
6 ماليين مشاهدة لفيلم "الكنز" 

شمس تطرح "تسهر عيوني"

ريهام حجاج تنقذ رامز جالل

كندة علوش تهنئ أصالة 

اأعل��ن الفن��ان حممد رم�ش��ان، و�ش��ول عدد م�ش��اهدات 
الإع��الن الر�ش��مى الأول لفيل��م "الكن��ز" ل���6 مالي��ن 
التوا�ش��ل  الر�ش��مية مبوق��ع  ع��ر �ش��فحته  م�ش��اهدة، 
الجتماع��ى "في�س ب��وك"، بعد 5 اأيام فق��ط من طرحه. 
وكتب "رم�ش��ان": "اإعالن فيلم الكنز يتخطى 6 مالين 
و600 األ��ف م�ش��اهدة فى 5 اأي��ام فقط على �ش��فحتى، 
احلم��د هلل، بداي��ة مب���رة ب��اإذن اهلل". "الكن��ز" ي�ش��م 
جمموع��ة كبرية من النجوم منهم روبى، و�شو�ش��ن بدر، 
وهال��ة �ش��دقى، واأمينة خلي��ل، ونهى عابدي��ن، واأحمد 
�ش��يام، تاأليف عب��د الرحيم كم��ال، وت��دور اأحداثه فى 
4 ع�ش��ور خمتلفة: العبا�ش��ى، والعثمانى، والفرعونى، 

واحلدث من فرتة الأربعينيات حتى ال�شبعينيات.

طرحت الفنانة �شم�س الكويتية اأحدث كليباتها "ت�شهر 
عيوين"، عر قناتها الر�شمية مبوقع يوتيوب.

"ت�ش��هر عيوين" كلم��ات اأحمد ال�ش��انع، اأحلان حممد 
عبد العظي��م، توزيع حممد املهدي، وهي �ش��من األبوم 

."2017 "�شقيت ثوبي 
وكانت �شم�س الكويتية، قد طرحت عر قناتها الر�شمية 
عل��ى موقع "يوتي��وب"، األبومها الغنائ��ي اجلديد الذي 

يحمل عنوان "�شقيت ثوبي".
الأغ��اين  ب��ن  متنوع��ة  اأغني��ة   14 الألب��وم  وي�ش��م 
اخلليجي��ة وامل�ري��ة واللبنانية، وهي �ش��قيت ثوبي، 
يقطعني، غال منا، ب�ش��كر اجلوال، ي�ش��عد �شباحك، كلي 
فدا، ذباحي، البوابة، خيمة، هبل بي، ظلم قلبي، وعيت 

من جنوين، اهتم بي، ميت مرة.

وافق��ت الفنان��ة ريهام حج��اج اأن ت�ش��ارك الفنان رامز 
ج��الل فيلمه اجلديد "رغدة متوح�ش��ة"، بعد اعتذار عدد 
من النجمات عن الوقوف اأمامه وهن يا�ش��من �ش��ري 

ومي عمر وتارا عماد.
ريه��ام حجاج وافقت على م�ش��اركة رام��ز جالل بطولة 
فيلم��ه اجلدي��د "رغ��دة متوح�ش��ة"، ولكن ب���رط واحد 
اأن يت��م ت�ش��وير كل م�ش��اهدها يف اأ�ش��بوع واح��د فقط، 
وذلك لأنها مرتبطة بت�ش��وير اجلزء الثاين من م�شل�ش��ل 

"الكريت الأحمر".
وقام��ت ريهام حجاج ببدء ت�ش��وير اأول م�ش��اهدها يف 
فيلم رامز جالل اجلديد يف مدينة 6 اأكتوبر بالفعل، مما 

ي�شري اإىل موافقة �ركة الإنتاج على الأمر.

