
21مليون مشاهدة لـ"هوا هوا" 

عايدة تكشف سبب طالقها 

 top tracks اعترف" يتصدر قائمة"

جمال يستأنف أفراح إبليس 

 جتاوزت اأغنية الديفا �س��مرية �س��عيد "ه��وا هوا" من 
األبومه��ا عاي��زة اأعي�ش حاجز ال�21 مليون م�س��اهدة 
عل��ى موق��ع اليوتيوب مقرتب��ة م��ن 22 مليون وهى 
الأغني��ة التى تعت��ر واحدة من اأ�س��هر اأغانى األبومها 
الأخ��ري وم��ن الأغني��ات الأك��ر ت��داوًل ب��ن جمهور 

وحمبى الديفا.
يذك��ر اأن الديف��ا �س��مرية �س��عيد اأحي��ت حف��ًا غنائًيا 
ناجًحا وكامل العدد موؤخًرا، �سمن فعاليات مهرجان 
بعلب��ك يف لبن��ان، وهو احلفل ال��ذي توافد جمهورها 
علي��ه من��ذ اللحظ��ات الأويل لفتح البواب��ات، وقدمت 
الديف��ا عدًدا م��ن اأجم��ل اأغنياتها الت��ي تفاعل معها 

اجلمهور.

ك�سف��ت الفنان��ة عايدة ريا���ش عن �سب��ب طاقها من 
املط��رب الراحل حمرم فوؤاد لرنامج بالألوان الطبيعة 
عل��ى ف�سائي��ة درمي وقال��ت اإن زواجهم��ا ا�ستم��ر 12 

عاما.
وقال��ت اإن حمرم فوؤاد كان �سخ�س��ا غيورا جدا اأبعدها 
ع��ن الفن، وبعد عامن طلبت م��ن الفنان يون�ش �سلبى 
اأن تع��ود معه للتمثيل لكن حمرم ف��وؤاد رف�ش وقررت 
بعده��ا النف�سال لأنها عا�سق��ة للفن. وا�سفت خالها 
لقائها بالإعامي��ة نادية ح�سنى انها غري نادمة على 
ق��رار الط��اق. يذكر ان عايدة تزوج��ت مرتن مرة من 
الفن��ان احمد بدير ومرة من حمرم فوؤاد وانف�سلت عنه 

يف اأواخر الثمانينات 

حق��ق كليب اأغني��ة "اع��رتف" للنجم ماج��د املهند�ش 
واملطرب��ة اآمال ماهر جناًح��ا كبرًيا، حيث ح�سد ن�سبة 
م�ساهدة عالية عر موقع الفيديو "يوتيوب" ما يقارب 
من 16 مليون م�ساهدة، والكليب مت ت�سويره فى تركيا 
حت��ت اإدارة املخ��رج الرتكى عمر ف��اروق، حيث ا�ستمر 
الت�سوي��ر مل��دة ثاثة اأي��ام.  اأبدع فى كتاب��ة كلماتها 
ال�ساع��ر ترك��ى اآل ال�سي��خ  وم��ن اأحل��ان خال��د عزومت 
ت�سجيله فى ا�ستوديو "رومانتيك" بن القاهرة ودبى، 
وقام بعمل املك�س��اج واملا�سرتينج جا�سم حممد، وهو 
اأول دويت��و غنائ��ى يقدمه ماج��د املهند�ش مع عن�رص 
ن�سائى، لتكون البداية مع اآمال ماهر املطربة �ساحبة 

ال�سوت القوي والأداء املعر. 

اإبلي���ش  اأف��راح  م�سل�س��ل  عم��ل  فري��ق  ي�ستاأن��ف 
وجتم��ع  باله��رم..  �سق��ارة  مبنطق��ة  الت�سوي��ر 
امل�ساه��د ب��ن الفن��ان جم��ال �سليم��ان والفنان 

حممود عبداملغنى.
2" بطول��ة جم��ال �سليم��ان،  اإبلي���ش   و"اأف��راح 
و�سابرين، وحممود عب��د املغنى، ومنة ف�ساىل، 
واأحمد �سفوت، وكمال اأبو رية، وحممود اجلندى، 
وهن��ادى هان��ى مهن��ى، وعف��اف ر�س��اد، وتامر 
ر�س��اد،  ونادي��ة  �سح�س��اح،  وعم��رو  �سيائ��ى، 
و�سي��اء املريغن��ى، وماج��د ال�رصي��ف، وتاألي��ف 
الكاتب الكبري جمدى �سابر، ومن انتاج لوؤى عبد 

