صتينات القرن 
املا�صي، ومن اأفالمها )ل بوانت كورت( و)كليو فروم 5 تو 7( 
و)فاغابون��د(. وقالت فاردا: "ح�ص��لت عل��ى العديد من اجلوائز 
وهن��ا يف قبلة ال�ص��ينما يف هوليوود، ح�ص��لت على اأف�ص��لها". 
وح�رص احلفل جنوم منهم دا�ص��ن هوفم��ان، وجيك جيلينهال، 
واإميا �صتون، وكولن فاريل، وتوم هانك�س، و�صتيفن �صبيلربغ. 
وح�صل املخرج الأمريكي من اأ�صل اأفريقي ت�صارلز بورنت على 
جائ��زة �رصفية عن جمم��ل اأعماله ومنها )تو �ص��ليب ويذ اآجنر( 
و)ذا جال�س �ص��يلد( وانتهز الفر�صة للحديث عن التحديات التي 

واجهته وهو يحاول رواية ق�ص�س جمتمعه.
وح�ص��ل املخرج املك�ص��يكي اليخان��درو اإيناريت��و على جائزة 
�رصفي��ة عن فيلم��ه )كارين واي اأرينا(، و�ص��بق اأن فاز اإيناريتو 
بالأو�ص��كار ع��ن فيلم��ي )ب��ريد م��ان( و)ذا ريفينان��ت(. وقدم 
هوفم��ان املخ��رج اأوي��ن رويزمان ال��ذي عمل مع��ه يف فيلمي 
)توت�صي( و)�ص��ريت تامي(. و�صكر رويزمان، الذي ر�صح جلائزة 
اأو�ص��كار خم���س م��رات ومل ينلها قط، كل من عمل��وا معه وقال: 

"هذه الليلة تعني الكثري بالن�صبة يل".

نورا أبو ماضي تطلق أغنية جديدة

هوليوود تحتفل بجوائز 
أوسكار الشرفية

يستأنف الـ »بيكيا«  يعود إلى "الديزل" 
ي�ص��تاأنف الفنان حممد رجب ت�صوير م�صاهده من فيلمه اجلديد 
"بيكيا" غدا الثالثاء، فى الديكورات املخ�ص�ص��ة للعمل، حيث 
ح�ص��لت اأ�رصة الفيلم على اأجازة من الت�ص��وير لن�صغال املخرج 
حممد حمدى بت�ص��وير م�صاهد معاينة فى م�صل�صل "ال�رص" اليوم 
مع النجم ح�صن فهمى ووفاء عامر، ويج�صد رجب �صمن اأحداث 
الفيلم �صخ�ص��ية باحث علمى لأدوية ال�رصطان ويتعر�س للعديد 
من املواقف وال�ص��غوطات والك�ص��ف عن احلقائق طوال اأحداث 
الفيلم، بينما جت�ص��د اأين عامر الذى ت�ص��اركه فى بطولة الفيلم 

دور بائعة روبابيكيا وتقع فى غرامه.
وي�ص��ارك ف��ى بطول��ة الفيل��م كل من اآي��ن عامر وحمم��د لطفى 
واملطربة ال�ص��عبية بو�ص��ى واأحمد حالوة و�ص��امية الطرابل�ص��ى 
وبدرية طلبة و�ص��يماء �ص��يف واآخرون، من تاأليف حممد �ص��مري 

مربوك، واإنتاج اأحمد ال�صبكى، واإخراج حممد حمدى.

