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صرحت بيونس����يه قبل مغادرتها مطار القاهرة 
بأنها استمتعت مبنتجع بورت غالب ووصفته باملكان 
املدهش الس����احر الرائع وأب����دت رغبتها في احلضور 
لبورت غالب مرة أخرى ومتلك سكن في هذا املنتجع 

الرائع.
أخرت بيونسيه إقالع طائرتها اخلاصة ملدة 3 ساعات 
حيث فاجأت اجلميع وتوجهت الى البحر لتستمتع بالسباحة 
والغوص ورؤية األسماك والشعب املرجانية دون أي ترتيبات 
أمنية وعقب ذلك توجهت الى مضمار اخليل الذي يحتوي 
على مجموعة من أجود أنواع اخليول العربية ويعتبر من 

أفضل األماكن لتعليم ركوب وسباق اخليل.
اجتهت بيونس����يه عقب وصوله����ا ملطار القاهرة 

مباشرة الى منطقة أهرامات اجليزة في جولة سياحية 
وسط اآلثار وكان في استقبالها الكثير من املسؤولني 
في مجال الس����ياحة وعلى رأسهم خبير اآلثار العاملي 
د.زاهي حواس وصعدت بيونسيه هرم خوفو وغنت 
بداخل����ه مقاطع من أجمل أغنياتها التي حازت اعجاب 

مرافقيها وكل السياح الذين تواجدوا هناك.
األجهزة الفنية والشاشات ومعدات الفرقة املوسيقية 
املصاحبة لبيونسيه تعدى وزنها أكثر من 60 طنا مت شحنها 
عل��ى طائرت��ن الى ب��ورت غال��ب قبل وصوله��ا إلحياء 

احلفل.
التكنولوجيا العالية لالنتاج واإلخراج الرائع أبهرا 

جميع احلضور.

المطرب�ة العالمي�ة ظه�رت
ب� 5 فساتين لكبار المصممين

الليل والبحر وبيونسيه هل يوجد أجمل من ذلك؟ االجابة عرفها 
اجلمه����ور الكبير الذي بلغ عدده 11600 ش����خص من كل انحاء العالم 
من عش����اق بيونس����يه الذين تدفقوا على احلفل »االسطوري« الذي 
اقيم لها مس����اء اجلمعة املاضي في املنتجع االسطورة »بورت غالب« 
مبرسى علم بجمهورية مصر العربية في اولى حفالت بيونسيه في 
مصر والشرق االوسط، بيونسيه سطعت في احلفل وظهرت في اجمل 
اطالالتها صوتا وصورة بجاذبيتها اخلاصة فأضاءت س����ماء »بورت 
غالب« بحضورها الدافئ وغنت على مدار 125 دقيقة )35 دقيقة أكثر 
من الوق����ت املعتاد( مجموعة من أغاني ألبومه����ا اجلديد وألبوماتها 
السابقة مبصاحبة أعضاء فرقتها املكونة من 85 فردا وكانت مفاجأتها 
جلمهور »بورت غال����ب« تقدميها اغنية خاصة اهداء منها لروح ملك 

.Halo البوب الراحل مايكل جاكسون واالغنية بعنوان
أقيم احلفل في اجواء رائعة في الهواء الطلق وسط بقعة ساحرة 
من جمال الطبيعة احملاطة مبياه البحر االحمر الفيروزية على مسرح 
مجهز بأح����دث التقنيات التكنولوجية العاملية وس����ط تنظيم عالي 
املستوى يصل الى درجة االحترافية التي نفتقدها كثيرا في احلفالت 

الكبرى بعاملنا العربي.