 حر�ش��ت النجم��ة ال�ش��ورية كن��دة علو�س عل��ى تهنئة 
�ش��ديقتها النجمة اأ�شالة بعد �شدور األبومها الغنائى 
اجلدي��د "مهتم��ة بالتفا�ش��يل"، موؤك��دة له��ا اأنه رائع 
ب��كل تفا�ش��يله. ون���رت كندة ع��ر ح�ش��ابها مبوقع 
تبادل ال�ش��ور "ان�ش��تجرام" �ش��ورة لأ�ش��الة، معلقة 
عليه��ا قائلة:" الف م��روك حبيبتي األب��وم رائع بكل 
تفا�ش��يله.. �ش��وتك ال�ش��تثنائي الكلم��ات والأحل��ان 
والتن��وع والغن��ى املوجود بالألبوم". وكانت اأ�ش��الة 
طرح��ت من��ذ اأي��ام قليل��ة األبومه��ا اجلدي��د "مهتم��ة 
بالتفا�ش��يل" وحققت من خالله ردود اأفعال اإيجابية 
قوية بعد �ش��اعات قليلة من طرحه، حيث اأبدي الكثري 

من حمبيها اإعجابهم به.

�لنجمة كيلي جيرن تدخل تاريخ جمال �ملال و�الأعمال كاأ�شغر مليارديرة يف �لع�شرين من عمرها، بعد �أن حققت �أرباحًا تقدر بـ 420 مليون دوالر يف 
��شمها. حتمل  �لتي  �لتجميل  م�شتح�شر�ت  من  �إنتاجها  خط  ح�شيلة  فقط،  �شهرً�   18
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

حل��ت الفنان��ة جنالء ب��در �ش��يفة عل��ى برنامج "م��ن طاقتك متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
ل�شالموا عليكم" على اإذاعة اإنريجي، وك�شفت الفنانة امل�رية 
ع��ن الكث��ري من اأ�رار ق�ش��ة زواجها من زوجه��ا احلايل رجل 
الأعم��ال حمم��د عفيف��ي قب��ل اأن ترتاج��ع وتقتن��ع ب��ه كزوج 
منا�ش��ب له��ا. قالت جن��الء ب��در اأنها تعتر نف�ش��ها �شخ�ش��ية 
فا�ش��لة يف احل��ب، وفقدت الأم��ل يف الرتباط وال��زواج لفرتة 
طويلة، ب�ش��بب عدم وج��ود رغبات جادة للزواج، كا�ش��فة اأنها 
رف�ش��ت يف البداي��ة الزواج م��ن زوجها احلايل رج��ل الأعمال 
حممد عفيفي، ل�ش��عورها بعدم جديته يف الزواج، خا�ش��ة واأن 

له جتربتن فا�شلتن يف الزواج.
واأ�ش��افت جنالء بدر اأنها كانت ت��راه رجل يتغزل يف الفتيات، 
وهو ما جعلها ت�ش��فه باأنه �شخ�ش��ية مق��ززة للغاية، لكن بعد 
3 �ش��نوات من املطاردة، اأ�ش��دقائها اأكدوا لها اأنه �شخ�ش��ية 
حمرتمة للغاية وجادة يف رغبة الزواج ،وهو ما جعلها تعطي 
الفر�ش��ة لنف�ش��ها للتاأكد من �شخ�شيته، مو�ش��حة اأنها وجدت 
فيه الطيبة والحرتام، وهو ما جعلها توافق على الزواج منه.

وك�ش��فت جن��الء بدر اأنها ب��رج امليزان وزوجها ب��رج اجلوزاء، 
وبينهما نقاط م�شرتكة كثرية، موؤكدة اأنها تعي�س حياة زوجية 
هادئة بعد عام ون�ش��ف من الزواج، خا�ش��ة اأنهما تزوجا بعد 
امت��ام الثالث��ن م��ن عمرهم��ا، وهو م��ا اأعطاهما الن�ش��ج يف 

اتخاذ قرار الزواج ال�شليم.