اأك��د املنت��ج اأحم��د ال�ص��بكى اأن اأ���رصة فيل��م "الدي��زل" ح�ص��لت على 
اأجازة الأيام املا�ص��ية من الت�صوير، ب�صبب ذهاب بطل العمل حممد 
رم�ص��ان اإىل تاأدي��ة اخلدمة الع�ص��كرية، لفت��ًا اإىل اأن خم��رج العمل 
قطع �ص��وطا كبريا من الت�ص��وير، م�ص��رياً اإىل اأن اأبطال الفيلم يعودوا 
اإىل احل��زام الأخ���رص م��رة اأخرى بع��د 3 اأيام ل�ص��تكمال الت�ص��وير. 
ولف��ت املنتج اإىل اأن اأ�رصة الفيلم انتهوا من ت�ص��وير بع�س امل�ص��اهد 
ف��ى ديكور "احلارة" مبنطق��ة احلزام الأخ�رص فى 6 اأكتوبر، واأي�ص��ا 
بع�س امل�صاهد اخلارجية فى جمعية "الأورمان"، مو�صحا اأن معدل 
ت�ص��وير العم��ل ي�ص��ري ب�ص��كل منتظم.وا�ص��تقر النجم حممد رم�ص��ان 
واملنت��ج اأحمد ال�ص��بكى على ط��رح فيلم "الديزل" ب�ص��كل مبدئى فى 
�ص��هر يناي��ر املقبل، ليفتتح مو�ص��م اأجازة منت�ص��ف العام الدرا�ص��ى 
2018، ويج�ص��د حممد رم�ص��ان �ص��من الأحداث �صخ�ص��ية "فتحى 

الديزل" يعمل دوبلري فى الأفالم ال�صينمائية.

قب��ل اأن ينته��ي مو�ص��م درام��ا رم�ص��ان 2017 تهافت��ت 
���رصكات الإنتاج على التعاقد مبّكًرا مع النجوم والنجمات، 
وم��ع اق��راب ال�ص��اعة ال�ص��فر املحددة ه��ذا الع��ام ببداية 
دي�ص��مرب املقبل، �صتت�صح ال�ص��ورة الأخرية، فمثل كل عام 
�ص��يتم اإلغ��اء بع���س التعاقدات، اإم��ا لعدم كتابة امل�صل�ص��ل 
اأو تع��ّر املنت��ج، اأو الف�ص��ل يف العثور على فري��ق عمل من 
النجوم، اأو عدم ت�ص��ويق امل�صل�صل على املحطات الف�صائية 
.. وقب��ل 45 يوًم��ا من بدء ت�ص��وير دراما رم�ص��ان 2018 

ير�صد �صيدتي نت " اختيار النجمات لدراما رم�صان".
ي�رصا مع "بني يو�صف"

الفنانة ي�رصا �ص��تخو�س ال�صباق الرم�صاين املقبل، مب�صل�صل 
جدي��د يحمل عنوان "بني يو�ص��ف"، وهو م��ن اإخراج حممد 
عل��ي، وتاألي��ف اأم��ن جمال الذي �ص��بق وتع��اون معها يف 
م�صل�ص��ل "ف��وق م�ص��توى ال�ص��بهات"، واإنتاج �رصك��ة العدل 

غروب كالعادة.
وتعقد ال�رصكة املنتجة جل�صات عمل مع املخرج حممد علي 
والنجمة ي�رصا، لختيار باقي الأبطال امل�ص��اركن بالعمل، 
كم��ا مت فتح الباب لختبار الوجوه اجلديدة هذا ال�ص��بوع، 

ا�صتعداًدا لبدء الت�صوير منت�صف دي�صمرب.
غادة عبد الرازق "�صد املجهول"

غ��ادة عبد ال��رازق امل�ص��غولة بتعاقداتها عل��ى بطولة اأكر 
من فيلم �ص��ينما، لن تفّوت فر�صة املناف�صة �صمن ماراثون 
ا ب��دء التح�ص��ري  درام��ا رم�ص��ان 2018 واأعلن��ت ر�ص��ميًّ
مل�صل�ص��لها اجلدي��د "�ص��د املجه��ول"، يف ثاين تع��اون لها 
م��ع املنتج تامر مر�ص��ي بعد م�صل�ص��لها الأخري"اأر�س جو"، 
والعمل من تاأليف اأمين �صالمة الذي تعاون معها �صابًقا يف 
م�صل�ص��لي: "مع �ص��بق الإ�رصار"، و"حكاية حياة"، واإخراج 