اهلل، واإخراج اأحمد خالد اأمن 

الدولية  اجلمال  وملكة   2006 عام  الكون  جمال  ملكة  يف  ت�صنيفات  ع�صرة  اأعلى  و�صمن   2005 عام  املك�صيك  جمال  ملكة  بري�صيال،  "�صيلفيا 
للعام 2007"
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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 الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ش بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

حق��ق فيل��م Wonder Woman اإي��رادات ف��ى ال�س��وق 
العاملي��ة و�سلت اإىل 791 ملي��ون دولر اأمريكى، وهو الفيلم 
ال��ذى ت��دور ق�سته ح��ول املحارب��ة ديان��ا اأم��رية الأمازون 
الت��ى حتك��م مملكة م��ن الن�س��اء املحاربات واملنع��زلت عن 
الع��امل اخلارجى، ي�سل اإىل جزيرته��ا طيار فى حادث حتطم 
طائرت��ه، ويخره��ا بال�رصاع��ات واحلروب الت��ى تف�ست فى 
الع��امل، فترتك ديان��ا موطنها وتكافح �سعًي��ا لإنهاء احلروب 
فى العامل، ومعها تكت�سف قوتها الكاملة وم�سريها احلقيقى.
 Batman v( ج��ادوت  ج��ال  النجم��ة  بطول��ة  الفيل��م   

 Superman: Dawn ofJ u -
باي��ن  كري���ش  النج��م   ،)tice بط��ل

�سل�سل��ة  Star Trek، روبن 
رايت احلا�سل��ة على جائزة 
كاأف�س��ل  جل��وب  جول��دن 
امل�سل�س��ل  ف��ى  ممثل��ة 
 House of التليفزيون��ى 
هو�ستون  ودان��ى   ،Cards
 ،)Robin Hood(
الفيل��م �سيناريو وحوار األن 
بات��ى  واإخ��راج  هاين��رج، 
جينكين��ز املر�سح��ة جلائزة 
برامي لأف�س��ل خمرجة عن 

 The م�سل�س��ل 
.Killing

 

تعاق��دت املمثل��ة الأملاني��ة اأجني��ا ويكلرد، عل��ى بطولة 
 Suspiria الن�سخة اجلديدة من فيل��م الرعب الكا�سيكى
1977، واملق��رر طرح��ه ب��دور العر���ش  ال�س��ادر ع��ام 
ال�سينمائى فى عام 2017، وفًقا ملا ذكره موقع فارايتى 
الأمريكى. الفيلم ينتمى لفئة الرعب والإثارة، ويعيد ديف 
كاجاني���ش كتاب��ة ال�سيناريو الأ�سلى للفيل��م الذى اأعدته 
الكاتب��ة داريا نيكولودى، بينما يت��وىل لوكا جواداجنينو 
مهمة الإخراج، وي�سارك فى بطولته عدد كبري من النجوم 
اأبرزه��م داكوت��ا جون�س��ون، تيل��دا �سوينتون، مي��ا جوث، 

كلوى جراي�ش.
ق�س��ة الفيلم تدور ح��ول فتاة ت�ستعد للذه��اب اإىل مدر�سة 
لتعليم رق�ش البالية، لكنها تكت�سف اأ�رصاًرا حتدث فى هذه 
املدر�س��ة، واأن هناك جرائم قتل كثرية حتدث فى داخلها، 
وق��د و�سف النق��اد الن�سخ��ة الكا�سيكية م��ن الفيلم باأنه 
اأروع اأف��ام الرعب، والت��ى مل ي�ستطع اأحد اآخ��ر با�ستثناء 
املخ��رج الإيط��اىل داري��و اأرجنت��وا اأن يخ��رج فيلًما بهذه 

اجلودة.

فيلم” Wonder Woman” يحقق 
791 مليون دوالر أميركى حول العالم

األلمانية أنجيال ويكلر تنضم للنسخة 
”Suspiria“ الجديدة من

يحقق 109 آالف 
جنيه خالل ثالثة أيام 

تحقق أكثر من 156 
مليون مشاهدة 

ا�ستط��اع فيل��م عم��ر الأزرق اأن يحق��ق اإي��رادات مرتفعة فى 
اأول ثاث��ة اأي��ام من عر�س��ه حيث و�سل��ت اإيراداته اإىل 
109 اآلف و636 جنيه��ا.  وفيل��م عم��ر الأزرق من 
نوعي��ة اأفام الإثارة والأك�سن حي��ث اإن اأحداث الفيلم 
تناق���ش ق�سية جتارة املخدرات يف م�رص وحتاول اأن 
ت�سع نهاي��ة لهذه التجارة من خال ت�سافر كل القوي 