أنامل ذهبية

حضر احلفل كوكبة من صفوة املجتمع املصري والكويتي 
والعربي، باالضافة لعدد كبير من رجال االعمال واالعالميني 
والفنانني الى جان����ب جمهور كبير من القارة االس����ترالية، 
باالضافة الى جمهور من اجنلترا وايطاليا وأميركا وغيرها، 
وقد حضر العديد منهم بطائراتهم اخلاصة، كما ان منهم من 
حضر بيوختهم اخلاصة، الكل جاء لالس����تمتاع ببيونسيه 
في هذا املكان الساحر الذي حولته االنامل الذهبية ملجموعة 
اخلرافي الى منتجع سياحي من اجمل املنتجعات على مستوى 

العالم.
جن����اح احلفل بدأ مبكرا بنفاد جمي����ع تذاكره قبل املوعد 
بأيام عدة، وكانت البداية بعرض رائع لليزر وااللعاب النارية 
أعقب����ه عرض ممتع خاص باملناطي����د التي حتمل فتيات في 
رحلة جذابة، تتلون م����ا بني االبيض واالحمر، فنال العرض 

اعجاب احلضور.

ملك البوب

ثم بدأ القائمون على احلفل في جتهيز املس����رح للنجمة 
بيونسيه بعدها صعد اعضاء فرقتها الغنائية الذين ظهروا في 
أجمل حلة، وكانوا جميعا عازفني وكورال من اجلنس اللطيف 
باستثناء الراقصني، فكانوا مزيجا من الفتيات والشباب، ثم 
ارتقت بيونس����يه املسرح لتصدح بصوتها الرنان 12 اغنية، 
تخللتها اغنية مايكل جاكسون املفاجأة التي سحرت اجلمهور فتفاعل 
معه����ا بالتصفيق والهتاف، صاحبها عرض مجموعة من الصور مللك 
البوب على الشاشة املصاحبة للمسرح جتمع بيونسيه مع الرئيس 
االميركي براك أوباما حاول خاللها ان يقلد رقصها، لكن محاولته باءت 

بالفشل، مما أضحك احلضور كثيرا من القلب.
اجلميل ان بيونسيه أدت فقرتها الغنائية بخمسة فساتني غاية في 
الروعة لكبار مصممي االزياء العامليني، هذا وقد شهد احلفل الكثير من 
املفاجآت حيث نزلت بيونسيه من على خشبة املسرح والتحمت مع 
احلضور وصافحت اجلمهور بشكل شخصي وبادلها هو التحية، ومن 
االش����ياء اجلميلة التي شهدها احلفل والتي عكست اعجاب بيونسيه 
باجلمه����ور انها بع����د ان ختمت احلفل عادت � ن����زوال عند رغبتهم � 
وغنت لهم من جديد، وحدث ذلك مرتني فاستحقت تصفيق احلضور 
لها وليسدل الس����تار على اهم حدث فني شهده العالم العربي خالل 

العام احلالي.
جدير بالذكر ان بيونسيه اختيرت ضمن اكثر 100 شخصية تأثيرا 
في العالم وفق تصني����ف مجلة »فوربس« االقتصادية ويبلغ أجرها 
حاليا في الس����ينما 87 مليون دوالر، وهي االغلى بني جنمات الغناء 

واالستعراض في العالم حتت سن الثالثني.

نجاح مبكر بدأ م�ن نفاد التذاكر 
قبل الموعد بأيام.. والتنظيم غير 
مسبوق ب� »التكنولوجيا المبهرة«

األهرامات س�حرتها فغنت لها.. 
غالب«  »بورت  منتجع  وعش�قت 
دائم�ًا في�ه  الحي�اة  فتمن�ت 

Halo مفاج�أة بيونس�يه لروح 
جاكس�ون مايكل  الب�وب  ملك 

ع�روض رائع�ة للي�زر واأللعاب 
الناري�ة والمناطي��د أضف��ت
على أجواء الحفل لمس�ة خاصة

بيونسيه تخطف أبصار 11600 عاشق في »بورت غالب« بأجمل أغانيها
على بقعة ساحرة وسط الطبيعة الخالبة والهواء الطلق ومياه البحر األحمر الفيروزية

بيونسيه متألقة مع فرقتها  
أثناء  احلفل الذي أقيم

 في منتجع بورت غالب