احتف��اًل مبرور 20 عاما على عر���س فيلم "titanic" الذى 
ح�شد عددا هائال من اجلوائز وحقق جناحا جماهرييا كبريا، 
وبالرغ��م م��ن كل هذه الف��رتة اإل اأن هناك عددا م��ن الأ�رار 
التى مل يعرفها ع�ش��اق وحمبو هذا العم��ل واأبطاله، ومن اأهم 
اأ���رار هذا العمل هو اأن القائمن على العمل كانوا يف�ش��لون 
اأن يلع��ب ماثيو ماكونه��ى دور البطولة "جاك" ولكن جيم�س 
كام��ريون اأ�ر على اأن يلعب هذا ال��دور النجم ليوناردو دى 

كابريو والذى حقق من خالله جناًحا كبرًيا هز العامل كله.
وفى حن مت تر�ش��يح النجمة العاملية ريبا ماكنتري لتج�ش��يد 
دور "م��وىل براون" وبالرغم من موافقته��ا على تقدمي الدور 
اإل اأنها اعتذرت بعد ذلك ب�ش��بب ازدحام جدول اأعمالها التى 

كانت ت�شعه لنف�شها فى هذه املرحلة.
ومن الأ�رار التى ل يعرفها ع�ش��اق وم�ش��اهدو الفيلم الأ�شهر 
فى العامل اأن جنمة الأو�ش��كار ال�ش��هرية كيت وين�شلت رف�شت 
متاًما ارتداء بدله خالل ال�ش��باحة بت�ش��وير عدد من م�ش��اهد 

العمل وهو ما عر�شها لالإ�شابة باللتهاب الرئوى.
وع��ن ال�ش��كت�س الع��ارى ال��ذى مت ر�ش��مه لروز التى ج�ش��دت 
دورها جنمة الأو�شكار كيت وين�شلت �شمن اأحداث العمل وهو 
واحد من اأكرث امل�شاهد التى اأثارت �شجة كبرية، واأعلنت عدد 
كب��ري من املواق��ع الفنية اأنه فى عام 2011 مت بيع الر�ش��مه 

فى مزاد �شخم وو�شل �شعرها اإىل 20 األف دولر امريكى.
مل يقت���ر جن��اح الفيلم عل��ى اجلانب النقدى فق��ط، بل حقق 
جناًحا جماهريًيا مذهاًل فو�ش��لت ميزانيته اإىل 200 مليون 
دولر، ف��ى حن حق��ق اإي��رادات لأكرث م��ن 2.1 مليار دولر 
ويعتر واحًدا من اأكرث الأعمال ال�ش��ينمائية ح�شًدا لالإيرادات 

فى قائمة اأعمال هوليوود ال�شينمائية.
ويتوق��ع البع���س اأن��ه مت ت�ش��وير اأح��داث العم��ل بالوليات 
املتح��دة المريكي��ة فق��ط لكن ف��ى احلقيق��ة اأنه مت ت�ش��وير 
اأح��داث "TITANIC" ب��ن كن��دا واملك�ش��يك والولي��ات 

املتحدة الأمريكية.

نجالء بدر تكشف عن الحقيقة 

"titanic يحتفل بمرور 20 
عامًا على عرضه 

تعرض شادية  لوعكة 
صحية

عمرو دياب بسبب برج 
الحوت

   كّذبت املطربة املعتزلة يا�ش��من اخليام الأنباء املتداولة حاليًا 
عن اإي��داع الفنانة امل�رية املعتزلة غرف��ة العناية املركزة باأحد 
م�شت�ش��فيات املهند�ش��ن، اإث��ر تعر�ش��ها لوعك��ة �ش��حية مفاجئة، 

ا�شتدعت و�شعها على جهاز التنف�س ال�شناعي، ح�شبما تردد.
وقالت اخليام، باعتبارها ال�ش��ديقة املقربة ل�ش��ادية، اإن الأخرية 
بخ��ري واطماأن��ت عليه��ا بنف�ش��ها ع��ر مكامل��ة هاتفي��ة، مبدي��ة 
اندها�ش��ها م��ن ت��داول ه��ذه ال�ش��ائعة يف ه��ذا التوقيت، م�ش��يفة 
بقولها: "�ش��ادية تخ�شع لفحو�ش��ات دورية من حن لآخر، بحكم 
تقدمها يف ال�ش��ن، وحتظى باهتمام اأف��راد عائلتها، اإذ اأنها مقيمة 
يف من��زل جن��ل �ش��قيقها الراح��ل بع��د اأن تركت �ش��قتها مبحافظة 

اجليزة منذ �شنوات".
يذكر اأن مواقع اإخبارية تداولت هذه ال�ش��ائعة، مما اأ�ش��اب حمبي 

الفنانة املعتزلة بقلق بالغ.