لتدمريها و�سقوط �سانعيها.
ال�سافع��ي،  "ن�س��ال  بطول��ة  الأزرق  عم��ر   
وحمم��د �سليم��ان، وهبة عب��د العزيز، زكي 
فط��ن عب��د الوه��اب، يا���رص عل��ي ماهر، 
واإخراج اإيهاب عبد اللطيف، اإنتاج �رصكة 
كارا�ش و�رصكة الزعيم واملنتج يا�رص اأبو 

مهند.

ا�ستطاع��ت اأغنية الف��ار ال�سن��دق التي قدمه��ا النجم حمادة 
ه��ال يف فيلم احل��ب كده قبل 10 �سن��وات اأكر من 156 

مليون م�ساهدة على موق��ع اليوتيوب وهو الرقم ال�سخم 
ال��ذي يعر ع��ن مدى جن��اح الأغني��ة وتفاع��ل اجلمهور 

معه��ا ع��ر اليوتي��وب. فيلم احلب ك��ده ت��دور اأحداثه 
ح��ول �ساب ل يح��ب الأطفال ويقابل فت��اة ويحبها، 

ولكن��ه يكت�سف اأنه��ا اأرملة وتعول ول��ًدا وبنًتا 
م�ساغبن، وتطلب من��ه حبيبته اأن ي�سافر مع 
الطفل��ن اإىل ال�سعي��د، ليورطان��ه يف العديد 
م��ن امل�ساكل، ما ي��وؤدى اإىل اأن يفوته ميعاد 
الطائ��رة والقطار، في�سط��ر اأن ي�سافر معهما 

ب�سيارت��ه، م��ا ي��وؤدى اإىل ح��دوث العديد من 
املواقف الكوميدية.

ن��ور ال�رصي��ف عا���ش 69 عاًم��ا، كان فيه��ا الأ�ست��اذ 
والبط��ل والفنان،رح��ل وبق��ى ا�سم��ه م��ع الفنان��ن 
اخلالدي��ن ف��ى ذاك��رة التاري��خ الذي��ن له��م ف�سل فى 
الثب��ات واملواجهة، اإذ حتل ذكراه الثانية يوم اجلمعة 

املقبل.
ل�سوء حظه كانت فرتة ال�سبعينيات التي �سهدت بداية 
م�سريت��ه وتاألق��ه ه��ي فرتة رك��ود �سدي��د يف ال�سينما 
امل�رصي��ة، لأ�سباب �سيا�سية واقت�سادية، ولكن حل�سن 
حظ��ه اأن عق��د الثمانيني��ات كان العق��د الأقوى رمبا 
يف تاريخه��ا، وكان ه��و جنم��ًا مف�س��ًا لبع���ش م��ن 
اأهم خمرجيها. لذل��ك فاإن اأغلب اأفام م�سريته املهمة 

ترتكز هناك.
وهذه قائمة باإهم اأعماله : 

  الطاوو�ش )اإخراج: كمال ال�سيخ – 1982(
 اآخ��ر فيل��م "مه��م" اأخرج��ه العم��اق كم��ال ال�سي��خ، 
اأف�س��ل خمرجي الإثارة واجلرمي��ة يف تاريخ ال�سينما 
امل�رصي��ة، �سنع عم��ًا م�س��دود الوتر حت��ى النهاية، 
وي��وؤدي فيه ال�رصيف دور رجل يح��اول تدبري جرمية 
قتل لزوجته ب�سب��ب وقوعه يف غرام اأختها. فيلم جيد 

وممتع يف م�ساهدته.
 حدوتة م�رصية )اإخراج: يو�سف �ساهن - 1982(

 بالن�سب��ة لبع�سه��م ق��د يحت��ل الفيلم مكان��ة اأهم يف 
م�س��رية ال�رصي��ف، مثل جترب��ة مهمة ج��داً، وحماولة 
"�ساهينية" معتادة يف التحليق خارج اإطار ال�سينما 
امل�رصية.ج�ّس��د ال�رصيف دور املخ��رج "يحيى �سكري 

مراد".
  العار )اإخراج: علي عبداخلالق – 1982(

 واح��د من كا�سيكي��ات ال�سينما امل�رصي��ة ومن اأكر 
اأفامه��ا جناحًا وجماهريية، ج�سد العاقة بن ثاثة 
اأخ��وة بعد موت اأبيه��م واكت�ساف اثنن منهم اأنه كان 