طارق رفعت يف اأول تعاون له مع غادة.
اأمينة خليل "منطقة حمرمة"

الفنان��ة اأمين��ة خليل تعاقدت على بطولة م�صل�ص��ل "منطقة 
حمرم��ة" اأم��ام النجم خالد النب��وي، والذي م��ن املقرر اأن 
ُيعر�س يف مو�ص��م دراما رم�ص��ان املقبل، من تاأليف ح�صن 
��ا املخرج حممد بكري تر�ص��يح باقي  يو�ص��ف، وُيجري حاليًّ

الأبط��ال الذين ي�ص��اركون يف اأحداث العم��ل، ومن املنتظر 
اأن ن�ص��اهد اأمينة يف اأعمال اأخرى بخا�ص��ة واأنها مر�ص��حة 

للوقوف اأمام اأحمد عز يف م�صل�صل "اأبو عمر امل�رصي".
اإميي �صمري غامن "وزة وبطة"

اإميي �ص��مري غامن ا�ص��تقرت على العودة لدراما رم�صان بعد 
غياب العام املا�ص��ي لأ�ص��باب �ص��حية، وكالعادة �ص��تقّدم 
عماًل م�صرًكا مع زوجها الفنان ح�صن الرداد، بعنوان "وزة 
وبطة" تتوىل كتابته ور�صة كتابة خا�صة، ومن املرجح اأن 

يدير دفة اإخراجه املخرج خالد احللفاوي.
زينة "مفاجاأة"

الفنان��ة زين��ة ك�ص��فت ع��ن تعاقده��ا م��ع �رصكة "�ص��كاي 
برودك�ص��ن"، لبطول��ة م�صل�ص��ل جدي��د تخو���س به ال�ص��باق 
الرم�ص��اين، واأعلنت زينة اأّن امل�صل�صل يخرجه خالد مرعي، 
يف اأول تع��اون له مع ال�رصكة املنتجة، ومن جانبها اأكدت 
�رصكة "�صكاي برودك�صن" اأّن التح�صريات الفعلية للم�صل�صل 
�ص��تكون خالل ال�صهر املقبل، وك�ص��فت اأّن امل�صل�صل �صيكون 
"مفاجاأة للجميع" رغم اأنه مل يتم الك�صف عن ا�صم موؤلفه، 
اأو حت��ى عنوان��ه املوق��ت، ول فريق النجوم، ولك��ّن املوؤكد 
اأّن زينة �ص��تعود للبطولة املطلقة بعد م�ص��اركتها هذا العام 

للفنانة نيللي كرمي بطولة م�صل�صل "لأعلى �صعر".
عودة منى زكي ب�رصوط

الفنان��ة من��ى زكي اأب��دت رغبته��ا يف العودة اإىل املو�ص��م 
الدرامي الرم�ص��اين املقب��ل 2018 مب�صل�ص��ل تلفزيوين مع 
ال�صيناري�ص��ت م��رمي نع��وم، واملخ��رج حممد يا�ص��ن، ومن 
اإنت��اج تامر مر�ص��ي، بع��د غيابها هذا العام ب�ص��بب ظروف 
حملها واإجناب مولودها الثالث يون�س، ولكن حتى اللحظة 
ل توجد تفا�ص��يل عن امل�صل�ص��ل، بخا�ص��ة واأّن مرمي نعوم 
م�ص��غولة بالنتهاء من كتابة م�صل�صل اأحمد عز اجلديد "اأبو 

عمر امل�رصي".
مي عز الدين تنتظر "ر�صائل"

النجمة مي عز الدين اعتذرت جلمهورها عن عدم امل�صاركة 
يف �ص��باق درام��ا رم�ص��ان 2017 يف اللحظ��ات الأخرية، 
بعدما تبّن �ص��عوبة ا�ص��تكمال كتابة م�صل�ص��لها "ر�صائل"، 
ب�ص��بب ان�ص��غال موؤلف��ه حممد �ص��ليمان يف كتابة م�صل�ص��ل 
اأحم��د ال�ص��قا "احل�ص��ان الأ�ص��ود"، ووعدت م��ي جمهورها 