تعر���س الفن��ان امل���ري عمرو دي��اب لهجوم م��ن الداعية 
�ش��امح عبد احلميد حمودة بعد �شدور األبومه اجلديد "معدي 

النا�س".
وتعليق��ًا عل��ى الأغنية التي عرفت با�ش��م اأغني��ة برج احلوت 
قال الداعية يف بيان �شحايف: "اإن الإعتقاد باأن برج احلوت 
اأو غ��ريه له تاأثري مع��ن فهذا �رك باهلل. ومن يطالع الأبراج 

للت�شلية ل يقبل اهلل منه ال�شالة اأربعن يومًا".
واأ�ش��اف: "ال�ش��فات املاأخوذه من الأب��راج متفرعة عن علم 
التنجي��م. وه��و نوع من الكهان��ة املحرمة الت��ي فيها ادعاء 

بعلم الغيب والقول على اهلل بغري علم".
 ُيذكر اأن النجم امل�ري اأحدث �شجة كبرية من خالل اإطالق 
اأغنية "اأجمل عيون" املعروفة برج احلوت و التي اأ�ش��يع اأنه 

اأهداها للفنانة دينا ال�ربيني.

�ش��اعر م�ري ا�شتطاع وخالل �شنوات ان يجعل ا�شمه مع كبار 
ال�شعراء ،اعماله الغنائية ناجحة ومميزة وتعامل مع العديد من 
ال�ش��ماء الكب��رية من  جنوم الغن��اء يف الوطن العرب��ي ابرزهم 
عم��رو دياب، �ش��مرية �ش��عيد، �ش��ريين ، حممد حماق��ي ، كارول 
�ش��ماحة وا�ش��ماء اخرى عدي��دة واملع��روف عنه دائم��ا يتغنى 
يف حب الوطن وا�ش��عاره جتعل من ي�ش��معها يعي�س ق�شتها وله 
جترب��ة غنائي��ة واحدة لقت ناج��ح كبري لدى اجلمهور ي�ش��عى 
دائما لتقدمي الف�ش��ل واملميز وهذا ماجعله يف مقدمة ال�شعراء 
ال�ش��باب على م�شتوى العامل العربي ..انه ال�شاعر امل�ري تامر 

ح�شن الذي كان يف �شيافة اجلورنال بهذا احلوار اخلا�س ..
-حدثني عن م�ش��اركتك يف البوم اله�ش��بة عمرو دياب وماهو 

ر�شيد الغاين فيه ؟؟
-امل�ش��اركة بداأت منذ 2009والبداي��ة كانت مع اغنية "وياه" 
وعملنا �ش��ويا يف م�شريتنا حوايل 35 اغنية ونحن دائما نعمل 
عل��ى جمموعة اغاين وهذه ال�ش��نة عملت 7 اغاين اخذ منهم 3 
لالب��وم وهي )قلبي متناه ،جنب حبيب��ي ، حبايب ايه( واربع 

اغاين ان �شاء اهلل �شتكون يف ال�شياق الدرامي للفيلم .
 -متى بداأت م�ش��وارك يف عامل الفن ومن قدمك للو�شط الفني 

؟
-بداي��ة دخويل للو�ش��ط الفني كانت يف 

عام 2005 وقدمني للو�ش��ط �ش��ديقي 
امللحن عمرو م�شطفى .

اغني��ة )جي��ت على ب��ايل( للراحل 
عامر منيب ماذا تعني لك ؟

-الراح��ل عام��ر منيب م��ن اعز 
وتعلم��ت  قلب��ي  عل��ى  النا���س 
من��ه ا�ش��ياء كث��رية ان�ش��انيا 
وفني��ا ا�ش��تفدت منه��ا كثريا 
وهذه الغنية من اهم اغاين 
حيات��ي الجتماعي��ة الت��ي 
قدمته��ا وكنا موؤمنن جدا 

به��ا "جيت على بايل" من الغ��اين الجتماعية املهمة واحلالة 
الت��ي اعتز بها ط��وال الوقت وارى انها من رائح��ة اغاين زمان 
الت��ي �شتف�ش��ل لديها عمر واأ�ش��تمرارية .  ماهو ���ر حب عمرو 