تاج��ر خم��درات. درام��ا قوي��ة و�سخ�سي��ات مكتوب��ة 
بحر�ش وعاقة حب بن "كمال" و"روقة" من اأجمل 

ما كتب يف ال�سينما امل�رصية.
 اأهل القمة )اإخراج: علي بدرخان – 1981(

 اأح��د اأف�س��ل الأفام الت��ي قدمته��ا ال�سينما امل�رصية 
عن النفتاح القت�سادي، ع��ن ق�سة لنجيب حمفوظ، 
واأخ��رج عل��ي بدرخان ه��ذا الفيل��م، املج��رم والل�ش 
ال�سغ��ري ال��ذي ت�سم��ح ل��ه التغ��رّيات القت�سادي��ة اأن 

ي�سبح تائبًا غنيًا. 
 البح��ث ع��ن �سيد مرزوق )اإخ��راج: داوود عبدال�سيد – 

)1990
 ن�سخة �رصيالية خمتلفة ع��ن �سينما داوود عبدال�سيد. 
دراما الليلة الواحدة عن املوظف الذي يخرج من بيته 

يوم الإجازة فتتغرّي حياته اإىل الأبد، فيلم مهم وقوي 
مليء بالرموز القابلة للتاأويل باأ�سكال عدة.

 ليلة �ساخنة )اإخراج: عاطف الطيب – 1995(
 ليل��ة واح��دة اأخ��رى يف القاه��رة، لق��اء ب��ن �سائ��ق 
تاك�س��ي وفتاة ليل تائبة، يتورط معها يف البحث عن 
الأ�سخا���ش الذي��ن قاموا ب�رصبه��ا و�رصقتها، وخال 
رحلة �ساعات يف ليل القاهرة تتغرّي حياتهما "�سويًا". 

 ال�سعاليك )اإخراج: داوود عبدال�سيد – 1984(
 ه��ذا الفيلم خمتلف متامًا ع��ن اأي فيلم اآخر مت �سنعه 
احلي��اة  عل��ى  وتاأث��ريه  القت�س��ادي  النفت��اح  ع��ن 
يف م���رص، "خمتل��ف" لأن ثقل��ه  الأ�سا�س��ي ل يتعل��ق 
بالتغرّيات التي يتعر�ش لها اأبطاله بن الراء والفقر، 

ولكن يتعلق ب�"عاقتهم ببع�سهم.
 زوجتي والكلب )اإخراج: �سعيد مرزوق – 1971(

 درام��ا نف�سي��ة ع��ن زوج ي�س��ك يف عاق��ة جتمع بن 
زوجت��ه وزميله يف العم��ل، ومن خ��ال التمازج بن 
الواق��ع وامُلتخّي��ل ُيحك��ى واح��د م��ن اأف�س��ل الأفام 

امل�رصية على الإطاق.
 �رصبة �سم�ش )اإخراج: حممد خان – 1978(

  العم��ل الذي غ��رّي يف م�سار ال�سينم��ا امل�رصية، ويف 
حي��اة ن��ور ال�رصيف حتدي��داً، حن اتخذ ق��راراً جريئًا 
باإنتاج��ه، ه��ذا العم��ل "رائع��ة كا�سيكي��ة" حقيقية، 
خ�سو�س��ًا م��ع اإدراك اأهميت��ه وم�ساهمت��ه يف خل��ق 
"جي��ل الثمانيني��ات من املخرجن" وم��ا �ُسّمي بعد 

ذلك ب�"الواقعية اجلديدة".
�سواق الأتوبي�ش )اإخراج: عاطف الطيب – 1982(

 درام��ا �سك�سبريي��ة عن "اله��م الجتماع��ي" ،يتحدث 
ب�س��كل مبا�رص ع��ن "تف�س��خ املجتم��ع يف م�رص عقب 
النفت��اح القت�سادي"، ولكن احلكاي��ة الدرامية التي 
ميلكه��ا، بتفا�سي��ل ال�سخ�سي��ات والأماك��ن وتتاب��ع 
الأح��داث، جتع��ل م��ا يح��دث يتج��اوز بع��ده الرمزي 

ويكون "حقيقيًا" جداً ومام�سًا ب�سدة للم�ساهد.

قبل ذكرى وفاته بأيام.. محطات فى حياة "سواق األتوبيس" نور الشريف عمر 
األزرق
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