بالعودة عام 2018 بامل�صل�ص��ل نف�ص��ه، ث��م ت�رصبت اأخبار 
باأنها وجدت فكرة اأف�صل وتريد تنفيذها، لكّن املوؤكد حتى 
الآن، اأّن م��ي متحم�ص��ة لتنفيذ "ر�ص��ائل" وبداأت التح�ص��ري 
��ا لت�ص��ويره، ف��ور النته��اء م��ن كتابته عل��ى اأن يبداأ  جديًّ
الت�ص��وير مبّكًرا، بخا�ص��ة اأّن امل�صل�ص��ل ي�ص��م ح��واىل ٤٥ 

موقع ت�صوير!!
 �صمرية اأحمد "باحلب حنعّدي"

الفنان��ة �ص��مرية اأحم��د �ص��تعود ه��ي الأخ��رى اإىل الدرام��ا 
الرم�ص��انية م��ن خ��الل م�صل�ص��ل "باحل��ب هنع��دي"، بع��د 
غيابها لنحو 7 �ص��نوات عن التمثيل، وامل�صل�ص��ل من تاأليف 
ال�صيناري�ص��ت يو�ص��ف معاطي، واخراج رباب ح�صن، وهما 

الفريق نف�صه لآخر م�صل�صل لها " ماما فى الق�صم".
هيفاء تعود رغم منعها من مزاولة املهنة

��ا مت اعتباره��ا خ��ارج �ص��باق درام��ا  هيف��اء وهب��ي نظريًّ
رم�ص��ان 2018 بع��د ق��رار نقابة امله��ن التمثيلي��ة بعدم 
منحه��ا ت�ص��اريح ملزاول��ة املهن��ة يف م�رص، عل��ى خلفية 
اأزمته��ا م��ع املنتج حمم��د ال�ص��بكي، ولكن يب��دو اأّن الأمور 
�صتتغري يف الأيام القليلة املقبلة، بعدما اأكد املنتج ممدوح 
�ص��اهن اأّن هيفاء بداأت بالفعل التح�صري للم�صل�صل اجلديد، 
واأّن الق��رار ال�ص��ادر ل��ن يوؤّثر عل��ى تنفيذه، وه��و ما يعني 
احتمال ت�ص��وير امل�صل�ص��ل بالكامل خارج م���رص، او تكّفل 

املنتج بدفع الغرامة املقررة!!
ع��دد كبري م��ن النجم��ات مل يح�ص��م اختياراته حت��ى الآن، 
ومنه��ّن املتميزة نيللي كرمي، والراغبة يف العودة لل�صا�ص��ة 
ال�ص��غرية ليلى عل��وي بعد غيابه��ا العام اجل��اري، كما مل 
حت��دد هند �ص��ربي موقفها من تك��رار التجرب��ة بعد جناح 
م�صل�ص��لها "حالوة الدنيا"، وكذلك مل تعلن يا�صمن �صربي 
ع��ن خطوتها اجلديدة، لن�ص��غالها بت�ص��وير فيلمها اجلديد 
"�صم�س وقمر" مع حممد اإمام، خارج البالد، ول زالت غادة 
ع��ادل تبح��ث عن فك��رة جديدة تع��ود به��ا اإىل جمهورها، 
بينم��ا تردد النجمة يا�ص��من عبد العزي��ز يف تكرار جتربة 
"هربان��ة منه��ا"، عل��ى ح�ص��اب تنفيذ م�رصوع �ص��ينمائي 
جديد، بينما ح�صمت دنيا �صمري غامن قرارها بالبتعاد عن 
دراما رم�ص��ان 2018 من اأجل التفرغ مل�رصوعها الغنائي 

وال�صينمائي، وهو القرار نف�صه ملنة �صلبي حتى اللحظة.
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