دياب اليك وثقته الكبرية باأغانيك ؟ 
-حب عمرو دياب يل وكذلك حمبة ا�شدقائي وثقتهم بي نابعة 
م��ن كوين ان�ش��ان امن وبعاملهم بح��ب وتقدير واعرف حجمي 
وحجم غريي وخ�شو�ش��ا يف الفن انا �ش��خ�س امن جدا وافرح 
ج��دا عندما يطلب راأي الزم��الء يف اختياراتهم ان كانت جميلة 
او غري جميلة وخ�شو�شا مع اله�شبة فاأنه يحتلرم راأي لو مثال 
قلت له نرفع اغنية ون�ش��ع ثانية واله�شبة بالن�شبة يل موؤ�ش�شة 
كبرية وم�روع كبري ولزم كلنا نقدم اخلدامات له لنه واجهة 

م�ر 

-تامر ح�ش��ن يعتر حلقة و�ش��ل بن اله�ش��بة عم��روو دياب 
وامللحنن اجلدد ماحقيقة ذلك ؟

- كل �شنة ربنا يجعلني �شبب مللحن جديد للظهور مثال امللحن 
احمد ح�شن و�ش��ادي ح�شن وا�شالم زكي وحممد املنادي الذي 
اول مرة ي�ش��تغل مع عمرو دياب وكذلك تامر علي ملحن عظيم 
واول مرة ي�ش��تغل مع اله�شبة وهذه ال�ش��نة حممد ر�شا ي�شتغل 
اول مرة يف حياته مع عمرو دياب وهذه عادة ان�شاء اهلل �شوف 

اعمل بها كل �شنة .
 --عل��ى ماذا تعتم��د يف كتاب��ة الغاين ..هل عل��ى اخليال ام 

الق�ش�س الواقعية ام املطرب يطلب منك كالم معن ؟
-يف معظم الغاين اعتمد على اخليال وبع�ش��ها تكون ق�ش���س 
واقعية مثل اغنية حبايب ايه لنها ق�ش��ة جمتمع ووطن عربي 

باأكمله .
-ه��ل لدي��ك م�ش��اركة يف البوم عمرو م�ش��طفى الذي �ش��يطرح 

قريبا ؟؟
-نعم ..�ش��تكون يل م�ش��اركة يف البوم عمرو م�ش��طفى باأغاين 

وافكار متعددة 
من الفنان او الفنانة  تتمنى ان تكتب لهم ؟

-امنيتي ان اكتب ملحمد منري وجناة ال�شغرية 
هل �ش��تدخل عامل الغناء ثاني��ة ام تكتفي بكتابة الغاين 

فقط ؟؟
-يف الوق��ت احل��ايل اكتف��ي بالكتاب��ة اما 
الغناء فلو ا�شتقت ان او�شل حالة معينة 

ف�شوف اغنيها .
ال�ش��باب العراقي��ن يحب��ون اعمالك 
ومتابعن كل جديد لك ماذا حتب ان 

تقول لهم ؟؟
- حبايب��ي واخ��واين وات�رف بهم 
وهم مناذج م�رفة وانا متابع لهم 

عر مواقع التوا�شل الجتماعي .
 كلمة اخرية جلمهورك وحمبيك ؟ 

-امتن��ى ان اف�ش��ل عن��د ح�ش��ن الظن وان 
نرتقي بالفن العربي جميعا

الشاعر تامر حسين: عمرو دياب يثق باختياراتي وحلمي أن أكتب لمنير ونجاة الصغيرة  حقيقة تكفير

�الن ، وملتابعة �خر �مل�شــــتجد�ت �لتي تظهر على �ل�شــــاحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�شو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�ص بنا، و�أي�شــــًا �لدخول �إىل �أي �شــــفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�شــــًا كتابة �آر�ئك �خلا�شــــة، كما ميكنك م�شاركة �خلرب �أو �إعادة ن�شره على ح�شاباتك �خلا�شة 

على �شبكات �لتو��شل �الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

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

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 
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